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DP problemos besikuriančios 
IRO šviesoje

Amerika—laisvės kraštas
LIEPOS KETVIRTOSIOS — JAV LAISVES ŠVENTES — PROGA

. PASIKALBĖJIMAS ŠU IRO PARUOŠIAMOSIOS KOMISIJOS PIRMININKU Mr. SHIRK

Š. m. birželio mėn 25 d. Bendrojo 
DP ir Politinių Pabėgėlių Komiteto 
atstovai Frankfurte įteikė IGCR 
amerikiečių zonos generaliniam di
rektoriui ir IRO paruošiamosios ko
misijos pirmininkui Mr. Shirk me
morandumą.

Delegacijai vadovavo lietuvių at
stovas prie BDPPPK, LTB Mūncheno 
apyg. pirm. Antanas Kalvaitis. Prieš 
įteikdamas memorandumą, Ant. Kal
vaitis padėkojo IGCR generali
niam direktoriui už rūpestį ir globą- 

. ir trumpai nupasakojo Bendrojo DP 
ir Politinių Pabėgėlių Komiteto isto
riją.

Komitetas įsikūrė 1946 m. balan
džio mėn. ir turi 3 skyrius: kultūrinį, 
teisinį“ ir spaudos skyrių. Komiteto 
pirmininkas yra jugoslavas gen. Po- 
powič, buvęs karo belaisvėje kartu 
su amerikiečių generolais ir turįs 
gerus ryšius su karine vadovybe. Ant. 
Kalvaitis pažymėjo, kad šis yra 
jau trečiasis šio Komiteto teikiamasis 
memorandumas. Vienas buvo įteik
tas Jungtinėms' Tautoms, antrasis — 
šv. Tėvui. Į abu memorandumus 
jau gauti atsakymai. Šis, trečiasis, 

I yra adresuotas IRO. Po to Mr. Shirk 
atsakė į tautybių atstovų ir DP žur
nalistų klausimus.

globos skalė bus platesnė negu 
UNRRA-os. Visi politiniai pabėgėliai 
ir DP, turės vienodas teises emigra
cijos, apgyvendinimo klausimų spren
dime ir pan. Techniškai IRO bus 
atsakominga už visus pabėgėlius, t. y. 
ir negyvenančius DP stovyklose, nors 
pastariem ir nebūtų aprūpinami 
maistu.

— Ar numatomi nauji DP skry
ningai?

— Tikriausiai ne. — Negalėdamas 
garantuoti už tolimesnę ateitį, gen. 
direktorius užtikrino, kad artimiausių 
6—8 savaičių laikotarpyje! jokių nau
jų skryningų nebus.

— Ar po 1945 metų rugsėjo mėn. 
išskryninguotieji turės teisę į IRO 
aprūpinimą, 
simu?

Mr. Shirk
— Ateis,

pvz. emigracijos klau-

DP STATUSAS
’ — Kas bus pripažintas tinkamu 

naudotis IRO aprūpinimu: ar tik gy
venantieji DP stovyklose, ar visi po
litiniai pabėgėliai, nors jie gyvena 
ir už stovyklos ribų?

— Šiuo metu veikia tik IRO pa
ruošiamoji komisija. Aiškios IRO 
programos dar nėra. Tačiau IRO

į tai atsakė pavyzdžiu: 
pavyzdžiui, pas mane 

koks nors asmuo ir sakys: „Esupolit. 
pab., bet negyvenu stovykloje. No
rėčiau tačiau emigruoti su gyvenan
čiais stovyklose DP (jei tokia emigra
cija būtų vedama)“. Aš jam parašysiu 
raštelį, kad minėtas asmuo, nors ir 
negyvena stovykloje, bet turi tas pa
čias teises, kaip ir gyvenantieji sto
vykloje. Tuo būdu tarp gyvenan
čiųjų ir negyvenančiųjų DP stovyk
lose (jei pastarieji yra pripažinti po
litiniais pabėgėliais) skirtumas tebus 
tik maisto aprūpinime. Jei pabėgė
liai bona fide dėl politinių priežasčių 
negali grįžti į savo kraštą, jie yra 
laikomi politiniais pabėgėliais.
.— Dažnai yra prarandamas DP 

statusas, jei pabėgėlis 1944—45 metų 
laikotarpyje Vokietijoje nedirbo fi
zinio darbo. Pvz., gali būti atsitiki-.

IRO gauna paskolą is JT
New York (Dena-Oans) —- JT pa

tariamoji komisija ekonominiams 
klausimams sutiko, kad Tarptauti
nei Pabėgėlių Organizacijai (IRO) ; 
butų suteikta 1 mil. dolerių paskolą, 
idant pastaroji, UNNRAi nustojus 
veikti, galėtų pradėti savo darbą. 
Paskola turės oūti grąžinta, kai visi 
IRO nariai ratifikuos jos statutą ir 
Sumokės įnašus.

OLANDIJA IR AUSTRALIJA | 
PRIIMS DP

Den Haag (Dena-Reuter) — Olan
dija, kaip socialinių reikalų ministe- 
ris pareiškė, numato įsileisti 8000 DP. 
3500 vyrų ir 4500 moterų. Būsianti 
suteikta galimybė įsijungti į kasyklų, 
pramonės, ligoninių ir namų ruošos 
darbus. Dėl butų trūkumo įvažiavi
mo leidimus gausią tik nevedusieji 
DP.

Bad Nauheim (Dena) — Šiuo metu 
Anglijoje viešįs Australijos imigra
cijos ministerls Arthur Cal well pa
reiškė, kad jis Anglijon atvykęs 
gauti kuo didesnį skaičių DP persi
keldinti Australijon. Australijai, 
kaip jis pridūrė, reikėtų dar 20 metų 
laiko, kad ji galėtu tiek padidinti sa
vo gyventojų skaičių, jog pajėgtų 
apsiginti nuo galimo naujo Japoni
jos užpuolimo.

Berlin (Dena) — Tarp Belgijos vy
riausybės ir britų kontrolinės komi
sijos, kaip pranešama iš oficialių 
šaltinių, susitarta kad iki 15.000 britų 
zonos DP galės su savo šeimomis 
persikelti į Belgiją, žirfcma, jei pas
tarieji norės įsijungti 'į anglių ka
syklų darbus. Darbo sutartis pasi
rašys patys DP su Belgijos ang
liakasių profesinėmis sąjungomis. 
Sutarčių formuliarus pateiks Bel
gijos vyriausybės atstovai. Busi
muosius angliakasius iš britų zonos 
DP stovyklų parinks anglų ekspertai.

JAV ratifikavo IRO statutą
Washington, VII. 2. (Dena-Reuter) 

— Prezidentas Trumanas pasirašė 
kongreso nutarimą, kuriuo Jungti
nės Valstybės įstoja j Tarptautinę 
Pabėgėlių Organizaciją (IRO), įmokė- 
damos 73,5 mil. dolerių įnašą.''

New York (AP) — Generalinės 
Moterų Klubų Federacijos, didžiau
sios pasaulyje moterų organizacijos, 
delegatės, atstovaujančios 3 milijo
nus narių, savo suvažiavime, po 
karštų diskusijų, pakeitė nusistaty
mą ir balsavo už 400.000 DP įsilei
dimą į Ameriką.

New York, VII. 2. (Dena-INS) — 
Brazilija įstojo 20-ju nariu į Tarp
tautinę Pabėgėlių Organizaciją Or
ganizacijos statutą pasirašė nuolati
nis Brazilijos atstovas prie Jungtinių 
Tautų Joao Carlos.

Berlin (Dena) — Kaip iš britų 
sluoksnių patiriama, tarp vyr. britų 
karinių pajėgų viršininko aviacijos 
maršalo Sir Sholto Douglas ir IRO 
paruošiamosios komisijos sekreto
riaus Arthur Altmeyer pasirašytas 
susitarimas, kuriuo britų zonoje gy
venančių DP šelpimą, pasibaigus 
UNRRAos veiklai, perima britų kon
trolinė komisija Vokietijai.

Berlin, VII. 1. (Dena) — Berlyno 
UNRRAos stovyklų viršininko pra
nešimu, prancūzų zonos UNRRAos 
stovyklas su visu tarnautojų aparatu 
perėmė IRO.

mas, kad pabėgėlis tarnavo geležin
kelyje. UNRRA laikė geležinkelį 
priklausantį administracijai, o tarna
vusį tenai skaitė tarnavusį adminis
tracijoj. Kaip bus ateityje žiūrima 
į tuos asmenis, sąršyje su DP sta
tusu?

— IGCR turės nustatyti, kokias jis 
ten ėjo pareigas. Jeigu jo pareigos 
buvo specifinės, tuo būdu jis bus lai
komas tarnavusiu administracijoje, 
bet tai dar nereiškia, kad kiekvienas, 
tarnavęs geležinkelyje ar panašioj 
įstaigoj, turėtų nustoti DP teigiu. 
Dėl tų, kurie pabėgo 1940 m., šiuo 
atveju daugiausiai lietuviai, latviai 
ir estai, IRO turės nuspręsti, dėl ko 
jis bėgo ir ką jis dirbo. Jei toks bėgo 
dėl politinių priežasčių ir nebendra
darbiavo su vokiečiais, turi tas pa
čias teises, kaip ir pabėgusieji 1944 m.

— Prieš 1939 m. rugsėjo mėn. 1 d. 
turėjusiems sovietų pilietybę asme
nims nėra pripažįstamos DP teisės. 
Kokia yra tų žmonių padėtis?

— Tie žmonės turėtų būti pa
tikrinti, ar jie nebuvo kolaborantai, 
naciai kvislingai ir pan. Po to jie 
gaus politinių pabėgėlių statusą. Apie 
DP statusą nėra kalbos. ’

— Kokiai grupei priklauso rusai, 
pabėgę 1917—18 metais?

— Jei jie bėgo dėl politinių prie
žasčių, dar ir dabar yra laikomi po
litiniais pabėgėliais.

EMIGRACIJA IR APGYVEN
DINIMAS

e
Šiuo klausimu valstybės turi įvai

rius nuostatus. Dėl ateities gen. direk
torius neapsiėmė ko nors pranašauti, 
tik paminėjo, kad žmonės bus su
skirstyti grupėmis. Apgyvendinimo 
planai bus spendžiami susitarimu 
tarp IGCR ir IRO. Dabartinė pro
grama apima 3 fazes Pirmosios dvi 
fazės apima emigraciją didelėmis 
grupėmis, atseit kompaktine mase: 
1) apgyvendinimas kontinente, ar Ang
lijoje; 2) apgyvendinimas Kanadoje, 
Amerikoje arba Australijoje; 3) in
dividualus apgyvendinimas. Charak
teringas pirmosioms abiems fazėms 
apgyvendinimas yra vykdomas Bel
gijoje ir Anglijoje. Individualus ap
gyvendinimas yra reikalingas affida- 
vitų, santuokos pažymėjimų ir pan. 
dokumentų.

Didžiausias pabėgėlių skaičius yra 
priimamas į Belgiją. Galima pri
leisti, kad planas gali nepavykti dėl 
neišpildytų pažadėtų sąlygų. Dėl są
lygų išpildymo ir pabėgėlių -būklės 
pagerinimo yra tariamasi su Belgijos 
vyriausybe Priimami į Belgiją gi
minės yra tiktai vaikai ir žmonos. 
Norima nusiųsti dar reprezentantus, 
spaudos atstovus ir 1.1 '

(nukelta į 2 psl.)

šiandien viso pasaulio dėmesys nu
kreiptas į Jungtines Amerikos Vals
tybes. Vienų ten akys kripsta, kaip 
į didžiąją pasaulio galybę, kurios 
sprendimai labai daug ką lemia; kitų 
akys ten krypsta, kaip į laisvės 
kraštą, nes žmonijai nepakenčiamas 
smurtas ir, vergija, kuri nuolatos 
auga. Ir jau daugelis laisvę mylin
čių ir tik laisvėj tegalinčių gyventi 
tautų yra tapusios smurto ir vergi
jos aukomis.

Vieniems Amerika yra svajojamo
sios laimės kraštas, kitiems gi — di
džiausios vilties. Juk daug laisvę 
praradusių tautų begyvena didžiąja 
viltimi, kad tik viena Amerika te
gali joms grąžinti išplėštąją laisvę.

Kurie veiksniai Jungtines Amerikos 
Valstybes padarė didžiąja pasaulio 
galybe j kuria šiandien yra nukreip-

Harry S. Truman

tas visų dėmesys? Tų veiksnių, be 
abejo, yra daug, ir iš jų pats didžiau
sias ir reikšmingiausias yra laisvė. 
Amerika yra laisvės kraštas. Laisvė 
yra esmingiausias ir būdingiausias 
ios gyvenimo bruožas.

Laisvė yra vienas iš pačių didžiau- 
lių kūrybos ir visokeriopos pažangos 
veiksnių ir todėl laisvės kraštas 
Amerika per, palyginti, trumpą laiką 
ne tik pasivijo Europą, bet daug kur 
ją ir pralenkė. Europos kultūros ir 
pažangos kelias yra taip pat ir jos 
kelias iš despotizmo ir vergijos į lais
vę, plačia to žodžio prasme.

Amerika iš pat pirmųjų savo gy
venimo dienų pasuko laisvės keliu 
ir niekad ji iš to kelio nebuvo iš- 
skrypus. Amerikoj prieglobstį ir an
trąją savo tėvynę rado visų kraštų 
ir tautų žmonės, kuriems savo tėvy
nėje buvo per ankšta, kuriems savo 
tėvynėje savųjų ar svetimųjų buvo

W. Bullit apie sovietų tikslus
Washington (Dena) — Buv. JAV 

pasiuntinys Sovietų Sąjungai William 
C. Bullit viename savo straipsnyje, 
rašytame Tarptautinei Žinių Agen
tūrai (INS), nagrinėdamas sovietų 
užsienių politiką, pastebi, kad stai
gus Vengrijos vyriausybės nuverti
mas yra rūpestingai paruošto pla
no — užvaldyti visą pasaulį, net ir 
Jungtines Amerikos Valstybes, — 
dalis. Vienintelė apsauga nuo sovie
tų agresijos yra nuolatinis karinis 
Amerikos pranašumas prieš Sovietų 
Sąjungą. }

, Sovietų vyriausybė, — sakoma 
straipsmyje toliau, — kaip gudrus 
generalinis štabas, kaitalioja savo 
taktiką pasauliui užvaldyti, tačiau 
ji niekad nėra pakeitusi savo tikslų.

Artimiausius Sovietų Sąjungos po
litikos tikslus Bullitas sugrupuoja į 
9 punktus:

1. Įsitvirtinti tuose Europos ir 
Azijos kraštuose, kurie nuo 1939 m. 
rugpiūčlo mėnesio yra sovietų val
domi.

2. Galutinai pavergti Čekoslova
kiją, Suomiją ir Austriją.

3. Prancūziją ir Italiją komunistų 
partijų pagalba padaryti visiškai 
priklausomomis nuo Sovietų Są
jungos.

4. Graikiją, Turkiją ir Persiją, nau
dojant nuolatinį spaudimą, privesti 
prie visiškos suirutės. ,

5. Kelti ekonominį ir politinį diao- trečią kartą prašė (du kartu jos pra-

są Kinijoje. Kinijos komunistų pa
galba užvaldyti visą Kiniją.

6. Remiant komunistus, kontro
liuoti Indokiniją.

7. Stiprininant komunistinę kon
trolę Lotynų Amerikos profesinėse 
sąjungose, galimai greičiau ten pa
statyti komunistines vyriausybes, 
tuo būdu, įsteigti išeities bazes 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms 
užpulti.

8. Plečiant komunistinę kontrolę 
JAV profesinėse sąjungose, streikais 
trukdyti Amerikai remti tuos kraš
tus, kurie dar priešinasi . sovietų 
spaudimui; profesines sąjungas Iš
naudoti Amerikos ūkio sabotavimui.

9. Amerikiečių tautą užliūliuoti,
kad ji nepastebėtų sovietinės grėsmės 
savo gyvybei ir laisvei. a

Visos vyriausybės, 'šskyrus sovie
tinę, — sakoma toliau straipsnyje, 
— siekia taikos ir pasaulio atstaty
mo. Sovietų vyriausybė ir jos sate
litai siekia pavergimo. Jei kuri ko
munistinė vyriausybė ir įstoja i 
tarptautinę komisiją arba organiza
ciją, tai tik tam, kad ją išardytų. 
Kol dabartinė sovietų vyriausybė 
rusų tautai, kaip suvienyto pasaulio 
piliečiams, neleis bendrauti su ame
rikiečiais, tol žemėje nebus jokios 
taikos, tiktai, daugiausia, nepatogi 
ginklų paliaubų padėtis. Rusai galų 
gale, turės susijungti su amerikiečių 
tauta prieš Staliną ir jo bendrinin
kus. JAV turi įtikinti Sovietų Są
jungą, kad jos kovos už sovietų val
domų žmonių laisvę lygiai taip pat, 
kaip ir už savųjų.

Naujos protesto notos
London, VII. 2. (Dena-Ins) — D. 

Britanija Austrijos ir Vengrijos vy
riausybėms įteikė notas dėl neteisėto 
11 vengrų laivų išplaukimo iš Linzo.

Kitoje notoje, įteiktoje SSSR vy
riausybei, Britanija trečią kartą rei
kalauja leisti patikrinti tuos doku
mentus, iš kurių tariamai aiškėją, 
kad buv. Vengrijos premjeras Nagy 
ruošęs perversmą Vengrijoje.

New York, VII. 2. (Dena-INS) — 
Jungtinių Tautų Balkanų Komisija

šymas buvo atmestas) leisti per
žengti bulgarų sieną, kad ten galėtų 
pradėti kvotą dėl tariamų 2 
dentų.

ind-

Aus- 
britų

Viena, VII. 2. (Dena-INS) — 
trijos vyriausybė kreipėsi į 
okupacinės įstaigas, prašydama 
įsteigti bendrus britų-austrų pasie
nio apsaugos postus, nes austrų žan
darmerija viena nepajėgianti atsi
ginti nuo jugoslavų banditų užpul
dinėjimų.

varžoma laisvė. Ir mūsų tautiečiams, 
siekiantiems laisvės ir ieškantiems 
laimės, Amerika jau seniai pažįsta
mas ir daugelio mūsų svajojamas 
kraštas. Amerikoje jau yra išaugu
sios keturios mūsų tautiečių kartos 
ir lietuviško kraujo žmonių ten esa
ma arti vieno milijono.

Koks didelis kultūrinės pažangos 
veiksnys yra laisvė, mums įtikina
mai rodo ne tik Jungtinių Amerikos 
Valstybių, bet ir mūsų pačių nepri
klausomo gyvenimo patirtis. Lietu
vių tauta, būdama pavergta Rusijos, 
skurdo ir buvo pasmerkta žūti. At
gavus 
brido 
niais 
keliu.

Jau 
tauta vėl dūsta be laisvės. Ji merdi, 
ir ją iš mirties išgelbėti ir pažangą 
laiduoti tegali tik laisvė. Todėl musų 
tauta ir veržias prie laisvės, 
alkanas prie duonos, trokštąs 
vandens, dūstąs prie oro.

Šiandien ne vienai tik mūsų 
tai laisvė yra didysis gyvenimo 
idealas, laimės žiburys, prie kurio 
mes veržiamės visa savo buitimi; 
idealas, kuriam pasiekti mes viską 
esame pasiryžę paaukoti. Tačiau 
prie vergijos uolos mūsų tauta yra 
prirakinta tokiomis stipriomis gran
dinėmis, jog ji viena negali įstengti 
jų sutraukyti ,

Mūsų tauta savo sunkiame Golgo
tos kelyje į laisvę yra reikalinga 
kitų paramos, ir jos žvilgsnis yra 
nukreiptas į Jungtines Amerikos 
Valstybes, į tą didįjį laisvės kraštą, 
kuris, pats laisvėje gyvendamas, ir 
kitiems kraštams laisvę neša. Mūsų 
pavergtos ir kenčiančios tautos visos 
viltys yra sudėtos į Jungtines Ame
rikos Valstybes, ir toms viltims 
tapti realybe yra daug pagrindo.

Jei po Pirmojo Pasaulinio karo 
Lietuvai buvo lemta prisikelti iš 
caristinės Rusijos griuvėsių ir tapti 
nepriklausoma valstybe, tai daugiau
sia Jungtinių Amerikos Valstybių 
dėka. Jos tuometinio prezidento 
Woodrow Wilson laisvo tantų apsi
sprendimo principai. Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir jose gyvenančių 
lietuvių Lietuvai tiektoji gausi mo
ralinė ir medžiaginė parama įgalino 
lietuvių tautą greit ir sėkmingai 
įgyvendinti savo laisvės ir nepri
klausomos valstybės atstatymo sie
kimus. šiandien Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir D. Britanija taip pat 
pasaulyje yra vienintelė galybė, kuri 
pavergtoms tautoms, jų tarpe ir 
mūsų tautai, gali atgauti laisvę.

Juk Jungtinės Amerikos Valstybės 
į antrąjį pasaulinį karą įstojo ir jį 
laimėjo tautų laisvės šūkio vedamos. 
Ne imperialistiniai siekimai, ne nau
jų žemės plotų užkariavimai Jung
tines Amerikos Valstybes pastūmėjo 
Į šį baisųjį karą, kuris daug brangių 
aukų iš jų pareikalavo. Pavergtųjų 
tautų laisvė ir tikrosios demokratijos 
pasaulyje įgyvendinimas — štai tie 
idealai, kurie paskatino Jungtines 
Amerikos Valstybes į šį pastarąjį 
karą. Smurto ir vergijos įsigalė
jimas Europoje, Azijoje bei kituose 
kontinentuose grėstų ir Amerikos 
laisvei.

Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
D. Britanijos pastangomis karas 
prieš rudąją beWiją buvo laimėtas, 
bet dar nepasiekta taika, pavergtųjų 
tautų laisvė ir demokratija. Nors 
šie didieji žmonijos idealai dar ir 
nepasiekti, bet jų kryptimi žengia
ma. Kad taip iš tikrųjų esama, 
mums rodo Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidento veUonies Franklino 
D. Roosevelto Keturios Didžiosios 
Laisvės, Atlantic Charter (Atlanto 
Charta) ir dabartinio Jungtinių Ame
rikos Valstybių prezidento Harry S. 
Trnmano Dvylika Punktų, šiuose 
didžiuose mūsų laikų dokumentuose 
yra nubrėžtos gairės, kurios pasaulį 
veda į laisvę ir demokratiją.

Mes tvirtai tikime į Jungtinių 
Amerikos Valstybių pasaulinę ga
lybę ir į jų didžiąją misiją pasaulyje 
— įgyvendinti pastovią taiką, pa
vergtų tautų laisvę ir tikrąją demo
kratiją. Tuos didžiuosius Idealus 
įgyvendinus, ir mūsų kenčiančioj tė
vynėj sušvys laisvės saulutė.

Tegyvuoja Jungtinės Amerikos 
Valstybės, nešančios pasauliui pa
stovią ta'ką, pavergtoms tautoms 
laisvę Ir tikrąją demokratiją!

A. Merkelis

nepriklausomybę, ji greitai iš- 
iš skurdo ir smarkiais žings- 
žengė visokeriopos pažangos

septyneri metai, kai musų

kaip 
prie

tau-

1
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DP problemos IRO šviesoje
(atkelta iš 1 psl.)

I Prancūziją priimami tik nevedę 
vyrai. Atrodo, jog prancūzų vyriau
sybė tikisi, kad po kurio laiko pri
imtieji tenai naturalizuosis. Sekanti 
vieta: Prancūzijos Maroko. Daugiau
siai pageidaujama inžinierų, pramo
nės ir statybos darbininkų Registruo
jama Paryžiuje

D. Britanija vykdo perkėlimą iš 
anglų zonos. Yra pažadėta perkelti 
tam tikrą skaičių DP ir iš amerikie
čių zonos, bet, kol nebus išvežti visi 
DP iš anglų zonos, šis klausimas 
nebus keliamas.

Nuo liepos 30 d keli šimtai žmo
nių, pirmoje eilėje kvalifikuotų dar
bininkų, galės iš amerikiečių zonos 
išvykti i Braziliją.

Venecuela yra nutarusi įsileisti 
1350 DP. Registracija iki šiol dar 
nepradėta. Ji prasidės rugpiūčio, 
rugsėjo mėn.

Kvalifikuotų darbininkų įvežimu 
taip pat susidomėjo Čilė ir Argen
tina.

Kanada projektuoja įsileisti 4000 
DP .daugiausia pramonės darbininkų. 
Pageidaujama nevedę vyrai.

— Sąryšyje su DP perkeldinimu 
i Prancūziją ar prancūzų kolonijas 
yra bijomasi Prancūzijos ir Sov. Są
jungos susitarimų išduoti Sovietų 
Sąjungai jų piliečius. Ar negalėtų ir 
iškeldinti DP pasilikti IRO globoj 
priverstinos Repatriacijos atveju?

— Neaišku, ką Prancūzijos vyriau
sybė laikys Sov. S-gos piliečiu. Tuo 
būdu, kiekvienas gali keltis savo 
paties rizika, bet, pvz. IGCR Briu
selyje draudžia priverstinę repatria
ciją iš Belgijos. į Sov. S-gą. Tokia 
pat įstaiga yra ir Paryžiuje.

Visos emigracinės komisijos, per- 
keldinimo įstaigos ir kraštų vyriau
sybės pageidauja tik jaunų, fiziniai 
pajėgių emigrantų. Ar IRO sutiks‘su 
tuo, kad būtų perkeldinti vien fiziniai 
pajėgūs DP, o silpni, ligoniai, seniai, 
vaikai ir invalidai būtų palikti Dievo 

valiai? DP stovyklų sąlygos alina 
pabėgėlių sveikatą. Pvz„ iš prieš me
tus buvusių 200 tbc atsikimų. susir
gimų skaičius' pakilo iki 500. Ar 
negalėtų IRO pasirūpinti, kad DP 
būtų iškeldinti kompaktine mase?

— Tai yra sunki problema, kurios 
negalima greitai ir paprastai išspręsti. 
Praktiškai ir IGCR ir IRO neša atsa
komybę už visus politinius pabė
gėlius. Bus visą laiką dedamos pa-

P o litinė apžvalga

stangos, kad ir tolimesni iškeltųjų 
giminės būtų perkelti.

Gen. direktorius taip pat nemano, 
kad ir tautinių grupių vadai turėtų 
nustoti beldęsi į duris. Kompaktinį, 
tačiau perkėlimą Mr. Shirk supranta 
tik tokia prasme, kaip pvz Belgijoh, 
bet jokiu būdu ne tokį, kaip pvz. 
visus, stovyklose gyvenančius kurios 
nors tautinės grupės DP perkelti 
kartu. Dėl nusilpusių ir laikinai fizi
niai nepajėgių yra stengiamasi, kad 
jie po persikėlimo, tam tikrą laiką, 
kol sugrįš jų jėgos, gautų lengvesnį 
darbą.

Ukrainiečių ir lenkų tautinių gru
pių atstovai gen. direktoriui Mr. Shirk 
parodė Višinskio ir Gromyko išleistą 
brošiūrą rusų kalba apie DP, kuri 
yra platinama DP stovyklose.

— Kada bus baigta repatriacija ir 
propaganda iš sovietų pusės? Jei yra 
rašoma prieš mus, demokratinėje 
santvarkoje, atrodo, yra galima taip 
pat atsakyti?

— Kodėl ne, — atsakė Mr. Shirk. 
— Praktiškai ^repatriacija yra baigta, 
nors repatriacijai kliūčių niekad, 
atrodo, nebus, tiktai specialus maisto 
davinys nebebus duodamas.

IRO ADMINISTRAVIMAS
Tautinių grupių atstovai pareiškė 

pageidavimą, kad administravimas 
nebūtų paskirtas atskiriems asme
nims, bet tautiniams komitetams. 
Dabar daug yra atsitikimų, kad me
keno nerinktas, ir nežinia kieno pas
kirtas asmuo pasiima stovyklos va
dovavimą. t

Lenkų tautinis atstovas priminė, 
kad po buvusios UNRRA-os prie
danga veikė mažiausiai 50% sovietų 
agentų. Jis iškėlė pageidavimą ir 
klausimą, ar negeriau būtų, jei IRO 
personalas būtų sudarytas daugiau
siai iš DP. Tai būtų garantija, kad į 
šį personalą neįeitų bolševikų agentai. 
Be to, ir ekonominiais sumetimais 
būtų praktiškiau, jei, pvz., vietoj buv. 
UNRRA-os personalo tarnautojui mo
kamų kelių šimtų dolerių mėnesiui, 
DP neblogiau tas pareigas atliktų už 
keliasdešimt dolerių. Gen. direktorius 
atsakė, kad dabar ir ateityje pagal 
galimybę bus dedamos pastangos pa
tenkinti tuos pageidavimus. Tačiau 
daugumoj^personalas pasiliks toks 
pat.

BDPPPK atstovai pageidavo, kad, 
paliekant tą petį personalą, IRO bent 
patikrintų ar tarnautojas nėra bolše-

Milžiniška atsakomybė prieš pasaulį
PARYŽIUJE ĮTEMPTAI SVARSTOMAS MARSHALLIO PLANAS. NAUJI SUNKUMAI PRANCŪZIJOJE

Birželio 27 d. Paryžiuje prasidėjusi 
konferencija vyko už uždarų durų. 
Dėl šio slaptumo buvo kilę didelio 
nepasitenkinimo amerikiečių spau
doje. Kodėl buvo pasiūlyta posėdžius 
ręsti prie uždarų durų, sunku su
prasti. Svarbiausias motyvas, tur 
būt, buvo tas, kad, vedant slaptus 
pasitarimus, lengviau galima daryti 
kompromise^. Kartu buvo tikimasi, 
kad Sov. S-ga gali rimtai prisidėti 
prie sugriautos Europos atstatymo.

Visos Iliuzijos išnyko tuojau po 
pirmojo posėdžio, kai Sov. S-gos ofi
ciali telegramų agentūra TASS iš
dėstė Sov. S-gos nusistatymą Mar-

„New York Herald Tribūne“

Jungtinio DP ir Politinių Pabėgėlių Komiteto 
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ĮTEIKTAS BIRŽELIO 25 d. FRANKFURTE IGCR AMERIKIEČIU ZONOS GEN. DIREKTORIUI IR IRO 

PARUOŠIAMOSIOS KOMISIJOS PIRMININKUI Mr. ELLIOTT SHIRK
Jungtinis DP ir Politinių Pabėgė

lių Komitetas, susidedąs iš 10 tauty
bių: lenkų, ukrainiečių, lietuvių, 
latvių, estų, jugoslavų, baltgudžių, 
slovakų, kaukaziečių (Šiaurinio Kau
kazo, Azerbeidžano, Armėnijos ir 
Georgijos tautų) Ir kazokų, atstovau
jąs apie 700 000 asmenų, kurie dėl 
politinių, rasinių ir religinių prie
žasčių atsisako gr|žti į jų gimtuo
sius kraštus, DP administracijos pa
sikeitimo proga, susikūrus naujai 
tarptautinei pabėgėlių organizacijai 
(IRO), su pagarba paveda Jūsų dė
mesiui keletą pastabų, kurios, mu
sų nuomone, galėtų palengvinti di
delį aprūpinimo uždavinį bei DP ir 
politinių pabėgėlių apgyvendinimo 
problemą. Mes jaučiame pareigą pir
miausia bendrais bruožais nupasakoti 
mūsų organizacijos pradžią ir 
struktūrą.

Bendras likimas, surišęs visus ne
repatrijuojančius, sujungė ankščiau

vikų agentas. Buvo iškeltas dar vie
nas pageidavimas, kad 200—300 ka
zokų ir gudų grupės būtų pripažintos 
atskiromis tautinėmis grupėmis, ne
priklausomomis nuo ukrainiečių ir 
rusų.

Mr. Shirk paneigė gandus, kad yra 
skirta 25 milijonai dolerių buvusių 
KZ aukų iškėlimui. BDPPPK atstovai 
pageidavo, kad DP būtų išduodami 
tautiniai pažymėjimai, kad paleng
vintų emigracijoj. Šie pažymėjimai 
galėtų būti išduodami tautinių komi
tetų. Gen. direktorius sutiko, kad ga
lėtų būti išduodami toki pažymėjimai, 
kurie galiotų drauge su kitu doku
mentu bet tik griežtoje kontrolėje. 
Baigdami pasikalbėjimą, BDPPPK 
atstovai pageidavo, kad DP teismams 
būtų suteiktos teisės teisti ir skry- 
ninguoti. Tai*būtų viena iš geriausių 
priemonių kovai su kriminaliniu ele
mentu.

Atsisveikindamas gen. direktorius 
Mr. Shirk pažadėjo už mėnesio, ku
rioms nors problemoms išsisprendus, 
pasikeitus arba atsiradus naujoms, 
npie tai BDPPPK* ir DP spaudos at
stovus? painformuoti. 

shallio pland atžvilgiu. Agentūros 
pranešimų, siūlomas planas Sov. 
S-gai yra nepriimtinas todėl, kad 
pagal šį planą Europa laikoma kaipo 
vienetas, o svarbiausiai, tuo planu 
kišamasi į suvereninių valstybių vi
daus reikalus. Toliau TASS pažy
mėjo, kad planą pateikęs Prancūzijos 
užs. reik. min. Bidault, o jį parėmęs 
Anglijos užs. reik. min. Bevinas. 
Tasso reveliacijos pažeidė posėdžių 
slaptumo išlaikymo susitarimąs.

Sovietams planą atmetus, visoje 
Europos spaudoje pasipylė kritikos 
žodžiai dėl Sov. S-gos laikysenos. 
Anglu laikraštis „Observer“, aptar-

damas Molotovo laikyseną, rašo, 
kad ateina lemiamos dienos Europai, 
ir pasaulis tikrai pasidalysiąs į dvi 
stovyklas, ir dabartinės zonų sienos 
ateityje virsiančios karo fronto lini
jomis. Esą, sovietams planą atme
tus, nelieka nieko kito, kaip šį planą 
įgyvendinti be Sov. S-gos dalyva
vimo.

Antrame posėdyje Anglijos užs. 
reik, ministeris Bevinas išdėstė Mar- 
shallio planą detaliau ir siūlė jį pri
imti. Patiektasis Bevino planas 
Europai atstatyti, arba kaip jis jį 
pavadino „Europos Rekonstrukcijos 
Planas“ atrodo šitaip: iki šių metų 
rugpiūčio 15 d. paruošiamas keturių 
metų Europos pertvarkymo planas. 
Tam reikalui skiriama speciali ko
misija iš trijų didžiųjų valstybių, to
liau jon įeina dar keturios Europos 
valstybės, kurios sudaro lyg ir vyk
domąjį keturių metų plano orgarją. 
Kiekvienoje valstybėje sudaromos 
pokamisės, kurios išdirba kiekviena 
savo valstybei atstatymo planą. Pa
grindinė komisija apsvarsto: a) kiek 
Europos valstybės yra pajėgios ir 
gali pačios pagelbėti viena kitai ir 
b) kiek reikės pagalbos iš JAV. Ga
lutinai planą išdirbus, šaukiama visų 
valstybių konferencija, planas pri
imamas ir jis patiekiamas JAV apro
buoti.

Patiekęs šį planą, Bevinas krei
pėsi į Sov. S-gą pabrėždamas, jog 
tai esanti vienintelė galimybė atkurti 
Europą naujais pagrindais. Kartu 
jis pareiškė, jog reikia turėti milži
nišką atsakomybę prieš pasaulį šį 
planą atmetant, nes tai esąs pasku
tinis šansas suteikti taiką ir ramybę 
būsimoms kartoms.

Vienas Londono radijo komenta
torių praneša, kad Molotovas visiš
kai šaltai išklausęs Bevino apeliaciją 
ir pareiškęs, esą Sov. S-ga šio plano 
priimti negalinti. Ji nebetikinti šia 
mintimi, kuri glūdinti „Europos vi
sumos plane“, nes tai prieštaraują 
mažųjų Europos valstybių suvereni
tetui.

Prancūzijos užs. reik. min. Bidault 
pareiškė, jog . jis pritariąs Bevino 
planui, nes jis visiškai atatinkąs 
Prancūzijos nusistatymui. Baigian
tis posėdžiui, Bevinas dar kartą, 
kreipėsi į Molotovą, nurodydamas, 
jog atmetus planą, tokį, kokį jis pa- 

■ siūlė, būtent,. Europos kontinento 
Įatstatymo planą, Anglija iš viso per

minėtų tautybių tautinius komite
tus ieškoti mūsų problemos išspren
dimo ir siekti teisių. Kiekvienas 
tautinis komitetas delegavo po 3 
atstovus į Jungtinį Komitetą, ku
ris, susidaręs iš reprezentantų, yra 
lanksti visų DP ir politinų pabė
gėlių institucija. Todėl mes tikimė 
turį teisę kalbėti 700 000 tremtinių 
vardu ir atstovauti Juos įltaigose, 
kurioms Vakarų Sąjungininkų jėgos 
patikėjo DP ir politinių pabėgėlių 
likimą ir ateitį. Šalia atstovavimo, 
mūsų tikslas yra:
1) skeisti tarp tautinių grupių, su- 

supratimą, organizuojant paskai
tas, pasikeičiant paskaitininkais;

2) pakelti moralinį ir kultūrinį žmo
nių lygį ir

3) duoti jiems legalią pagalbą.
Mes norėtume pridėti, kad mes 

nedarome įtakos ir nevedame pro
pagandos, atkalbėti mūsų tautiečius 
nuo grįžimo į jų gimtuosius kraštus. 
Šiai mūsų tautiečių grupei mes ve
dame griežtai neutralią politiką, 
nekliudant agentams, vedantiems 
tarp mūsų tautiečių propagandą už 
repatriaciją.

IRO uždavinius mes skiriame į 
du pagrindinius punktus:
1) Aprūpinimas ir išlaikymas DP ir 

politinių pabėgėlių iki to laiko, 
Kada jiems bus rasti nauji namai.

2) Galutinis DP ir volitinių pabė
gėlių apyvendinimas.

Prie pirmojo punkto mes norė
tume pridėti sekantį:

Mes turime nustatyti, kad UNRRA- 
os stovyklose pasitaikė daug nema
lonių incidentų, kurie buvo kenks
mingi mūsų tautiečiams. Mūsų nuo
mone, šie nesusipratimai dalinai 
įvyko dėl stokos atstovavimo iš DP 
pusės. Nekaltinant UNRRA-os or
ganizacijos apskritai, kuriai mūsų 
tautiečiai jaučia didžiausią dėkingu
mą, mes turime nustatyti, kad mūsų 
tautiečiai turi nemalonų patyrimą iš 
praeityje buvusių besilikviduojančios 
organizacijos pareigūnų, kurių dau
gelis priklausė Rytų Europos politi
nei, socialinei ir ekonominei filoso
fijai. Jų veikla paliko tarp mūsų 
tautiečių įspūdį, kad svarbiausias jų 

žiūrėsianti savo politiką. Toliau Be
vinas konstatavo, jog Sov. S-ga no
rinti gauti Europai iš JAV neužpil
dytą čekį ir paklausė Molotovą, ar 
sovietai išduotų tokį čekį Europai, 
jeigu ji Sov. S-gos tai prašytų?

Šitokioje nejaukioje atmosferoje 
baigėsi antras posėdis Paryžiuje. 
Amerikiečių laikraštis „N. Y. Times“, 
komentuodamas Paryžiaus konferen
cijos eigą rašo, kad, sprendžiant iš 
sovietų laikysenos, daug vilčių susi
tarimui Paryžiuje nematyti. Ko gi 
siekia sovietai šia savo politika? 
Laikraštis atsako, jog pagrindinis 
sovietų tikslas esąs suskaldyti galu
tinai Europą ir ją pavergti. Sis so
vietų užsimojimas vargu ar pavyk- 
siąs.

Prancūzų laikraštis „Le Monde“ 
patikslina, kad' slapčiausi Sov, S-gos 
troškimai yra reikalus sutvarkyti 
taip, jog Marshallio planas nebūtų 
įgyvendintas, o Europa merdėtų ir 
toliau, kas kaip tik atitiktų Sov. 
S-gos užmačias. Nors Paryžiaus kon
ferencija dar nepasibaigė, bet, kaip 
atrodo, tik visiškai radikalus Sov. 
S-gos nusistatymų ir vedamos poli
tikos pakeitimas galėtų privesti prie 
susitarimo, ko tačiau netenka laukti.

Kartu Paryžius pergyvena ne tik 
konferencijos, bet ir Prancūzijos 
vidaus didelę krizę. Kilę streikai 
labai sunkina jau ir taip nelengvą jos 
vidaus padėtį. Nespėjus lokalizuoti 
vieną streiką, štai prasideda jau 
kitas ir taip be galo.

šių įvykių akivaizdoje kilo ir Ra- 
medier vyriausybės ūkioį politikos 
klausimas, kurį šiomis dienomis iš
kelsianti parlamente pati vyriau
sybė.

Kartu atidengtas karinių sluoksnių 
sąmokslas prieš respubliką dar dau
giau įnešė neaiškumų ir painiavų ir 
į taip jau kritišką Prancūzijos padėtį. 
Gen. de Gaulle, savo praeito sekma
dienio kalboje įspėjo Prancūziją, kad 
Sov. S-ga yra pasiryžusi įgyvendinti 
savo užmačias visoje Europoje. O 
Prancūzijos komunistai norį įvesti 
komunistinį rėžimą Prancūzijoje.

Šitą visą ne tik Prancūzijoje, bet 
ir kitose Europos valstybėse viešpa
taujantį chaosą norima galimai grei
čiau apvaldyti. Tam posėdžiaujama 
ir Paryžiuje. Bet destruktyvios jėgos 
savo griaunamąjį darbą dirba ir to
liau, todėl tik sutelktinės Europos ir 
JAV jėgos galės jas pažaboti. ML

veiklos taiksias nebuvo DP reikalai 
ir jų gerbūvis, bet pastangos* įkal
bėti žmones grįžti į savo kraštus ar 
pasunkinti esamas DP gyvenimo są-3 
lygas.

Mes tikime, kad ši procedūra yra 
priešinga pagrindinėms Vakarų Są
jungininkų nustatytoms laisvėms.

Mums atrodo, kad DP ir politinių 
pabėgėlių skaičiuje yra pakankamai 
patyrusių darbuotojų, galinčių vado
vauti teamams ir stovykloms. Tai 
būtų patogiau ir ekonomiškiau IRO.

Prie antrojo punkto mes norėtume' 
pridėti pasiūlymą priimti į vado
vaujančius komitetus atstovus arba 
atstovus iš kiekvieno tautinio komi
teto.

Mes esame nuomonės, kad trem
tinių balsas, kurių likimas ir ateitis 
bus sprendžiama, turėtų būti išgirstas. 
Mes taip pat tikime, kad mūsų tu
rimoji mėdžiaga, kaip pvz. statisti
niai ir profesiniai sąrašai, galėtų 
būti naudinga vadovaujantiems ko
mitetams. Pateikdami šias kelias 
pastabas bendruose bruožuose Jūsų 
maloniam dėmesiui, mes kartu pa
brėžiame mūsų pasiruošimą apsvars
tyti tai atskiromis detalėmis bet ku
riuo laiku, kuris Jums būtų pato
giausias.

Augsburg, 1947. 6. 14 «
PASIRAŠĖ: lenku, ukrainie

čių, jugoslavų, baltgudžių, slo
vakų, lietuvių, kaukaziečių 
Siaurinio Kaukazo, Azerbei
džano, Armėnijos, Georgikos 
tautybių, kazokų, latvių, ir 
estų grupių atstovai.

Wladislaw 
Raczkiewicz

Birželio 6 d. mirė lenkų eg- 
zilinis prezidentas Vladislovas Racz

kiewicz. Prezidentu velionis buvo 
išrinktas 1939 m. rugsėjo 30 d., kai, 
rusams ir vokiečiams okupavus Len
kiją, buvusi lenkų vyriausybė pasi
traukė į Rumuniją ir ten buvo inter
nuota.

V. Raczkiewiczius, sūnus tremtinio 
už lenkų tautinę veiklą, gimė 1885 
m. sausio 29 d. Kaukaze. Vėliau, lyr 
giai kaip daugis1 mūšų prieškariniū
inteligentų, vejamas iš universiteto 
į universitetą, iš arešto į areštą, bai
gia mokslus Tartu universitete ir vėl 
imasi tautinio ir visuomeninio darbo; 
Atsikūrus Lenkijai, Raczkiewiczius 
užima įvairias atsakingas vietas.. ' .

Su Raczkiewicziaus prezidentavi
mu yra susijęs skaudžiausias Lenki
jos istorijos, sunkių kovų ir rezisten
cijos laikotarpis. Išvyti iš savo tė
vynės, lenkų daliniai narsiai kovoja 
Europoje ir Afrikoje, nuo Nprvegijos 
krantų ligi Tobruko, ?pač pasižymė
dami Monte Cassino ir Bologna mū
šiuose. Vėliau per Belgiją ir Olan
diją jie pasiekia Vokietiją, kur juos, 
lygiai kaip ir likusius Italijoje su 
gen. Andersu priešaky, ištinka nedė
kingas likimas — įsakymas padėti 
ginklus ir išsiskirstyti.

Nemažesnių smūgių tenka Raczkie
wicziaus vyriausybei sutikti politi
niame lauke. Karo įvykių spaudžia
mas jis turi perkelti savo vyriausy
bę iš Paryžiaus į Angers, iš ten į 
Bordeaux ir pagaliau 1940 m. j Bri
taniją. Tais pat metais pasirašoma 
su čekais deklaracija dėl pokarinio 
bendradarbiavimo, bet čekai jos ne
silaiko, ^r Benešąs, nieko nepranešęs, 
atsisako ją vykdyti, 1941 m. Sikorskis 
pasirašo Londone su sovietais sutartį 
dėl sienų, kaimyninių santykių ir 
bendradarbiavimo, tų pat metų gruo
džio m. sudaroma savitarpinės pa
galbos sutartis tarp Lenkijos ir Sov. 
S-gos, 1942 m. pasirašoma dar At
lanto Charta. Bet jau 1943 m. Sov. 
S-ga praneša laikanti Lenkijos ry
tinių sričių gyventojus savo pilie
čiais, o tų pat metų balandžio 25 d. 
Molotovas apkaltina lenkus, ryšium 
su šių pastarųjų kreipimusi į T. Raud. 
Kryžių dėl Katyno žudynių, neloja
lumu ir nutraukia diplomatinius 
santykius. Netrukus lėktuvo kata
strofoje žūva gen. Sikorskis, lenkų- 
sovietų susiartinimo aktorius.

1944 m., Sov. S-gai užėmus dalį 
Lenkijos, Liubline įsteigiama nauja 
komunistinė lenkų vyriausybė su 
Bieruta ir Osobka-Morawskiu prie
šaky. Vėliau, pritraukus prie naujo
sios sudėties Mikolaiczyką, 1945 m. 
liepos 5 d. anglai ir amerikiečiai 
praneša, kad jie daugiau nebepripa- 
žįsta lenkų Londono vyriausybės, bet 
užmezga santykius su varšuviške. 
Vienas Lenkijos dramos aktas, pra
sidėjęs su II Pasauliniu karu, tuo 
buvo baigtas.

Su visom tom Lenkijos nelaimėm 
ir- vargais, jos pasišventimu ir kru
vinom aukom, viltimi ir nusivillmu, 
o taip pat lenkų didvyriškom kovom 
už laisvę ir tautinę didybę yra arti
mai susieta Raczktecziaus veikla ir 
jo gyvenimas. (E)
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Tikėjimo laisvės 
veidmainystė laktų 

šviesoje
Neseniai Vokietijoje pasirodė rusų 

kalba leidinėlis, pavadintas „Už ge
ležinės uždangos“. Knygutė reda
guota G; Kleplevo ir yra sudaryta iš 
straipsnių, pasirodžiusių įvairiais lai
kais pasaulinėje spaudoje. Tarp kitų 
gyvenimo reiškinių, vykstančių anoje 
pusėje, paliestas ir tikėjimo laisvės 
Sovietų Sąjungoje klausimas

TIKĖJIMAS — OPIUMAS 
LIAUDŽIAI

1917 m. pagrobę valdžią, bolševi
kai tuoj paskelbė kovą visoms tiky
boms, kurios, anot jų, esančios reak
cijos rėmimo tvirtovės. Ypač smar
kūs bažnyčių ir dvasiškių persekio
jimai vyko 1929 ir 1937 metais. Jie 
buvo masinio pobūdžiu ir šimtus 
tūkstančių įvairių tikybų dvasiškių 
nuvarė į koncentracijos stovyklas, 
kur jie ir žuvo. 1917 m. visoje Ru
sijoje buvo 46.475 bažnyčios. 1940 m. 
iš jų pasiliko tik 4.225. Vadinasi, 
daugiau negu 90% visų Rusijoje 
esančių bažnyčių buvo sunaikinta. 
Tikėjimas visus tuos metus buvo 
skelbiamas kaip opiumas liaudžiai. 
Viši komunistų partijos ir komso- 
molo nariai turėjo būti netikintieji 
ir veiklūs antireligijos propagandis
tai. Pagautas Dievą išpažįstas kom
jaunuolis buvo ne tik tuoj šalinamas 
iš organizacijos, bet ir sunkiai 
baudžiamas. Taip pat ir sovietiniai 
tarnautojai turėjo savo tikybinius 
jausmus giliai slėpti, nedrįso švęsti 
tikybinių švenčių ir viešai lankyti 
bažnyčių. Visa tai buvo traktuoja
ma kaip antlsovietinė veikla.

KAS PRIVERTĖ SUTEIKTI 
tikėjimui Šiokiu tokių 

LAISVIŲ
Prasidėjus karui, Rusija savaime 

pasidarė anglosaksų sąjungininku. 
Iš jų turėjo būti gauta pagalba tie
kimais gintis prieš vokiečius. Bet 
laisvasis demokratinis pasaulis nie
kaip negalėjo suprasti, kaip XX 
amžiuje gali būti šalis, kur būtų 
persekiojama tikyba ir tikintieji. 
Tai galėjo būti pavojingas propa
gandos argumentas prieš Rusiją. Be 
to rimta padėtis reikalavo plačiųjų 
Sluoksnių konsolidavimo ir pačioje 
Rusijoje. Nuo 25 metus varytos anti
religinės politikos reikėjo atsisakyti. 
I Kremlių buvo pasišauktas Mas
kvos metropolitas Sergijus, kuris, be
tarpiškai pasikalbėjęs su Stalinu, 
atsišaukė per bažnyčias j visos Ru
sijos tikinčiuosius palaikyti vyriau
sybę jos kovoje už visos Rusijos iš
silaisvinimą, o taip pat į demokra
tinius sąjungininkus padėti rusų 
tautai ir sudaryti kaip galima grei
čiau antrą frontą . .

. KOKIA IS TIKRŲJŲ LAISVE 
NAUDOJASI TIKINTIEJI?

' Tikrajai tikinčiųjų laisvei Rusijoje 
aprašyti ’tenka kreiptis į užsienių 
laikraščių žurnalistus, kurie 1946 
metais Vienoje buvo pakviesti pa
sikalbėti su atvykusiu ten iš Mas-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiuiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiim
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(?) Lietuvių kova su nacių totalizmu
Atlanto Charta yra žmonių, tautų 

ir valstybių teisių ir laisvių apsau
gos dokumentas, garantuojąs nuo 
pavergimo. Lietuvių tauta, kaip ir 
kitos totalistinių imperialistų nu
kariautos ir pavergtos tautos, įžiū
rėjo jame savo laisvos nepriklauso
mos Lietuvos valstybės ateityje ga
rantiją, po kuria buvo pasirašę du 
didieji pasaulio vyrai, kurie buvo 
pradėję kovą prieš totalistinius pa
vergėjus. Atlanto Chartos trečiasis 
paragrafas nusakė: JAV ir D. Bri
tanija respektuoja visų žmonių teisę 
išsirinkti sau tokią vyriausybės 
formą, kurios valdomi jie nori būti, 
jos nori matyti, kad visos suverenės 
teisėš ir savos vyriausybės būtų 
grąžintos tiems, iš kurių tai jėga 
atimta. O Chartos antras paragra
fas nusako, kad JAV ir D. Britanija 
nenori matyti jokių teritorinių pa
keitimų, kurie nesutinka su laisvai 
pareikštais tų kraštų gyventojų no
rais. Šie tiesioginiai ir aiškūs paža
dai ir garantijos sakyte sakė lietu
vių tautai, kad pokarinis pasaulis 
turės būti tvarkomas teisės ir tautų 
apsisprendimo pagrindais, kad Lie
tuva, kurios nepriklausomybė buvo 
panaikinta jėga, po karo savo nepri
klausomybę turi atgauti. Tad lie
tuviai turi dėti visas pastangas, kad 
apsunkintų totalitarinius vokiečių 
kovos pasisekimus ir tuo pačiu padė
tų Vakarų demokratiniam pasauliui, 
žadančiam laisvę ir teisę, laimėti 
kovą prieš totalizmą, nuo kurio Lie
tuva jau buvo tiek daug nukentėjusi 

kvos arkivyskupu Fotiju. Užsienių 
žurnalistai tą interview tąip aprašė.

„Arkivyskupui iš kairės ir iš de
šinės atsisėdo du raudonosios ar
mijos karininkai, kurie buvo apsi
ginklavę revolveriais. Dalyvavo 
anglų ir vokiečių kalbos vertėjai. 
Anglų ir amerikiečių žurnalistai 
klausinėjo pagrindinai.

— Kiek Rusijoje dabar yra vysku
pijų?

— Du šimtai.
— Kiek kiekvienoje vyskupijoje 

tikinčiųjų?
— Maždaug, dvidešimt tūkstančių. 

(Visoje Rusijoje tik 4.000.000).
— Kokiu būdu vyriausybė padeda 

atgimti Rusijoje krikščioniškam ti
kėjimui? — klausia anglų žurnalis
tas. j

Klausimas jautrus. Visi žurnalis
tai įdėmiai seka arkivyskupą, kuris 
nuleidžia akis. Vienas iš karininkų 
lyg taip sau rašo kelis žodžius į savo 
bloknotą. Nuleistos arkivyskupo 
akys seka karininko paišelį.

— Maršalas Stalinas, — pagaliau 
jis ištaria, — dažnai kviečiasi pas 
save Patriarchą ir pasidalina su juo 
mintimis apie bažnyčios reikalus. 
Ar tai nerodo, jog generalissimus 
teikia bažnyčiai visai realią pagalbą.

— Ar dalyvauja sovietų vyriau
sybės nariai pamaldose? — vėl klau
sia anglas.

ir nuo kurio dar turėjo daug kentėti. 
Atlanto Chartos skelbiamosios garan
tijos vis labiau atrodė realios, ka
dangi, laikui bėgant, Chartą pasirašė 
24 valstybės ju tarpe ir Sovietų Są
junga. Vadinas, ir ji tuo pačiu pasi
žadėjo po karo atstatyti ir respek
tuoti nepriklausomą Lietuvą, nes tik 
didžiųjų Vakarų demokratijų remia
ma ir padedama galėjo priešintis 
vokiškąją! agresijai ir pati išlaikyti 
savo savarankumą

LIETUVIŲ KOVA SU VOKIŠKUO
JU TOTALIZMU

Ir maža lietuvių tauta, visą Eu
ropą nukariavusių vokiškųjų divi
zijų okupuota, rudųjų nacių terori
zuojama ir plėšiama, Geštapo kiek
viename žingsnyje sekama, nepa- 
būgsta galingojo okupanto, bet slap
tai organizuojasi ir parodo didžiau
sią pasyvų pasipriešinimą. Jau nuo 
pat pirmųjų vokiškosios okupacijos 
dienų lietuvių tauta, savo išlikusių 
valstybės vyrų, politinių partijų ak
tyvių veikėjų ir visuomenininkų va
dovaujama, negalėdama veikti viešai, 
pereiną į pogrindį ir suorganizuoja 
stiprų rezistencinį veikimą. Tas vei
kimas diena iš dienos auga, plečiasi, 
apima plačiausius lietuvių tautos 
sluoksnius ir pasidaro labai aktyvus. 
Ypač smarkiai jis pradeda pasireikšti 
1942 m., kada po visą Lietuvą pa
plinta gausūs nelegalūs rezistenciniai 
laikraščiai, kada visas kraštas klauso 
pogrindžio potvarkių.

Arkivyskupas vėl nuleidžia akis, 
o karininko paišelis vėl greit braižo 
bloknoto lapus.“

DVASIŠKIAI VERČIAMI VARYTI 
SOVIETINĘ PROPAGANDĄ

Kokį vaidmenį rusų dvasiškija su
vaidino karo metu, aišku ir supran
tama. Bet vaidmuo, kuris jai tenka 
anapus geležinės uždangos vaidinti 
dabar po karo, yra stačiai apgailė
tinas. Štai ištrauka iš laikraščio 
„Maskvos Patriarcho Žurnalas“ 1946 
m. Nr. 1. Rinkimų į Sovietų Sąjun
gos Aukščiausią Tarybą proga tame 
visos Rusijos Patriarcho, tai yra, vi
sų pravoslavų vyriausios tikinčiųjų 
ir dvasiškių galvos, rašoma:

„Vasario 10 d. yra sekmadienis. 
Tą dieną visuose mūsų šalies sobo
ruose ir bažnyčiose bus atlaikytos 
pamaldos. Visi dvasiškiai nuo al
torių palaimins savo parapijiečius 
paskubėti iš bažnyčių prie rinkimi
nių urnų. Jie palaimins juos ati
duoti savo balsus komunistų ir be- 
partinių kandidatų blokui . . . Vi
same pasaulyje nėra geresnių sąly
gų klestėti ir veikti Šventai Kristaus 
Bažnyčiai, kaip Sovietų šalyje . . . 
Iš tikrųjų, kur, kurioje šalyje Baž
nyčia yra tokia laisva nuo valsty
binių rūpesčių ir politinių intrigų? 
. ... Tik Sovietų Sąjungoje valstybė, 
nieko iš bažnyčios nereikalaudama, 
apsupa ja tokiu dėmesiu.“ 

skaiton, pasirašė po Atlanto Charta. 
Tuo būdu Vakarinių sąjungininkų 
budrumas buvo kiek užmigdytas, o 
1940 metais nuo rusiškosios agresi
jos nukentėjusios tautos, jų tarpe ir 
lietuvių tauta, atgaūo viltį susilaukti 
joms priklausančių teisių ir laisvės. 
JAV milijardinėmis pašalpomis re
miama ir moderniškiausiais ginklais ' 
šelpiama Sovietų Sąjunga po tru
putį pradėjo atsigauti ir vokiškųjų 
divizijų slinkimą pirmyn visuose 
frontuose ne tik sulaikė, bet 1943 m. 
pačioje pradžioje sumušė vokiečių 
armijas ties Stalingradu ir pradėjo 
jas visuose fronto ruožuose spausti 
atgal Tuo pačiu metu sąjungininkai 
išstumia ašies valstybes iš Siaurės 
Afrikos, vėliau persimeta į Siciliją 
ir į Pietų Italiją. Vokietijos miestai 
kas kart vis labiau bombarduojami 
iš oro ir vokiečių viltys laimėti pra
dėtąjį karą eina vis menkyn. Tokio
mis aplinkybėmis vėl prasideda slapta 
diplomatinė veikla, ir naciai ieško 
iš susidarančios padėties sau palan
kiausios išeities. Jų akys nukrypsta 
į Sovietų Sąjungą, nes jie žino, kad 
toji pasidarė anglosaksų sąjungininku 
tik aplinkybių ir pačių vokiečių pra
dėtojo karo verčiama. Vokiečiai, pri
siminę 1939 metų susitarimus su So
vietų Sąjunga, turi vilties, patenkinę 
sovietų reikalavimus, ir vėl su ja 
susitarti.

1943 metų rudenį, dar prieš prasi
dedant sąjungininkų konferencijai 
Teherane, Berlynas slaptai zonduoja 
Maskvoje dirvą separatinei taikai 
su Sovietų Sąjunga sudaryti. Kaip 
amerikiečių spaudos buvo skelbta, 
Rusija pareikalavusi: pripažinti Pa
baltijo valstybių prie Rusijos pri
jungimą; rusų viešpatavimą Darda
neluose; Rusijos prasiplėtimą į pie
tus ir į rytus iki pat Arabijos jūros, 
Vokietijos paramos Rusijos įsivieš
patavimui Mandžiurijoje ir Dairene 
ir vokiečių kariuomenės evakuavimo 
iš visų SSSR pagrindinių ir jai pri
pažintų pagal susitarimą sričių. Ka
dangi Hitleris nesutiko pripažinti 
rusų pretenzijų Artimuosiuose Ry
tuose, slaptosios derybos Maskvoje 
nutrūko. Bet tokio susitarimo šmėkla 
visą laiką veikė Londoną ir Washing- 
toną. Anglosaksai, turėdami vesti 
karą visame žemės rutulyje, labai 
vertino rusus, kurie laikė rytuose 
prirakinę didžiąją vokiečių divizijų 
dalį. Realiai įvertindami, kįiįt, turė
tų pasikeisti jėgų santyki!!,' rusams 
iš karo pasitraukus, numatydami 
visas pasekmes, kurios galėtų kilti 
iš rusų neutralaus Vokietijai palan
kumo, turėdami skaitytis su savo 
realiomis jėgomis, anglosaksai darė 
viską, kad rusų-vokiečių separatinė 
taika neįvyktų ir todėl, vykdami į 
Teheraną, jau iš anksto buvo pasi
rengę galimoms nuolaidoms. Jei ru
sų-vokiečių susitarimas būtų įvykęs, 
galima įsivaizduoti, kaip būtų pa
krypusi viso pasaulio istorija ir, koks 
beviltiškas būtų likęs lietuvių tau
tos ir Lietuvos išlaisvinimas.
(B. d.) H. B.

Tuo metu, kai pasaulyje karas 
išsiplečia, kai Į kovos areną išeina 
agresingoji Japonija, kai JAV stoja 
D. Britanijos pusėje, o po jos visa 
eilė laisvųjų tautų, kai demokratinis 
pasaulis veda visuose žemės konti
nentuose ir vandenynuose kovą su 
totalistiniais užpuolikais, lietuvių 
tauta, vokiškojo okupanto nuo viso 
pasaulio atskirta, veda kovą su to
talistiniais naciais siaurame savo 
žemių sektoriuje ir tuo pačiu tal
kininkauja Jungtinėms Tautoms, yra 
jų ištikimas sąjungininkas. Vokie
čiai, visuose užkariautuose kraštuose 
prievarta verbuodami sau iš kitatau
čių SS legionus, Lietuvoje susiduria 
su didžiausiu visos lietuvių tautos 
aktyviu pasipriešinimu ir jiems čia 
SS legionų suorganizuoti nepasiseka. 
Lietuviai slapstosi, bėga į miškus, 
bet į vokiečių sudarytus mobilizaci
jos punktus neina. Kaip represiją, 
vokiečiai panaudoja aukštųjų lietu
viškų mokyklų uždarimą, siuntimą 
jaunimo į priverčiamus darbus, va
dovaujančių inteligentų areštus ir ka
linimą koncentracijos stovyklose. 
Lietuviams taikomi žiauriausi re
presijų metodai, sunaikinamos ir 
išžudomos ištisos apylinkės, bet lie
tuviai klauso savo rezistencinio po
grindžio ir yra pasiryžę nepasiduoti 
okupanto valiai, bet laukti patogaus 
momento, kada galės prieš jį sukilti 
su ginklu rankose ir tuo būdu savo 
kraštą išlaisvinti. Apie tuos pasiruo
šimus dar šiandie kalbėti ne laikas 
dėl daugelio priežaščių, bet jie buvo, 
ir okupantai tai puikiausiai jautė, ne 
veltui jie 1944 m. griebėsi prieš lie
tuvius tokių priemonių, kurios tūks
tančius nuvarė į vokiškąsias koncen
tracijos stovyldas, iš kurių ma
ža kas beišėjo gyvas. Jei apskai
čiuoti visas aukas, kurias lietuvių 
tauta sudėjo kovoje su vokiškuoju 
okupantu, tai gaunasi skaičiai, kurie 
sudaro 10% visų Lietuvos gyven
tojų. Kuri Sąjunginių Tautų, išsky
rus lenkus, yra sudėjusi tokias mil
žiniškas aukas kovoje su vokiškuoju 
totalizmu? Ir kodėl tokių faktų aki
vaizdoje Lietuva nebuvo ir dar da
bar nėra pripažįstama, kaip kare 
dalyvavusi Sąjunginė Tauta su vi
somis iš to Išplaukiančiomis teisė
mis ir pirmenybėmis? Žinoma, tik 
todėl, kad tai buvo ir yra priešinga 
Sovietų Sąjungos tikslams, kurie ne
siderina nei su Atlanto Chartos prin
cipais nei su jos pačios didžiausių 
nesėkmių- laikotarpiais padarytais 
pasižadėjimais. ....

LIETUVOS LIKIMAS GALĖJUSIŲ 
ĮVYKTI NAUJŲ TOTALITARINIŲ 

susitarimų Šviesoje .
1942 metai buvo sunkūs Sovietų 

Sąjungai; anuomet ji padarė Vakarų 
Sąjungininkams visas galimas nuo
laidas. Paleido Kominterną, kuris 
vadovavo visų valstybių komunisti
nėms partijoms visame pasaulyje, 
pasižadėjo po karo nepretenduoti į 
savo teritorijų padidinimą kitų są-

(9) GEN. BOR - KOMOROWSKI

Nenugalimieji
VARŠUVOS GYNĖJŲ PADĖTIS SUNKĖJA

Savo atsakymą priešui mes pa
sistengėm duoti kitu būdu. Pulk. 
Monteras pradėjo visą seriją puo
limų prieš įtvirtintus priešo punk
tus, pradedant Telefono stoties rū
mais centriniam sektoriuje. Sis ma
syvus pastatas, vienas aukščiausių 
visame mieste, vis dar tebebuvo 
priešo pasipriešinimo lizdas. Mūsų 
daliniai buvo ji apsupę, bet jo įgula 
vis laikėsi ir gretimas gatves ji nuo
latos apšaudė iš aukštų tų rūmų- 
langų

Šios tvirtovės mūsų puolimas bu
vo atnaujintas vieno vyresnio negu 
60 metų vyro pagalba, kuris anks
čiau prašėsi priimamas į Krašto 
armijos karių eiles, bet dėl seno 
amžiaus nebuvo priimtas.

Tačiau šis senis buvo atkaklus ir 
pradėjo veikti savo nuožiūra. Anks
čiau jis buvo buvęs telefono tech
nikas ir puikiai žinojo visą Telefono 
stoties pastatą iš vidaus. Greta šių 
rūmų buvo eilės griuvėsių. Pats 
vienas dirbdamas naktimis, šis senis 
rūsiuose po tais griuvėsiais iškasė 
praėjimą. Daugiau kaip po dviejų 
savaičių kieto darbo, jis išvalė apie 
100 metrų šio praėjimo ir pagaliau 
pasiekė Telefono stoties rūmų rūsį. 
Tuomet apie šį slaptą kelią į priešo 
tvirtovę jis painformavo savo rajo
no karinę vadovybę. Ištyręs^reikalą. 
pulk. Monteras nutarė duoti amuni
cijos užimti šią tvirtovę.

Kitą naktį, apie 2 vai., šiuo senio 
iškastu tuneliu buvo pradėtas puo
limas. Rūmų viduje užvirė nepa
prasto intensyvumo kovos: vokie
čiai kovėsi užsibarikadavę kiekvie

vieno šarvuoto traukinio. Prie to 
dar reikia pridėti nuolatinį sminga- 
mųjų bombonešių — „Stuka“ bom
bardavimą, iš pradžių kas valandą, 
o vėliau — kas 15 minučių

Toks nepaprastas ugnies sukon
centravimas buvo nukreiptas į rajo
ną, nedidesni kaip vienas kvadra
tinis kilometras. Šio rajono gyven
tojų skaičių pabėgėliai buvo padidi
nę net iki 200.000. Seni yiduramžių 
statybose namai neteikė ,jokios ap
saugos prieš sunkiąją artileriją. Jie 
griuvo kaip kortų nameliai, savo 
rūsyse palaidodami tūkstančius gy
vų žmonių; o kai kildavo gaisrai, 
jie degdavo kaip degtukų dėžutės.

Pirmomis puolimo valandomis į 
mano štabą atvyko keturi kareiviai 
atnešdami leitenanto Kamlerio kū
ną. Jis buvo vienas artimiausių 
mano bendradarbių. Jis buvo fa
tališkai sužeistas j galvą šrapnelio. 
Jo žmona ir duktė — abi unifor
mose — viena gailestingoji sesuo, 
antroji gi pasiuntinys — į laidotu
ves atėjo tiesiog iš savo postų. 
Karsto mes neturėjom, jo vietoj 
naudojom lentas, taigi, ant tų lentų 
jo kūnas buvo nuleistas j duobę. 
Nebuvo jokios salvės; mes negalė
jom išleisti nė vienos šovinių apka
bos. A/it medinio kryžiaus buvo 
pakabintas jo vokiškas šalmas su 
lenkiškomis spalvomis, kurios savo 
zigzaginiu išpiešimu rodė j frontą. 
Jo žmona ir duktė tuojau grįžo prie 
savo pareigų.

name aukšte ir kiekviename kori
doriuje. Mūsų gi daliniai sau kelią 
per sienas sprogdino minomis. Bu
vo kovojama dulkių ir aštrių dūmų 
debesiuose. Vokiečiai atkakliai prie
šinosi; jie kovojo už kiekvieną 
aukštą ir už kiekvieną kambarį.

Po dešimties valandų tokių ■ aršių 
kovų priešas vis dėlto buvo galu
tinai nugalėtas. Iškasęs tunelį senis 
mūšiuose buvo lengvai sužeistas. Jis 
buvo apdovanotas revolveriu ir de
šimčia apkabų.

Per keletą sekančių dienų miesto 
centran mes sutelkėm daugiau jėgų 
ir jų ofenzyva susilaukė panašių 
laimėjimų. Buvo likviduota keletas 
izoliuotų vokiečių tvirtovių ir pa
imta nepaprastai mums vertingos 
amunicijos. Tačiau nežiūrint šių 
laimėjimų, mes negalėjom nugalėti 
pagrindinių priešo jėgų. Rugpiūčio 
19 d. vokiečiai pradėjo koncentruotą 
Senojo Miesto puolimą.

Po kelių dienų pas vieną negyvą 
vokiečių karininką buvo rastas įsa
kymas, kuris parodė kokias jėgas 
priešas naudojo šiam puolimui. Tuo 
tarpu mes šiame rajone teturėjom 
tiktai 5.000 žmonių, ginkluotų dau
giausiai savo namų darbo šautuvais. 
Vokiečių smogiamąjį branduolį su
darė dešimt pėstininkų batalijonų, 
remiamų dviejų technikos batalijo
nų, vienos tigrų tankų kuopos, 20 
lauko patrankų, 50 galijotų, dviejų 
75 mm patrankų baterijų ir vienos 
baterijos 380 mm patrankų (iš šios 
rūšies patrankų vokiečiai per La
manšo kanalą apšaudydavo anglų 
Dooverį), vieno būrio minininkų ir

Po kelių dienų kova už Senąjį 
Miestą pavirto paprasta rutina. Visą 
rytą trukdavo „Stuka“ puolimai ir 
artilerijos apšaudymas. Po to atvyk
davo galijotai išsprogdinti barikadų, 
tuojau po jų slinkdavo sunkieji 
tigrai.

Jie, šaudydami iš patrankėlių, 
priartėdavo ir pradėdavo puolimą.

Ir tik po to pajudėdavo priešo 
pėstininkai ir pradėdavo pulti. Jiems 
tekdavo pulti jau tik griuvėsius. 
Mūsų vyrai netrukdydavo priešo pės
tininkams priartėti iki granatos nu
metimo nuotolio, dažnai netgi prie 
pačių griuvėsių. Iki pačio paskuti
nio momento mūsų vyrai neatideng
davo ugnies. Ir tik priešo pėstinin
kams visiškai priartėjus, užvirdavo 
kovos. Dažnai būdavo kovojama 
vyras prieš vyrą.

Amunicijos trūkumas buvo nuo
latinis mūsų rūpestis ir siaubas. 
Kiekvienas tai juto, jr tai visus vy
rus vertė beveik viršžmogiškotnis 
jėgomis save kontroliuoti.

Naktimis nustodavo veikti sminga- 
mieji lėktuvai, taip pat būdavo su-' 
stabdoma ir priešo artilerijos ugnis, 
nes Senasis Miestas buvo toks ma
žas ir pačių vokiečių pozicijos taip 
irti mūsų, kad naktinis bombarda
vimas buvo jiems patiems pavojin
gas. Tuomet ateidavo laikas mums 
pradėti puolimą. Ir ko mes netek- 
javom dieną, tą dažniausiai atsibū
davome nakčia.

Teoretiškai mūsų kareiviai pozi
cijose turėdavo išbūti 24 valandas, 
po to 24 valandas turėdavo ilsėtis. 
Tačiau tos poilsio valandos tebuvo 
tik teoretiškos, lygiai kaip fronto li
nija ir užnugaris. Visame tame ra
jone nebuvo nė vieno taško, kuris 
lutų buvęs toliau kaip 500 metrų 
nuo kovų linijos. Kai dalinys pa
sitraukdavo „poilsiui“, vyrai daž
niausiai pasitraukdavo 200 metrų į 
užpakalį ir tuojau pat užmigdavo.

Inspektuodamas sektorius, aš ma
tydavau šiuos jaunuolius miegan- 
!ius ant grindinio, tarp griuvėsių,' 
mt pusiau sugriautų laiptų — visur 
ten, kur tik jie rasdavo bent tru- 
lutį vietos Artilerijos šaudymas ir 
griūvančių namų trenksmas ne
įstengdavo sutrukdyti jų kieto mie- 

įo. Kiekvienas karys savo šautuvą 
visuomet laikydavo prie savęs; pa
yramas išmokė, kad niekuomet ne
reikia skirtis nuo ginklo.

Kiekvienas mūsų dalinys, kuris 
pasitraukdavo iš kovų linijos „poil
siui“ paprastai keletą kartų per tas 
24 valandas būdavo žadinamas ge
sinti gaisrų Ugnis buvo pats blo
giausias dalykas; palyginus su ja, ir 
stipriausi priešo pėstininkų puolimai 
buvo menkniekis. Senasis Miestas 
degė nesustodamas. Kai jis buvo 
pradėtas pulti, mūsų rankose buvo 
1.100 namų Per tris pirmąsias die
nas 400 iš jų buvo visiškai sunai
kinti, o 300 kitų sudeginti.

Vokiečiams dabar pradėjo pasi
sekti įsilaužti į mūsų pozicijas. Mū
sų žinioj esanti sritis kasdien vis 
mažėjo. Tęsti kovą Senajam Mieste 
mes galėjom tiktai dėlto, kad kana
lizacijos vamzdžiais mes gaudavom 
truputį pagalbos iš Zoliborzo ir iš 
miesto centro. Tačiau tuo būdu per 
kanalizacijos vamzdžius mums buvo 
pristatytas tik mažas ginklų kiekis 
— keli šimtai granatų, keletas auto
matų ir labai maža kulkosvaidžių 
Bet ir ši pagalba buvo labai ver
tinga.

Ginklų buvo toks trūkumas, kad 
jų nebegalėjom išduoti paskirai in
dividualiai kareiviams, bet jie buvo 
skiriami pozicijoms. Pulk. Wach- 
novskis savo štabe turėdavo nutarti, 
kuriai barikadai reikia duoti auto
matą ir kuriai — dešimt granatų 
Vienas kulkosvaidininkas iš pozicijų 
netoli Miesto Halės, kuris buvo ap
dovanotas už drąsumą atmušant 
stiprų priešo puolimą, kaip atlygi
nimo pareikalavo leisti jam pasilikti 
savo poste be poilsio, nes jis bijojo 
savo kulkosvaidį perduoti į kitas 
rankas. Tačiau šis jo pageidavimas 
buvo atmestas. Ir tą pačią dieną 
jis užmigęs buvo lėktuvo bombos 
užmuštas. (B. d.) Vertė B. Aim.
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Kūrybinis A. Kuprevičiaus kelias
Andriui Kuprevičius — dviejų pa

saulinių audrų ir tremties dalios kū
dikis. Gimęs 1920 metais toli nuo 
tėvynės, Rusijoje, kur jo gimdyto
jus, tremtinius, buvo nubloškus! Pir
mojo Pasaulinio karo audra, — ir 
pirmuosius kūrybinius žingsnius pra
dėjo naujos pasaulinės katastrofos 
dienomis, o dabar kaip menininkas 
reiškiasi svetur, tremtyje.

Kaip šiandieną atsimenu pirmąjį 
jo pergalingą žingsnį į mūsų muzi
kinį gyvenimą. Tai buvo Kauno 
Konservatorijos absolventų tradici
nis koncertas, įvykęs 1939 m. vasarą. 
Iš gražaus jaunųjų menininkų — vo
kalistų bei instrumentalistų — bū
relio žiūrovų dėmesį patraukė vie
nas jaunas pianistas. Jau pirmaisiais 
fortepiono akordais užintrigavęs gau
sią auditoriją, paskutiniaisiais savo 
išpildomų kurinių tonais iššaukė vi
suotiną jos pasigėrėjimą ir entuziaz
mą. Tas muzikos burtų magas buvo 
Andrius Kuprevičius, tuo metu vos 
perkopęs devynioliktuosius savo am
žiaus metus.

„Andriaus Kuprevičiaus pirmasis 
pasirodymas daro garbę ir jo moky
tojui ir įstaigai, jį išauklėjusiai“ — 
tokiais žodžiais žinomas muzikos kri
tikas prof. VI. Jakubėnas pristatė 
jaunąjį pianistą visuomenei ano me
to „Lietuvos Aide“. Iš tikrųjų, A. 
Kuprevičiaus asmenyje visi intuity
viai pajuto, jog į mūsų muzikinį pa
saulį įžengė didelio masto — vyriš
kos jėgos, meistriškos technikos — 
subtilus interpretatorius ir nuosta
bios kūrybinės intuicijos menininkas.

A. Kuprevičius savarankišką me
nininko kelią pradėjo niūriais lai
kais, kai tarptautiniuose horizon
tuose jau buvo jaučiamas karo grės
mės nerimas. Dar nespėjus jam 
plačiau pasireikšti, tėvynę ištiko 
skaudi nelaimė — j ją įsiveržė Rytų 
kaimynas. Nenorėdamas į save at
kreipti „viešpačių“ malonę ar nema
lonę, jis grįžo pas savo muzikos pro
fesorių V. Ružickį tęsti virtuozinių 
studijų, o vėliau, persikėlęs į Vilnių, 
tyliai dirbo pedagogo darbą muzikos 
mokykloje.

1941 m. birželio 22—25 dienomis 
nuaidėjęs drąsiųjų Lietuvos partiza
nų žygis, dar kartą visam pasauliui 
parodęs milžinišką lietuvių tautos 
veržimąsi į laisvę, A. Kuprevičių vėl 
pašaukė į kūrybinį - darbą. Muzikos 
garsais jis vėl byloja į tautiečių šir
dis ir sumaniai populiarizuoja eterio 
bangomis lietuvių kūrybą, vado
vaudamas Kauno Radiofono muziki
niam skyriui. Lietuvių tautos entu
ziazmas, deja, buvo trumpalaikis. 
Jau po dviejų mėnesių naujieji oku
pantai nušalino teisėtą krašto vy
riausybę ir pradėjo lietuviškosios 
dvasios šalinimą iš įstaigų. Buvo 
paliesti Vilniaus ir Kauno radio
fonai. Andrius Kuprevičius, priešin
damasis nacių pastangoms šią lietu
višką kultūros įstaigą paversti pro
pagandos ruporu, iš tarnybos pasi
traukė. Tuo metu jis atliko pirmąją 
didesnę koncertų kelionę po Lietuvą: 
koncertavo Vilniufe, Kaune, Šiau
liuose, Panevėžy ir kt.

1942 m. pabaigoje Kuprevičius, 
jausdamas, kad okupacijos sąlygose
kūrybinis darbas ne tik neįmanomas, 
bet ir pavojingas, draugų pataria
mas ir padedamas, studijų priedanga

su dideliu vargu išgavęs leidimą, iš
vyko į Vieną, bet pakelėje, Berlyno 
lietuvių kolonijos prašomas, laikinai 
sutiko vargoninkauti lietuvių para
pijos bažnlčioje. Čia jam pavyko su
sitikti su žinomu muzikos profeso
riumi Vladimiru Horbovskiu, pas 
kurį jis vėl tęsė studijas. Vėliau 
drauge su studija persikėlė j Karls- 
badą Čekoslovakijoje, kur studijavo 
iki 1944 m. rudens, t. y., iki naciai 
šią įstaigą uždarė. A. Kuprevičius 
kėlėsi į Vieną, vėliau pasitraukė į 
Vorarlbergo kalnus, bet čia naciai 
nutraukė visas jo studijas, pristaty
dami prie elektros laidų nulminėji- 
mo . . .

Pagaliau, 1945 m. pavasarį atėjo 
seniai lauktasis išlaisvinimas iš na
cių moralinės bei fizinės vergijos, o 
drauge su išlaisvinimu ir naujas kū
rybinis entuziazmas bei jam reikštis 
palankesnės galimybės. A. Kupre
vičius su įgimta energija ir atsida
vimu savo pašaukimui, vėl pasinėrė 
į studijas. Daug dirba, gilinasi į re
pertuarą, protarpiais kocertuoja. Su 
kocertais aplanko: visą eilę Austri
jos miestų. Jo koncertai visur pra
eina su retu pasisekimu, austrų 
spaudos aukštai vertinamas. Žinomas 
austrų muzikos kritikas, Dr. Alberte 
Riester, Innsbrucke išeinančiame 
laikraštyje „Tiroler Tageszeitung“, 
1946. XII. 14 d. rašo:

„A. Kuprevičius yra vienas iš ne
daugelio pianistų, kurių koncertai 
atlieka aukštesnę misiją ir pilnai pa
teisina savo egzistenciją. Jaunasis 
menininkas sukelia nusistebėjimą ne 
tik savo nepaprastais techniškais su
gebėjimais, kas, pagaliau, juk nėra 
galutinis koncertų salės tikslas, bet 
todėl, jog jis Jštikrųjų muziką muzi
kos vardan daro . . . Jam nepatinka 
pas fortepiono revoliucionierių (su
prask, Šopeną) rožių aliejum patep
tas sentimentalumas, ir jis užtat iš
kelia poetišką užsimojimą, niūrų 
demoniškumą ir dažną riterišką 
žestą.“

Kitas austrų kritikas, J. Unfried, 
Linzo koncerto proga „Linzer Volks- 
blatt“ laikraščio skiltyse 1946. XII. 21 
rašo:

...Su visais privalumais: krišto
linis švarumas greičiausiuose pasa
žuose, neįtikėtinas skambesio pilnu
mas šalia švelniausiai skambančio 
pianissimo, neklystantis tikrumas di
deliuose šuoliuose. ■ Nepaprasta in
tuicija poetiškajam fortepiono tonui 
ypatingai išryškėjo Šopeno kūri
niuose."

Taip ir panašiai rašo austrų muzi
kos kritikai, tų pačių austrų, kurie 
visi iki vieno nemėgsta užsieniečių, 
juos spaudžia ir kiekviena proga ne
užmiršta paklausti: — „Sakykite, 
kada pagaliau, jūs grįšite namo? ..."

Pianistas, būdamas „menininkas iš 
Dievo malonės“, giliai supranta savo 
pašaukimo reikšmę bei atsakomybę, 
ir j savo profesiją žiūri labai rimtai 
ir sau pačiam stato nemažus reika
lavimus. Muzikos pratyboms jis kas
dieną skiria po keletą valandų ir la
bai sielojasi, jeigu kurią dieną negali 
savo nustatytos darbo programos 
įvykdyti . . . Tik žinodami, su kokiu

vilties ir siaubo sąmyšyje, kai dau
gelis menininkų blaškėsi ir regresa
vo, — mūsų pianistas ne tik nepra
rado savo nuostabios skambinimo 
technikos, bet dar padarė žymų pro
gresą tiek technikoje, tiek muzikos 
kūrinąų subtilioje interpretacijoje! 
Pianisto besąlyginį atsidavimą savo 
menui bei pašaukimui, pastebėjo ir 
Iškėlė svetimtaučių muzikos kritikai. 
Štai, ką rašo tas pats austrų kritikas, 
Dr. A Riester, „Tiroler Tageszeitung“ 
skiltyse apie 1947. IV. 26 įvykusį 
koncertą Innsbrucke:

„Su kokiu rimtumu A. Kuprevi
čius žiūri į meną, — atrodo, tarytum 
jis būtų beveik apsėstas fanatiško 
atsidavimo didžiųjų kompozitorių 
kūriniams, — tai jis dar kartą įrodė 
pastarajam koncerte . . . Kad jam 
pavyko ab parnaso nugalėti pasista
tytą uždavinį ir dar kartą sutvirtino 
mūsų pažiūrą, jog menininką laukia 
didelė ateitis.“

Tik pasitraukęs iš kasdienybės 
Andrius Kuprevičius galėjo tinkamai 
pasiruošti savo ligšiolinės karjeros 
įvykusiame praėjusių metų rusėjo 
uždaviniui, būtent, dalyvavimui 
Tarptautiniame Muzikų Konkurse, 
įvykusiame praėjusių metų rugsėjo 
menėsį, Ženevoje. Kaip žinia, tame 
konkurse dalyvavo apie 400 muzikos 
(menininkų) — instrumentalistų bei 
vokalistų — iš visų Europos kraštų. 
Vien tik pianistų dalyvavo per 150, 
iš kurių tik dvylika po įtemptų tar
pusavio varžybų, pateko į finalinę 
fortepiono dekadą. Tarp tų dvylikos 
geriausių Europos pianistų-virtuozų, 
buvo ir Andrius Kuprevičius, tuo pat 
išsikovojęs sau, europinio masto įver
tinimą bei pripažinimą.

Mūsų pianisto dalyvavimas tame 
koncerte ir puikus jame pasirody
mas, turi didelės moralinės reikšmės 
ne tik pačiam dalyviui, bet ir mums, 
tremtiniams, bei vįsai lietuvių tautai.

4. Kuprevičiui dalyvavimas kon
kurse buvo naudingas tuo, jog jis 
turėjo puikią progą išbandyti savo 
jėgas tarptautiniame muzikų foru
me, palyginti savo pajėgumą su ki
tais tos pat srities meisteriais, pasi
daryti reikalingų išvadų ir, kaip jau 
minėta, susilaukti tarptautinio masto 
įvertinimo bei pripažinimo. Tiesa, 
mūsų pianistas ten nė pirmos nei 
antros premijų, nepaveržė, bet tai nė 
kiek neužtemdo jo laimėjimo reikš
mės bei svorio. Juk, turint*konkurso

finalinės dekados dalyvavimo diplo
mą, dabar visų kraštų koncertinių 
salių bei teatrų durys jam bus pla
čiai atvertos, o tai reiškia, jog jis ga
lės koncertuoti kur norės ir kada 
norės! Šitą savo laimėjimo galią A. 
Kuprevičius pajuto tuoj po konkur
so, kai buvo pakviestas koncertuoti 
keliuose Sveikarijos miestuose ir ten 
pat susidarė' realios galimybės 
išvykti į Pietų Ameriką, be jokių 
„affldavitų" bei kitokių specialių ga
rantijų . . .

Mums, tremtiniams, A. Kuprevi- 
Siaus laimėjimas yra reikšmingas 
tuo, jog jam vienam iš pirmųjų lie
tuvių menininkų pavyko sulaužyti 
tą fizinę ir moralinę „blokadą“, su
darytą totalistinių tamsių, jėgų po
veikyje, kurios laikė mus atitvertus 
nuo „išorinio pasaulio“ ir neleido 
santykiauti su kultūringąja Europa! 
A. Kuprevičius, tarptautiniame fo
rume gražiai atstovavęs lietuvių tau
tos Kūrybinį Genijų, drauge populia- 
rizavo savo pavergtos ir skriaudžia
mos tėvynės .tvardą! Mes neabejo
jant, jog A. Kuprevičiaus laimėjimas 
žymiai palengvins kitiems, vieno
kiais ar kitokiais uždaviniais einan
tiems į tarptautinę areną atstovauti 
lietuvių tautą.

Mes jau minėjome, jog A. Kupre
vičiui, dar būnant Šveicarijoje, susi
darė realios galimybės išvykti į Pie
tų Ameriką. Kiek mums žinoma, 
pianistas tomis galimybėmis numato 
pasinaudoti dar šių metų rudenį. 
Padaręs savo koncertų tume įvai
riuose Pietų Amerikos kraštuose, 
vėliau pianistas numato persikelti į 
Jungtines Amerikos Valstybes. Prieš 
išvykdamas į ■ tolimus užjūrius, A. 
Kuprevičius su koncertais numato 
aplankyti didesniąsias mūsų bend
ruomenes.

Į užjūrius mūsų pianistas iškeliau
ja ne dėl to, kad atsikratytų žemi
nančio nuteisinto, nupilietinto ir 
nužmoginto „DP“ etiketės, kuri, tie
sa, niekada nebuvo prie jo „tvirtai 
prikibusi“, bet kad nuostabios muzi
kos garsais džiugintų ir paguostų 
gyvenančių tolimuose kraštuose tau
tiečių širdis, žadintų juose tėvynės 
meilę bei ilgesį ir, savo talentu bei 
nepaprasta kūrybine galia plačiame 
pasaulyje garsintų lietuvių tautos 
vardą bei garbę!

Andrius Jogaudas

Tarptautinė DP paroda Bayreuthe
Birželio 28 d. Bayreuthe, Weudel- 

aoefen, DP camp „Mark“, iškilmin
gai buvo atidaryta septynių DP tau
tybių dailės ir rankdarbių paroda.

Parodos atidarymas vyko kieme, 
kur buvo įruošta atidarymui tribūna 
ir iškeltos visų dalyvaujančių DP 
tautybių vėliavos. Atidaryme daly
vavo aukštų karinės valdžios parei
gūnų — pulkininkai: R. C. L. Aloe, 
R. E. Weber ir kiti aukštesnio rango 
kariai, UNRRA-os atstovai ir nema
tąs skaičius civilinės publikos. Ren
gimo komiteto vardu kalbėjo ukrai
nietis prof. Evzebijus Lipecki. Iš lie-

Cia žiūrovų akis traukė lietuviš
kasis auksas — gintaro gaminiai: 
saroliai, apyrankės. Iš drožinių — 
pagirtinai gražūs eksponatai buvo 
išstatyti: stikliniuose rėmuose laivo 
modelis, Kristaus Kančios paveikslas 
— drožinys, „Vargo Mokykla“, lie
tuviškosios staklės Ir eilė gražiai or
namentuotų dėželių.

Lietuviškųjų pinigų rinkinyje, po
pierinių tebuvo tik 10, 20 ir 100 litų 
panknotai, o metalinių — gi pilna 
kolekcija.

(nukelta į 7 psl.)

Kultūrinės --- -...-
■ naujienos

— New Yorko leidyklos Dodd 
Mead literatūrinę premiją čiais me
tais laimėjo 22 m. amžiaus jaunuolis 
Frederic Morton už savo pirmąjį ro
maną „Šuo“. Autorius, austras emi
grantas, šiame romane vaizduoja 
gyvenimą Vienoje paskutinėmis 
prieš Austrijos aneksiją dienomis.

— Prancūzų literatūrinė premija 
„Libertė 1947" paskirta rašytojui 
Jacques Lamy už atsiminimus iš Bu- 
drenwaldo koncentracijos stovyklos.

— Liepos 20 d. Paryžiuje atidaro
mas UNESCO ruošiamasis tarptau
tinis auklėtojų seminaras, kuris tę
sis iki rugiūčio 30 d. Seminare da
lyvaus 100 įvairių tautybių moky
tojų.

— Birželio 25 d. Mūncheno uni
versitetas atšventė savo 47Sį mėtų 
gyvavimo sukaktį.

— Birželio 23 d. Londone prasi
dėjo Tarptautinės Autorių ir Kom
pozitorių Sąjungos XIV mėtinis kon
gresas.

— Kultūros Premiją 50.000 šilingui 
dydžio įsteigė Vienos miestas.

— 38 aukštąsias Vokietijos mo
kyklas šiais metais lankė 77.507 stu
dentai.

— PEN — Club kongrese buvo pa
skelbti nacių nužudyti prancūzų kū
rėjai: Jacques Decour — sušaudytas, 
Jacques Lion — dujų kameroj nu
žudytas, Jean. Prevost — nužudytas 
už patriotinę ištikimybę savo sąžinei 
ir Benjamin Cremieux — daužymais 
ir kankinimais pribaigtas Bučhen- 
walde ir kt.

— Didžiausioji Budapešto katedra 
(„Florencijos katedros“ reprezentan
te Balkanuose) padegta ir sunaikin
tą. Kas ir kuriuo tikslu ją padegė, 
ir ką toks padegimas turi reikšti, 
dar nepaskelbta ... , j

— Amerikos pagarsėjęs romanistas 
John Steinbeck atvyko į Paryžių, iš 
kur važiuoja į Maskvą, norėdamas 
parašyti reportažą apie sovietų gy
venimą.

BOLŠEVIKINIAI LAIKRAŠČIAI 
LIETUVOJE IR JŲ REDAKTORIAI

Pasekus iš Lietuvos atklystančius 
tarybinius laikraščius paaiškėjo, kad 
Lietuvoje dabar teišeina vienas dien
raštis lietuvių kalba Vilniuje „Tie
sa“. Jos leidyklos direktorius yra 
Gladutis J., atsak. redaktorius — Zi
manas G., red. pavaduotojas — Šim
kus Jonas, red. pavaduotojas— Ka
rosas Jonas, red; sekr. Januška Pra
nas, skyr. ved. — Zelanskis Leiba, 
ir Šmitaitė Roza — speciali kores
pondentė.

Lietuvių kalba leidžiami savaitraš
čiai: „Komjaunimo Tiesa'1 — redak
torius Mozūriūnas Vladas. „Valstie
čių Laikraštis“ — redakt. Zinkus Jo
nas. „Panevėžio Tiesa“ — redakt. 
Antanevičius Julius. „Tarybų Žemai
tija“ — redakt. Bajarūnas Antanas.

Nors visi tie laikraščiai leidžiami 
lietuvių kalba, bet visi jie yra sve- 
:imos bolševikiškos-rusiškos dvasios, 

lyg ištisai būtų iš rusiškųjų Maskvos 
Pavyzdžių versti.

rimtumu ir atsidavimu A. Kuprevi
čius žiūri į meną, mes pradedame 
suprasti, kodėl karo metu, tame ne-

Atsakymas Vaclovui Biržiškai
Vacį. Biržiška Tėviškės Garso nr. atlikti. Jeigu Vacį. Biržiška su

tuvių pusės, bendrajame parodos 
rengimo komitete dalyvavo Bay- 
reutho klebonas kun. A. Senkus.

Kaip jau ankščiau buvo spaudoj 
pranešta, parodoje savo skyrius bu
vo įrengę: lietuviai, latviai, estai, 
lenkai, ukrainiečiai žydai ir rusų 
^migrantų grupelė.

Čia nepražydo Joniniu 
naktį papartis...

77, atsakydamas paliečia du dalykus 
— faktinį ir asmeninį. Dėl pirmo yra 
štai kas pasakytina:

Jo paskelbtoji citata iš Archivum 
Philologicum nieko naujo nepaaiš
kina, nes K. Jablonskio nuomonę 
■Vacį. Biržiška yra jau ir Pėdsakuose 
minėjęs. Ten K. Jablonskis savo nuo
monę apie Kulviškio atsiradimą reiš
kia vien tariamai, o Vacį. Biržiška 
ją priima • beveik nedvejodamas ir, 
be to, dar stengiasi ją paremtų Todėl 
aš jo vardu ir esu pareiškęs savo 
abejonę dėl to vien kalbiniais sume
timais, be jokių asmeninių prie
maišų. VacL Biržiška pirmasis Lie
tuvių Žodyje ėmė išnašose su vi
sokiais „pagražinimais" rašyti apie, 
mane, pvz. „Sekdamas J. Geruliu tą 
nesąmonę kartoja Pranas Skardžias“, 
„gaila, kad teismas negavo susipa
žinti su pasirodžiusiais po 406 metų 
p. Skardžiaus kalbiniais išvedžioji
mais“ ir kt. Dėl to aš turėjau viešai 
paaiškinti tas aplinkybes, kuriose 
mano straipsnis per nesusipratimą 
pateko į spaudą ir kuriuo Vacį. Bir
žiška vėliau ėmė remtis spaudoje, 
juo labiau, kad mano kaip tik buvo 
rašyta apie tokius dalykus, kuriuos 
Vacį. Biržiška buvo pasižadėjęs pats 
parašyti dar 1946 m. ir apie kuriuos 
viešai buvo spaudoje pranešta.

Dabar dėl etikos. Aš visiškai pri
tariu Vacį. Biržiškai, kad polemikoje 
nereikia liesti ne tik asmeninių, bet 
ir pagražinamų dalykų; tai visados 
baigiasi gana liūdnai. Pradėjęs rašyti 
apie aplinkybes, aš, tiesa, gal per
daug pasakiau teisybės, — tai mea 
culpa, — bet taip pat aš nemeluoda
mas viešaf turėjau pasiaiškinti ir 
dėl viešų įsipareigojimų, kuriuos 
mudu su VacL Biržiška turėjome

„įmantriais" priedais rado reikalo 
rašyti apie tai, ką aš tarp ko kito ne 
spaudai esu rašęs ir dėl paties Vacį. 
Biržiškos įsipareigojimo neatlikimo, 
tai eo ipso aš radau reikalo ir to 
įvykio priežastis plačiau nušviesti, 
visai neminėdamas šaltinių. Bet ka
dangi polemika nuo grynų kalbinių 
dalykų yra nukrypus net į asmeninį 
ginčą, tai ir aš tai randu ne tik ne
naudingu, bet šiais nervų laikais net 
žalingu dalyku, ir todėl su Vacį. 
Biržiška baigiu tą tuščią ginčą. 
Toliau rašydamas aš Vacį. Bir
žiškos pavardės laikraštiniuose 
straipsniuose nebeminėsiu, bet jo ne
pagrįstus tvirtinimus, arba, kaip jis 
pats lengvai sako, „nesąmones“, su
sijusias su kalba, ir toliau kelsiu 
aikštėn, pvz. kad ir tą patį tariamą 
Mažvydo kalbos rytietiškumą ir kt.

Pagaliau dar dėl. Vacį. Biržiškos 
redaktoriaus pareigų supratimo: 
spausdindamas Archivum Philologi
cum žurnale K. Jablonskio straipsnį 
apie A. Kulvietį, aš jį kaip redakto
rius esu išspausdinęs, bet kaip cenzo
rius arba korektorius jo nesu taisęs, 
nes rimtame moksliniame darbe tai 
būtų neįsivaizduojamas dalykas. Ąš 
dėl Kulviškio sulietuvinimo niekados 
nebuvau su K. Jablonskiu sutikęs, ir 
tik dabar, iš naujo VacL Biržiškai 
tai keliant aikštėn kaip neabejotiną 
tiesą, aš išreiškiau savo abejonę, ly
giai taip pat, kaip Kalbos Kampelyje 
buvo paliestas Dr. J. Balys dėl 
vaivorykštės, J. Aistis dėl vaido ir 
kt. Pr. Skardžius

Red. prierašas. Profesorių Vacį. 
Biržiškos ir Pr. Skardžiaus diskusijas 
„T. G." laikome baigtas.

Latviai, be visų kitų, jų tautinį 
meną vaizduojančių dailės darbų, 
ypatingai daug išstatė gražiai paga
mintų odos dirbinių. Be to, Jie pasi
rodė su savo rankomis tremtyje 
pagamintais praktiškais eksponatais: 
prosais, tarkomis, elektrinėmis ply
telėmis ir pan.

Estų skyriuje ypač daug buvo 
meniškai pagamintų, tautiniais mo- 
:yvais išgražintų medinių lėkščių, o 
:aip pat moterų rankdarbių mez
ginių, siuvinių audinių ir kitų da
lykų. Bendrą skyriaus vaizdą kiek 
silpnino jų tremties spaudos leidinių 
— laikraščių ir žurnalų sumaišymas 
su kitais eksponatais, nesudarant at
skiro spaudos kampelio.

Ukrainiečiai daug ką turėjo pa
rodyti, bet, dėl stokos vietos, jautėsi 
perdidelis eksponatų sugrudimas. 
Lenkų skyrius eksponatais buvo 
negausus. Skyriuje dominavo tau
tiniais rūbais aprengtos lėlės, šiek 
tiek siuvimo darbų ir mezginių. 
Kapitališkesnis eksponatas — tai 
Lenkijos kaimiečio statula.’1 Žydai 
pasirodė su praktiškais dalykais, 
nors ir jų negausu buvo. Išstatyta 
daugiau siuvimo darbų: moteriškų 
suknelių bliuskučių ir vaikų drebu
lėlių. Taipogi matėsi praktiniam 
naudojimui ir papuošalams skirtų 
metalo dirbinių. Rusų skyrius buvo 
itin negausus eksponatais. Jie tu
rėjo tik mažą kertelę. Iš rusų išsta
tytų eksponatų pažymėtini jų pačių 
rankomis pagaminti liturginiai daly
tai: monstrancijos, kielikai Ir pan.

Prie lietuvių skyriaus norėtųsi kiek 
ilgėliau sustot* nes, kaip priežodis 
jako: „Savi marškiniai — visuomet 
arčiau kūno" . > ,

Palikęs sopulingą stovyklos rajo
ną, sprukau pro siaurus mūro varte
lius ir vingiuotu taku skubiai kopiau 
į aukštą švabišką kalvą. Norėjau šį 
vakarą pabėgti nūo įkyrumo ir bai
sios dienų pilkumos. Tačiau jaučiau 
aiškiai, kaip iš paskos mane vienok 
sekė neviltingųjų dienų rūpesčiai . . 
Sekė tyliai bet tvirtai, kaip žudikas 
savo auką.

Nuo nykios ir bevardės kalvos 
mano akys įmatė didžias tolumas: 
dideli kaimai, miesteliai, lygumos, 
0 už jų vėl pilkos kalvos. Čia buvo 
Frickenhausenas, Fįūnderhausenas 
su raudonais stogais. Bet veltui ieš
kojo akys Velniabalio, Ožkabarzdžių, 
numylėtojo Pustymo ar Plinkšių gi
rios, kur nuo neatmenamų dienų ka
raliavo šios girios vienvaldys garsus 
„Plinkšių ponaitis“ su dviem riestais 
rageliais, raudonais batais ir dailiai 
tarpukojin įsprausta uodegaite . . . 
Ak, kas mainytų šituos šaltus raudo
nus stogus į mieląją samanotą grį- 
telę tenajos prie Pustymo . .

Mistiškasis Joninių vakaras atėjo 
sparčiais žingsniais pro švabiškąs 
kalvas ir sodus. Tai mačiau, stovė
damas ant bėdnos ir bevardės sveti
mos kalvos. Nerimastingai dairiaus 
laukdamas, kada sužibės šviesios ug
nys, nesuskaitomi Joninių laužai vi
sose svieto šalyse , . . Bet Veltui, 
mielas bičiuli. Jokia ugnelė nepasi
rodė horizonte. Ir neatplaukė daina 
tolima per žydinčias pievas, klonius 
ir gojelius. Daina, kuri guodžia nu
liūdime, skausmingoje širdperšoje ir 
linksmina džiaugsmuose. Ir Joninių 
vakarą čia viešpatauja kapinyno ty
luma ir atklanlų šalta klaikybė. Dai
na neramina, daina nieko čia šir

dies sopūliuose neguodžia. Nuo pa
saulio sutvėrimo pradžios šitam 
krašte nėra skambėjusi daina, nei 
liūdna nei linksma. Nė paukščiai 
miške čia negieda, nė varnai skris
dami nekrankia . . . Gal būt, daina 
gyvena tik kilnios ir atviros širdies 
žmonių šalyje. Akmeninės širdys 
dainos nepažįsta.

Žvelgiu žemyn nuo šitos kalvos. 
Ten apačioje snaudžia platus stovy
klos rajonas. Tarp pilkų kareivinių 
pastatų slankioja dar plikesni žmo
nės Ir čia nebeskamba daina šį 
Joninių vakarą. Kažin, kodėl? Juk 
šie žmonės yra iš garsingos Daina
vos šalies... Nuo pat mažystės 
dienų jie užauginti lopšelyje liūdna 
motulės daina. Gal nepabaigiami 
kasdieniai avižinių dripsnių rūpes
čiai sugraužė jų širdis čionajos ir 
palaidojo jų dainas... Kodėl jie 
nebedainuoja nė Joninių vakarą? 
Sunku bepasakyti, bičiuli. Sako, ir 
paukštelis narve uždarytas nebe
gieda, nors kas ir paberia jam miela- 
širdingo lesalo Jis miršta savo gim
tųjų girių ilgesyje...

Alpinkui žydi liesos švabiškos gė
lelės. Bąt jos nėra nei tokios gražios 
nei kvepiančios kaip mūsų gimtųjų 
laukų. Ir nebraido po rasas šitoje 
pievoje geltonkasės sesės Joninių 
vainikus pindamos, skambias dainas 
dainuodamos, šį tylų vakarėlį . . .

Iš krūmo išlindo žmogus su kap
stykle ant pečių.

— Griiss Gott! —pasveikinau aš jį.
Jei tai būtų buvęs paslaptingas 

Joninių nakties pakeleivis, tai nuo 
litų žodžių jis būtų vietoje pavirtęs 
smalos krūvele. Tačiau maniškis 
smalos krūvele nepavirto, o tiktai
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Dveji metai tautinio meno Ekrano —........_.=
--------margumynai

Tik Vokietijai kapituliavus. Gasp. 
Velička, muz. Stp. Sodeika ir A. 
Ličkūnaitė, padedami J. Ambrazo, 
ir kt. sumanė jau realiai įvykdyti 
seniai puoselėjamą mintį — atgai
vinti vilniškį liaudies ansamblį Jie 
nuvyko į Bambergą, kuris tuo metu 
buvo kaip koštuvas lietuviams pa
bėgėliams iš rytų į vakarus. Pa
skelbę norį atgaivinti lietuviškąjį 
scenos žanrą, jie rado kelias dešim
tis jaunų, energingų Ir meną mėgs
tančių žmonių, tuoj stojusių į kovo
tojų ūž lietuvišką meną gretas.

Netrukus prasidėjo repeticijos cho
rui ir šokėjams. Buvo atrenkami 
ir gabūs vaidybai asmenys, nes G. 
Velička norėjo pastatyti savo pjesę 
.Nemunas žydi" (pirmiau buvo 
pavadinta „Kur namas mūs"). Besi
lanką pas lietuvius' amerikiečiai 
kariai-lietuviai, matyt, paskleidę 
karių tarpe žinią apie ansamblį, pa
dėjo kolektyvui iškilti viešumon. At
vykę amerikiečių karininkai ' prašė 
būtinai duoti koncertą jų kariams. 
Suprascįami to laiko lietuvių pabė
gėlių padėtį, ansamblio vadovai mie
lai sutiko koncertuoti, nes žinojo, 
jog dainomis ir šokiais tautiečių 
būvį greičiau galima pagerinti, kaip 
prašymais ir oficialumais. 1945 m. 
birželio 23 d. netoli Bambergo- esan
čiame miestelyje Forchheim LT An
samblis pirmą kartą viešai pasirodė 
amerikiečių kariams su statiniu 
koncertu.

Tokioj chartinėj pokarinėj padėty 
susikūręs ir jau virtęs didesniu 
meno vienetu, LT Ansamblis jautė 
darbo ir gyvenamų patalpų trū
kumą. Progai pasitaikius, 1945 m. 
rugpiūčio 1 d. persikelta į didesnę 
stovyklą — Wiesbadeną. kur, tačiau, 
nelabai kas jo laukė. Apie porą 
mėnesių kęsdamas ankštumą, ne
priteklių ir ko ne badą, kolektyvas 
stoiškai pergyveno pabūgusių blogų 
sąlygų narių nubyrėjimą, stovyklos 
gyventojų pašaipą ir net skandalus, 
atkakliai eidamas užsibrėžtu keliu. 
Po keliolikos koncertų amerikiečių 
kariams visuomenė pajuto jo me
ninę vertę ir stovyklos komitetas, 
neturėdamas geresnių meninių pa
jėgų, pasiūlė kelias dienas prieš 
Tautos šventę parengti programą 
šventės minėjimo proga.

Prisimenu, kaip tada buvo grieb
tasi darbo. Ir kokiomis sąlygomis! 
G. Velička susijaudinęs pranešė ko
lektyvui stovyklos komiteto valią:

—Pono Sodeikos nėra. Kol jį 
atšauksime iš atostogų praeis sa
vaitė. Statinėj formoj be jo kon
certą negalime duoti, o be to, sto
vykla jį jau kelis kartus girdėjo. 
Reikėtų paruošti ką nors nauja.

Mes visi tylėjome ir jutome, kad 
jeigu šį kartą nepaslrodysime tin
kamoj meninėj aukštumoje — mūsų 
likimas bus išspręstas ir, ko gero, 
menu nebeteks mums verstis . . , 
Tačiau G. Velička vėl prakalbėjo, ir 
mūsų širdys prisipildė nauja ir švie
sia viltimi:

— Aš turiu vieną sumanymą: visą 
tą statinį koncertą su dainomis, šo-

kažką piktai sumurmėjo panosėje. 
Aš supratau, kad tai yra tikras žmo
gus, todėl tariau jam vėl:
o — Pasakyk, meldžiamasis dėde,' ar 
šitoje šalyje žydi paparčio žiedas 
Šventojo Jono naktį?

Cioniškis dėdė tik pilnomis nepa
sitikėjimo akimis žiūrėjo į mane. 
Paskui burbtelėjo, jog apie tokius 
daiktus niekada nieko negirdėjęs ir 
nežinąs.

Taip, žinoma. Nuo pasaulio sutvė
rimo septintosios dienos niekada 
šioje šalyje nėra žydėj ęs papartis Sv. 
Jono naktį. Laimė neužklysta tenais, 
kur gyvena tik akmeninis egoizmas.

Manasis dėdė su kapstykle vėl 
Skubiai dingo tarp krūmų. Mūsuose 
šiokis naktį geresni vaikščiodavo. 
Antai, kažin kuriuose metuose Sila- 
sodžio Slunkis išjojo naktigonėn Jo
ninių naktį. Šauni buvo naktelė. 
Tviska laužai visose pusėse, dainos it 
kokios marės banguoja per pievas ir 
miškus. Žiūri dėdė Slunkis — paru
gėmis- slenka, rasas braukdamas, 
kažin koks tipelis, juodą skrybėlę ant 
akių užsimaukšlinęs.

— Labvakar! — pasakė pakeleivis.
— Sakyk, žmogeli, ar toli dar iki 
Šatrijos?

— Bus dar geri penketas varsnų,
— paaiškino tada Slunkis. — O ką, 
sveikas, veiksi taip vėlai Šatrijoje?

— Einu į bankietą — pasakė pake
leivis. — Šiąnakt ten mūsiškių pilna 
ir linksmybės per kraštus teka...

— Valia kiekvienam eiti kur pa
tinka: kas į bažnyšią, kas į balia- 
vones, — pritarė Slunkis. — Bet 
sakyk, poneli, gal turi kokį žiupsnį 
tabokės?

— Aja, meldžiu...
Ir ištraukė pakeleivingasis pilną 

tnaką tabokės. Prisikimšo juodu pyp

tarnyboje
šiomis dienomis Lietuvių Tautinis Ansamblis mini savo dvejų 

metų meno veiklos ir gyvavimo tremtyje sukaktuves. Sukakčiai 
atžymėti LT Ansamblis rengia naują pasiatymą — G. Veličkos 
pjesę .Žmonės prie vieškelio".

riaįs ir solo išpildymais sujungsiu 
trumpu turinėlių, mažais vaidybiniais 
iialogais, ir paversime visą pro
gramą montažiuku . . . Man reikia 
tik kelių valandų laiko — aš jau 
turiu idėją, tik reikia .susikaupti ir 
sulipdyti ... be to, mano pašiūrėj 
nėra elektros srovės, gal kas'nors 
paskolintų žvakę . . .

Prisiminęs, kad savo lagamine tu
riu žvakigalį, šokau jį atnešti. Vie
nas kitas iš kolektyvo taip pat pa
rūpino G. Veličkai šviesos..

Kitą dieną jis paskaitė ką parašė 
per naktį. Visi buvome sužavėti jo 
sumanumu ir sukurta lengva veika
lėlio intriga. Tuoj buvo paskirsty
tos rolės ir sekančią dieną pradėtos 
repeticijos.

O po savaitės — 1945 m. rugsėjo 
5 d. — Wiesbadeno stovyklos, gy
ventojai ovacijomis, gėlėmis ir plo
jimais palydėjo mūsų pirmojo pa
statymo premjerą — liaudies dainų 
ir tautinių šokių montažą „Atsi
sveikinimas". Toji premjera buvo 
mūsų kolektyvo kertinis akmuo, ant 
kurio mes ėmėme statyti tolimesnių 
savo pasiekimų grandinę.

Pasikeitus Wiesbadeno stovyklos 
komitetui, kolektyvas gavo erdves
nes gyvenamas ir darbo patalpas. 
Kolektyvo nariai buvo užskaityti 
dirbančiaisiais. Pajutome impulsą 
dar daugiau dirbti ir siekti ansamb
lio tobulėjimo, nes matėme, jog jau 
mus pradeda vertinti.

Prieš Kalėdas į kolektyvą įsiliejo 
B Pakšto vyrų grupė, atvykusi iš 
vingiuotų fijordų. Papildytas kolek
tyvas sustiprėjo. Kalėdoms pasta
tytas G. Veličkos pritaikytas vaiz
delis „Kūčių vakaras“. Muz. Stp. 
Sodeikos nuolatinio darbo pareng
tomis giesmėmis pragydome Kalėdų 
rytą.

Grįžus iš .pirmosios gastrolinės 
kelionės prasidėjo pasiruošimas pje
sei „Nemunas žydi“. Lygiai kaip 
dabar, ruošdamiesi premjerai „Žmo
nės prie vieškelio", taip tada Wies- 
badene nuo pat ryto iki vėlybos 
nakties repetavome, šokome, daina
vome. kalėme dekoracijas, siūvinė- 
jome taut, drabužius ... O du mė
nesiai darbo praėjo kaip malonus 
sapnas. Dirigentas Stp. Sodeika, 
harmonizavęs ir sukūręs atsikirų 
veikalui pritaikintų melodijų, p-lė 
A. Ličkūnaitė iki smulkmenų iš
studijavusi ir sukūrusi „žydinčiam 
Nemunui" piemenėlių ir vainikuoto
sios šokius, B. Pakštas per trumpą 
laiką sulipdęs kaimo kapelą, — visi 
vadovai įdėjo nuoširdų darbą ir ati
davė visą savo pasišventusią sielą 
lietuviškam menui.

kes pilnas, pilnutėles. Ir kai Slunkis 
įskėlė skiltuvu ugnį pamatė, kad 
pakeleivio nosis alksninė ir ta pati 
be skylučių... Tada Slunkis, nieko 
nebelaukdamas, vožė šermukšnine 
lazda pakeleiviui serksai nugaros, o 
šis tuoj, kebeldai, ir pavirto nuodė
guliu, o iš tabokinės pabiro arklia- 
mėšliai ir daugiau nieko...

Paspyręs koja į šalį nuodėgulį, 
Slunkis apsigalvojo, kad nesaugu 
Šiokią naktelę pamiškėje trankytis. 
Visokių' valkiojasi — gali sutikti ir 
smarkesnių pakeleivių, su kuriais 
nejuokais gali tekti susikibti už ser
mėgos ^atlapų. Nutarė geriau eiti 
namon atsigulti kamaron ir, dėl viso 
co, užsisklęsti duris šermukšniniu 
skląsčiu... Kiūtina sau Slunkis pa
miške namolia ir girdi jau už penkių 
varsnų, kaip Šatrijoje didžiausias 
slasas darosi: cypia, klykia, ūkštuja, 
būbnus muša, ragus pūčia, žmonių 
kaulais brazdina..

— Na, ir pŲsirinkę tenais publi
kos ..., — pagalvojo sau Slunkis. 
sukdamas geltoną ūsą. — Kažin, 
Paprūdžių Darata ar išskrido šįva
kar?

Taigi. Prisirinkadavo anuomet mū- 
siškėn Šatrijon Joninių naktį įtarti
nos visuomenės, kaip balon vandens 
rudenį. Vieni pėsti ir kepures ant 
akių užsimaukšlinę, kiti, raiti ant 
šluotų skrisdavo, treti, į akmenis 
pasivertę, riedėte riedėdavo, 
linksminosi musų Šatrijoje visi atsv- 
splrdami. Raganos su laumėmis „Ble
zdingėlę" šoko visokį neaiškūs tipe
liai, kepures užsimaukšlinę ant akių, 
su visokiais geltonsnapiais bei slogu
čiais gyžė „Oželį“ iki pirmųjų gai
džių. net kulnai užupakalin daužės. 
Visokį šiokie tokie su medinėmis 
nosimis, galvas po pažastų pasikišę, 
Šatrijos papėdėje „Malūną" suko 
kuo smarkiausiai, šaukė, dainavo ir 
visokiomis triūbelėmis triūbijo. Ra
ganos ir nemitę pusraganiai visaip 
smarkavo, šluotomis švaistėsi ir dyžė

Popiežiaus atstovo arkivysk. Chi- 
arlo pagerbimas bažnyčioje ir teatre, 
Mrs. E. Roosevelt pasveikinimas, 
a. a. prof. J. Elisono laidotuvės, 
BALFo atst. kun. Končiaus sutiki
mas ir eiliniai giedojimai per pa
maldas lydėjo mūsų pasiruošimą 
premjerai.

Ir kai 1946 m. vasario 16 d. nu
vargę, bet patenkinti po premjeros 
grįžome į savo bendrabutį, rež. G. 
Velička tarė:

— Egzaminai išlaikyti!
Tada mes pajutome, kad pateisi

nome jo lūkesčius ir pasirodėme 
visuomenei, kaip scenos, dainos ir 
šokio menininkai. '

Po premjeros išsileidome į naują 
gastrolinę kelionę. Nespėję po jos 
atsikvėpti, turėjome skubėti į Schon
gau Pabaltijo tautų festivalį, nuo 
sūrio prasidėjo mūsų trečioji gastro- 
linė kelionė, kurios' metu aplankėme 
ir prancūzų zoną. Vėliau vėl gastro
lės po anglų zoną. Užtrunkame ten 
net du mėnesius. Detmolde aplan
kom ir pagerbiam Dr. Vydūną, 
Blomberge tenkinamės tik religinės 
muzikos koncertu, nes stovykloje 
sprogusi bomba įtempia padėtį, 
Spakenberge gaunam telegramą sku
biai grįžti. Apvylę mūs belaukiantį 
Flensburgą, grįžtam į stovyklą, kur 
viešpatauja nerimas dėl tolimesnės 
ateities: Wiesbadeno stovykla panai
kinama.

Neilgai trukus, pasijutome išmes
tais šunyčiais ir dairėmės kur 
smukti. . . Vėlinės . . . Paskutinį 
kartą duodame religinės muzikos 
koncertą taip pamėgtoje puikaus 
rezonanso Sv. Trejybės bažnyčioje. 
Minia lietuvių susikaupusi klauso 
mūsų giedamo „Requiem". Gal ne
beteks klausytis ...

Ir kada likimas vėl sviedžia mūsų 
susicementavusį kolektyvą į Seligen- 
stadtą, pajuntame laikinumą, netik
rumą ir apatiją .... Besikeliant nu
byra dalyvių po žiaurios žiemos bėga 
dar keli.... -Grebia irimas... Beje, 
padeda meno mėgėjai seligenstadtie- 
či.ai, bet nuotaika vos vos palaikoma. 
O reikia koncertuoti, aplinkiniai 
gyventojai pasiilgę reginių gies
mių ir muzikos, graibsto klimps- 
tančio kolektyvo atodūsius. Re
tas tesupranta katastrofos pa
vojų. Pavojų ne tik mums, bet 
kažkam kilnesniam ir didesniam...

Betgi gerasis angelas Miss Harri
son asmenyje paduoda ranką ir skuba 
materialiai padėti, sušilti, pajusti 
jaukumą ir širdį. Jos pastangomis 
išgaunama medžiaga, o nusivylę pilių 
pažadais smegenys projektuoja pla
nus... faneriniam barakui.

lilį visiems, kurie nedalyvavo šokių 
alaso ansambliuose, snūduriavo 

kur po medžiais ir nesugebėjo nau
dotis visuotinomis Joninių nakties 
laisvėmis Šatrijoje. Persenusios ra
ganos rinko rasos lašelius nuo Šat
rijos akmenų, o dailiai susišukavę, 
geltonsnapiai kvietė jaunas laumai- 
tes į krūmus paparčio žiedo ieškoti... 
Taip dūko šitoji publika Šatrijos 
kalne iki pirmųjų gaidžių o ramūs 
Luokės miestelio gyventojai tada 
negalėdavo akių sumerkti.

Taigi, tuokart dėdė Slunkis, pali- 
■s savo, arklius, sparčiai pamiške 

namon skubėjo. Salti šiurpuliai 
vaikščiojo po visą kūną, ir, išgirdęs 
kur trakštelėjimą, garsiai žegnojosi 
Slunkis. O Šatrijoje vis didesnis ir 
didesnis darėsi jomarkas. Ir štai 
staiga Slunkis pajuto, kad jis viską 
bežinąs: koks karalius' prieš kokį 
žada šiauštis, kas ką mislija pikto 
ir gero, kad kaimynas Tošinis šią
nakt žada eiti valdžios miško vogti.. 
Kiaurai, štai, permato žemę, kur yra 
pinigai pakasti, kur slypi aukso ir 
sidabro turtai. Slunkis skuba namon 
pasiimti kastuvo ir visą tai sau išsi
kas. Bus didis ponas, didis turčius, 
žarstys gausiai auksus ir sidabrus ir 
su šviesiais karaliais sėsis už vieno 
stalo. Bėga Slunkis jau tekinas na
mon kastuvo, kad tik greičiau auk
sus ir sidabrus išsikastų Ir kai tik 
šoko per tvorą — staiga vėl nebe
matė pakastų žemėje ir sidabrų nei 
bežinojo, ką mislija jo kaimynas ir 
karaliai. Nuliūdęs atsisėdo ant kelmo 
ir verkė. Tik jau paskui dasiprotėjo, 
jog, einant per mišką, jam netyčia 
paparčio žiedas vyžon buvo įkritęs, 
bet, šokant per tvorą, vėl bus iškri
tęs... Šokosi nabagėlis ieškoti. Kelia- 
klūpščiais išvaikščiojo visus žolynus 
— bet neberado. Ir iki amžiaus galo 
bėdavojo vis sakydamas:

— Jeigu nebūčiau tada šokęs per 
tvorą, šiandien didžius dvarui val
dyčiau ...

Nedaug meno žiedų pakirto ši 
žiema Branduolys liko nepaliestas. 
Ir kada sušvito stovyklos „savival
dos“ saulė galėjome vėl drąsiai su
šukti:

— Ir vėl laimėjome kovą!
Dabar verda darbas. „Žmonės prie 

vieškelio" stiepiasi link autostradų... 
Kuriami planai, dega širdys, o są
žinė nelaukia atlyginimo, nes geriau
sias atpildas — jėgos ir energijos 
pajutimas po ilgos kovos naujiems 
žygiams

Nors spaudoje ir buvo minėtas 
kažkoks „rekordų“ siekimas, skel
biant koncertų skaičių, bet tai yra 
savotiška kiekvieno kolektyvo met
rika, parodanti, jog už kiekvieno kon
certo ar spektaklio bei eilinio giedo
jimo bažnyčioje glūdi įtemptas, sun
kus ir atnašaująs darbas, nesuskai
tomų repeticijų pratimų ir pasiruo- 
timų pavidalą. Kaip malonu atsigrįžti 
ir pažvelgti kokio ilgumo pradalgė 
išvaryta...

Metinių proga, atrodo, verta pasi
didžiuoti pilnais meno avilio koriais, 
kurie pripildyti šių rūšių kruopštaus 
darbo medum: vokaliniu koncertų 
duota 101: religinės muzikos koncertų 
47; montažas .Atsisveikinimas“ ėjo 
80 kartų: pjesė „Nemunas žydi“ 46; 
-Kūčių vakaras" 2; giedota bažny
čioje per pamaldas 111 kartų ir kito
kiomis progomis viešai pasirodyta 14 
kartų Viso viešų pasirodymų LT 
Ansamblis turėjo 401. Kolektyvo re
pertuarą sudaro 215 liaudies dainų ir i 
bažnytinių giesmių ir 23 tautiniai 
šokiai. A. Norimas

„Skaityti tik 7000 m ankstyje“
Prancūzijos orinio susisiekimo 

bendrovė „Air France" pradėjo leisti 
nedidelį (800 žodžių) laikraštėlį, ku
ris nemokamai išdalinamas kelei
viams tada, kai lėktuvas pasiekia 
7000 m aukštį. Šio laikraštėlio, var
du „Air France, Dermeres Nouvel- 
les“, leidžiama tik 40 egzempliorių. 
Jis atspausdinamas didžiuosiuose 
Prancūzijos aerodromuose prieš pat 
lėktuvui išskrendant. Jo turinį su
daro žinios apie paskutiniuosius pa
saulio įvykius ir susisiekimo bendro
vės informacija keleiviams. Bendro
vė, pastebėjusi, kad keleivių tarpe 
laikraštis turi labai didelį pasiseki
mą, ruošiasi leisti ir užsienių laidas 
New Yorke, Kaire, .Sandiajuje, Da
kare ir Rio de Janeiro.

SUKANKA 900 METŲ NUO JO MIRTIES
Bambergas yra labai senas miestas 

ir kaip paprastai Vokietijos miestai 
turi plačią istoriją, paremtą ne pa
davimais, bet tikrais istorijos duo
menimis.

Čia yra relikvijos imperatorių poros 
— šv. Henriko II ir jo žmonos šv. 
Kunigundos ir galiausiai vyskupo šv.

Jau sužibo sidabrinės žvaigždės 
blankiame dangaus skliaute. Aš tebe- 
sėdžiu ant pilkos ir bevardės švabiš- 
kos kalvos. Ir keista toji kalva: nyki, 
tuščia ir be vardo. Tai ne Lietuvos 
kalneliai, padavimų padavimais pa
dabinti. Niekada čia nemalonėjo atsi
lankyti joks vaiduoklis, raganius, joks 
geltonsnapis, anei nykščio didumo 

kipšiukas. Niekada niekas čia nėra 
matęs šokant ant vienos kojos žu- 
vėdų generolo be galvos. Ak, kalne 
nabagėli, jeigu tu būtum kur nors 
prie manojo Velniabalio, tu nepabai
giamai spindėtum šlove ir garbė. O 
dabar tu esi vargšas ir toks nususęs, 
kaip ir tūkstančiai kitų švabiškų 
kalvų ir kalnelių. Šiąnakt atskristų 
čia raganos ant šluotų, būtinai leis
damos spindinčias kibirkštis, ateitų 
pėsti iš Velniabalių svietvaikiai su 
raudonais batais ir mes visi čia 
irauge pašoktumįm „Lenciūgėlį“... 
D dabar nyku ir begaliniai tuščia 
čionajos. Iš kur čia atskris raganos: 
ar iš Frickenhauseno, iš Flūnderhau- 
senol) Ne, ne. Ten gyvena raganių, 
bet ne tokių kur ant šluotų Joninių 
naktį skraido...

Neradęs laimės, kiūtinu per stovy
klos rajoną į savąjį bloką, Ir galvoju: 
kad taip imtų, kaip kitados Slunkiui, 
ūmai čia man ir įkristų paparčio 
žiedas į unrinį, pavargėlio teisėmis 
gautą, batą: Tada gal ir aš sėdėčiau 
prie vieno stalo su didžiais ponais ir 
direktoriais arba mažiausiai pirmo
sios klasės karininkais ir valgyčiau 
keptus viščiukus... Bet aiškiai jau
čiu kad neįkris, nes papartis mums 
čia nežydi. Nežydi ten, kur nėra lai
mės, kur težydi tik kietas vargas, 
begalinė neviltis ir graudingieji ap
mąstymai apie avižinius dribsnius...

Gaidei, paparčiai težydi tik gražio
joje mūsų Lietuvoje.

Alb. Valentinas

— Norvegų rašytojos Sigrid Undset 
romanas „Kristina, Lavranso duktė" 
Hollywoode pradėtas filmuoti. Fil
mai dialogus parašė ir . filmavimo 
darbą prižiūri pati autorė.

— Anglijoje, kaip praneša pran
cūzų „Filmmagazine“, projektuo
jama steigti filmų akademiją. Aka
demijos docentais numatyti: Sir 
Alexander Korda, Michael Balcon, 
David Lean ir Michael Powell.

— Hollywoodo veteranas Adolphe 
Valentin suka savo 280 filmą ir rašo 
atsiminimus „Nuo Rudolf Valentin 
iki Clark Gable“.

— Su muzikine komedija „Dai
nuojantis namas“, kuri demonstruo 
jama liepos 26 d. Locarno filmą vėl 
pasirodo tarptautinėje arenoje.

— Filmą yra pigiausias ir papras
čiausias kasdienybės užmiršimas, — 
atsakė77% apklaustų prancūzų į vie
ną anketą. Charakteringa, kad Pran
cūzijoje nėra pastebima tokio filmų 
artistų dievinimo, kaip Amerikoje. 
45% apklaustųjų prancūzų negalėjo 
pasisakyti už vieną ar kitą artistą. 
55% likusiųjų populiariausia artiste 
laiko Viviane Romance, toliau Mi
chele Morgan, iš vyrų — Louis Jou
vet. Geriausia šių metų filmą laiko
ma „Pastoralinė Simfonija“.

— Anglų statomoj „Annos Kare- 
ninos“ filmoj Anną Kareniną vaidina 
Miss Vivian Leigh, o jos partneris 
bus Mr. Ralph Richardson.

— Jean Marais stato filmą „Ruy- 
blas“ pagal Victor Hugo romaną su 
Jean Marais, Danielle Darrieux ir 
Gabrielle Dorziat.

— Hollywoodo didžiausia turtuolė 
laikoma „Nevainikuotoji Rumbos Ka
ralienė“ — Carmen Miranda, įdai
navusi 2000 plokštelių vien pietų 
Amerikos songs (dainomis) ir turinti 
metinių pajamų nemažiau kaip po 
250—300.000 dolerių ... Su savo te
noru ji dainuojanti „kaip tigras“ .. .

— Prieš dvidešimt metų pagarsėję 
vaikai — kino žvaigždės Jackie Cop- 
gan ir Jackie Cooper, dabar „kaip 
suaugę“ vaidina filmoj („Kilroy bu
vo čia“). 1933 m. Coogan pasauly iš
garsėjo su Chaplinu filmoj „The 
Kid“, o Cooperis su „Skippy“ filmą.

— Jaunoji Jugoslavijos filmų pra
monė suka visą eilę sovietine pro
paganda persunktų filmų, k. a. „Ši 
tauta gyvens“, „Kaip kylanti banga“. 
Filmose vaizduojamos praėjusio karo 
kovos už Tito ir jo iškilimas.

. u . i C •

Popiežiaus Klemenso II
, palaikai Bamberge

Otono. Henrikas II., pamėgęs Bam
bergą, kurį buvo dovanojęs savo 
žmonai Kunigundai, sumanė įkurti 
Bambergo vyskupystę, kurios iki jo 
viešpatavimo laiko nebuvo. .Bamber
gas priklausė Wiirzburgo vyskupystei 
ir, įkuriant naują vyskupystę Bam
berge, reikėjo gauti sutikimą Wūrz- 
burgo vyskupo. Kadangi pastarasis 
auvo drauge ne tik vyskupas, bet ir 
savo vyskupystės valdovas, Henrikas 
atlygino, duodamas jam žemės kitoje 
vietoje. Tat buvo 1013 m. Drauge 
imperatorius pradėjo statyti katedrą, 
kuri, keletą kartų tapusi gaisro auka, 
1237 m. gavo šių dienų išvaizdą. Be 
šventosios imperatorių poros, palai
dotas katedroje ir popiežius Klemen
tas II. Nešiodamas vardą Suidger 
von Mayendorf, jis buvo paskirtas 
1040 m. Bambergo vyskupu, o 1046 
m. išrinktas popiežium. Tačiau jau 
1047 m. jis mirė viename Italijos 
vienuolyne ir pagal jo norą buvo 
pergabentas į Bambergą ir čia palai
dotas. Karo metu to šv. Tėvo sarko
fagas buvo laikomas saugioje vietoje, 
o dabar jo palaikai po 900 metų buvo 
įdėti į naują karstą ir patalpinti ata
tinkamoje katedros vietoję, kur yra 
ir šventųjų, imperatoriaus Henriko II 
ir jo žmonos Kunigundos relikvijos. 
Iš senų laikų palikusių brangenybių 
pažymėtinas katedros kryžius „crux 
Arabiae“, imperatoriaus šv. Henriko 
dovana. Tas kryžius buvo papuoštas 
brangiais akmenimis, bet sekuliariza
cijos metu nustojo tų papuošalų. Įdo
miausias dalykas katedroje yra raite
lis ant žirgo, 'kuris karo metu buvo 
apmūrytas stipriausia sieną, kad būtų 
apsaugotas nuo bombardavimo. Nuo
stabu, kad nė vienas iš statybos ir 
meno žinovų nesugeba paaiškinti, ką 
tas raitelis atvaizduoja. Apmūrijimas 
dar nepašalintas, bet katedros vado
vybė jau gavo nuo kompetentingos 
staigos leidimą ir netrukus raitelio 
Šarvas bus nuimtas. Katedra turi 
savo muziejų, kuriame laikoma daug 
senų laikų eksponatų. Yra čia keletas 
brangenybių imperatoriaus šv. Hen
riko laikų. Bamberge yra užsilikęs 
net Dr. Fausto autografas. Bamberge 
aplankė 1020 m. popiežius Benediktas 
VIII imperatorių Henriką. 1052 m. 
buvo čia sušauktas bažnyčios sinodas, 
dalyvaujant popiežiui Leonui X. Ma
noma, kad šv. Bernardas, kalbėdamas 
katedroje, ragino H - am Kryžiaus 
karui. A Dr. J. Januškevičius
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Joks visuomeninis darbas negali 
išvengti kritikos, palankios ar ne
palankios, dažnai visiškai nepama
tuotos. O ką kalbėti apie šalpos 
darbą, kuris visur ir visada buvo ir 
yra labai sudėtingas ir be galo jaut
rus. Todėl visiškai nenuostabu, kad 
ir BALF adresu pasigirsta ir spau
doje pasirodo vienas kitas balsas, 
nerodąs palankumo BALF darbui 
ar organizacijos vadovybei, o ypač 
pirmininkui. Bet paskutiniu metu 
.Dirvoje" ir „Vienybėje" pasirodė 
ištraukos iš lietuvių tremtinių laik
raščio „Varpo" apie BALF veiklą, 
kuris visiškai prasilenkia su faktais 
ir todėl laikau savo pareiga į pa
skleistus gandus atsakyti. Paleisti 
gandai kenkia niekam kitam, tik 
patiems lietuviams tremtiniams, ku
rių gerovei BALF įsteigtas ir vado
vaujamas.

1. Apie atsiskaitymą
„Varpas“ parašė, kad, lankyda

masis Europoje, esu davęs pinigų 
be jokių kvitų. Tai yra netiesa. 
Nesu davęs nė vieno BALF cento 
niekam be pakvitavimo. Už kiek
vieną jteiktą pašalpą esu paėmęs 
kvitą, ir visi pakvitavimai yra 
BALF centre. Tegu „Varpo“ redak
cija ar kas kitaš nurodo, bent vieną 
atsitikimą, kur aš būčiau davęs kam 
nors BALF pinigine pašalpą, ne
paėmęs kvito.

2. Rūpinimasis siuntomis
„Varpas“ daro priekaištą, kad aš 

nekreipęs dėmesio, kur eina BALF 
tiuntos. Tai irgi didžiausia netiesa.

Pagal UNRRA ir karo vadovybės

„Lietuviškosios kultūros garbei”
SCHEINFELDO LIETUVIŲ MENO KOLEKTYVO 2-jų METŲ DARBO SUKAKTIS

Birželio 28 d. atšventėme vienos 
pajėgiųjų mūsų dainos puoselėtojų 
grupės — Scheinfeldo Lietuvių Meno 
Kolektyvo — antrąsias metines. Si 
grupė atsiranda vos tik karo sūku
riams aprimus, Regensburge, kur bu
vo susispietęs gausesnis mūsų tau
tiečių būrelis. Muziko Broniaus 
Budriūno vadovybėje susidaręs cho
ras, palyginti, greitai išauga i stiprų 
meninį vienetą, kuris, vos šešioms 
savaitėms fiuo darbo pradžios pra
slinkus — 1945 m. rugpiūčio 11 d., 
jau sugeba išeiti viešumon. Re- 
gensburgo Miesto Teatre tada įvyksta 
pirmas lietuviškos dainos koncertas, 
kur veik pusę programos išpildo Re
gensburgo lietuvių choras ir taut šo
kių grupė.

Sis meninis vienetas pasivadina 
Lietuvių Meno Kolektyvu ir juo to
liau, juo našiau jis. dirba ir stiprėja. 
1946 m. kovo 30—31 d. d. UNRRA 
surengia Regensburge įvairių taut.DP 
meninę šventę. Čia Lietuvių Meninis 
Kolektyvas užsirekomenduoja tikrai 
gražiai. Tai geriaušiai liudija Re- 
gensburgo Meno Mokyklos direkto
riaus prof. Haberl žodžiai: „Geriau
sias buvo lietuvių choras. Jis yra 
Regensburgo Katedros choro lygio.“

1946 m. pavasarį Regensburgo lie
tuvių bendruomenė perkeliama į 
Scheinfeldą, kur kolektyvas randa ge
resnes darbo sąlygas. Nors ir ne
tinkama koncertams salė įgalina in
tensyviau pravesti! repeticijas. Lie
tuvių Meno Kolektyvas pradeda kles
tėti ir garsėti. Padaromos išvykos į 
Hanau, Bambergą ir dalyvaujama 
Pabaltijo Tautų Festivaly — Schon
gau. Bene vadovaujančią partiją L. 
M. Kolektyvas atlieka Wurzburgo 
Dainų šventėje, vienintelis duoda
mas jos išvakarėse koncertą, o muz. 
B. Budriūnas čia yra vyriausias 
šventės dirigentas. Choras pakviečia
mas į Stuttgarto radiofoną, kur kon
certuoja per radiją ir įdainuoja lie
tuviškų dainų į juostas. Vokiečių 
spaudoje šis pasirodymas susilaukia 
palankaus įvertinimo.

Lietuvių Meno Kolektyvas suside
da iš mišraus, moterų ir vyrų chorų 
bei tautinių šokių grupės. Taip pat 
yra susidaręs ir kanklininkų būrelis. 
Kolektyvo sąstatas — veik 70 asme
nų. Chorų repertuare — virš 70 dai
nų ir giesmių.

Kolektyvo siela tenka laikyti muz. 
Bronių Budriūną. Sis, dabar 38 me
tų, vyras augo šeimoje, davusioje 
tris brolius muzikus. Sulaukęs jau
nuolio amžiaus mokosi konservato
rijoje, kur baigia vargonų ir kapel
meisterių skyrius. Vėliau mokytojauja 
Kaišiadorių ir Kauno IV gimnazijose. 
Rengtose gimnazijų chorų. varžybose 
dvejus metus iš eilės (1937 m. ir 
1938 m.) B. Budriūnas su Kauno IV 
gimnazijos choru laimi pirmąją vie
tą. Toliau jis yra lektorius ir chor
vedys/Dotnuvos Z. ū. Akademijoj. 
Iš čia jis pakviečiamas dirbti j Vil
niaus Filharmoniją meno vadovu. 
Pakviestas, Vilniaus operoj B. Bud
riūnas diriguoja chorą ir yra jos chor
meisteriu. Kartu dėsto teoretinius 
dalykus Vilniaus Muzikos Mokykloj. 
Vilniškės lietuvių tikėjimo šventovės 
— Sv. Jono bažnyčios — choras kurį 
laiką taip pat yra diriguojamas B.
Budriūno. i

TĖVIŠKĖS GARSAS

Gandai in teisybė apie BALF-ą
susitarimus, BALF daiktinės siuntos 
pradžioje turėjo būti perduodamos 
per UNRRĄ. Nuvykęs Vokietijon 
tuojau ėmiausi žygių išlaisvinti 
BALF siuntas iš UNRRA sandėlių 
ir perduoti tiesiog lietuviams trem
tiniams. Dėl to teko daug kovoti. 
Vienur pasisekė, kitur nepavyko. 
Pvz., iš UNRRA-os sandėlio Hanau, 
gavęs vienos organizacijos sunkve
žimį, pats atėmiau BALF vaistų siun
tą, o Mūnchene nepavyko išgelbė
ti Amerikos Katalikų vyskupų at- 
siųtos didelės vaistų siuntos. Apie 
mano pastangas visas BALF siuntas 
(drabužius, maistą, vaistus ir kt.) 
perduoti lietuviams gali paliudyti 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vado
vybė, su kuria glaudžiai bendradar
biavau, kiek tik mano veiklos sąly
gos leido.

3. Įgaliotinių parinkimas
Toliau sakoma, kad PAT ?F įgalio

tiniai paskirti labai šališkai, iš vie
nos grupės ir pan. Nė vieno įgalio
tinio nesu paskyręs. Aš tik parinkau 
kandidatus, o įgaliotinius skyrė 
BALF valdyba, su kuria visą laiką 
susisiekdavau oro paštu arba kable- 
gramomis.

Rinkdamas kandidatus įgaliotinių 
pareigoms, nė vieno neklausiau ti
kybinių, politinių ar kitokių pažiūrų. 
Man svarbu buvo asmens tinkamu
mas įgaliotinio pareigoms, žinojimas 
kalbų, turėjimas santykių su atsa
kingomis įstaigomis ir sugebėjimas 
šalpos darbe. Tik sugrįžęs Amerikon 
išgirdau apie įgaliotinių vienokias 
ar kitokias pažiūras. Man buvo svar

Tremtyje B. Budriūnas tolygiai 
daugeliui mūsų vargsta pradžioje 
prie apkasų. Atsidūręs Regensburge, 
jis gauna vadovauti Sv. Juozapo baž
nyčios vokiečių chorui, kol pagaliau 
visomis jėgomis atsiduoda Lietuvių 
Meno Kolektyvui.

Muz. B. Budrūnas yra pasireiškęs 
ir kaip kompozitorius. Stambesnieji 
jo veikalai — keturių dalių sonata 
fortepijonui, 3-jų dalių kvartetas 
stygų instrumentams, rauda smuikui 
ir fortepijonui (išleista), taip pat ne
mažai dainų ir giesmių, kurių „Trys 
giesmės solo balsui su vargonais“ yra 
išleistos tremtyje. Šiuo metu B. 
Budriūnas yra pradėjęs rašyti dides
nės apimties veikalą —simfoniją se
noviniam lietuvių stiliuje. Jo rūpes
čiu Scheinfeldo stovykloje yra dar 
įsteigti Muzikos Kursai.

Lietuvių Meno Kolektyvo chorų re
pertuarų pagrindą sudaro originalios 
lietuvių autorių kompozicijos. Kaip 
muz. B. Budriūnas išsireiškia, jis 
linkęs savo chorams imti ■„stambes
nius“ veikalus, nes pasistatytas tiks
las yra. parodyti lietuvių tautos mu
zikinės kultūros laimėjimus svetimie
siems. Savo choristais B. Budriūnas 
yra patenkintas ir džiaugiasi jų dar
bo entuziazmu.

Darbo apyskaitą kolektyvas pa
teikė sukaktuviniame koncerte, bir
želio 28 d., gausiai susirinkusiems

scheinfeldiečiams ir svečiams. Mišrus 
choras atliko 11 dainų ir po 3 daly
kus padainavo moterų ir vyrų chorai. 
Tenka labai apgailestauti, kad vargi
nanti kaitra ir labai blogos salės 
akustinės sąlygos neleido klausyto
jams pilnai patirti chorų pajėgumo, 
ir pasigerėti jų darnumu, bei lygiu.

Sukaktuvių programą papildžiusi 
J. Bichnevičiūtės vadovaujama tau
tinių šokių grupė, žiūrovams paliko 
irgi malonų įspūdį.

Programai pasibaigus, sukaktuvi
ninkui išreikštą eilė . sveikinimų ir 
linkėjimų, o dėkingi scheįnfeldiečiai 
mielą dirigentą ir kolektyvo narius 
paskandino gėlėse. Iškilmės baigtos 
giesme „Lietuviais esame mes gimę“.

Šia proga nevertėtų kelti limonado 
taurių į solenizanto sveikatą, tačiau 
būtina visa širdimi prisidėti prie 
Scheinfeldo LTB ApyL Komiteto 
linkėjimų — ištvermės ir sėkmės lie
tuviškos kultūros garbei ir mūsų 
širdžių paguodai skirtame darbe.

Beje, tenka pažymėti, kad Schein
feldo Lietuvių Meno Kolektyvas yra 
išleidęs atžalą. Išvykę sargybų kuo- 
pon kolektyvo nariai, susibūrę apie 
muz. Pr. Ambrazą, yra sudarę pra
moginės muzikos grupę, kuri birželio 
29 d., savo koncertu — šiupiniu, vy
kusiai ir nuotaikingai, galima sakyti, 
praplėtė sukaktuvių iškilmių pro
gramą. Alg. Drm.

Didieji teniso įvykiai pasaulyje 
yra Wimbledono žaidynės ir Daviso 
taurė. Jei Wimbledone savo pajėgu
mą bando atskiri žaidikai, tai rung
tynėse dėl Daviso taurės kovoja jau 
atskirų kraštų komandos. Pirtfią kar
tą dėl Daviso taurės tenisininkai ko
vojo 1900 m. Ją įsteigė JAV tenisi
ninkas Dwight F. Davis, pasižymėjęs 
taip pat kitose sporto šakose, kaip 
beisbole, rugby, įengvojoj atletikoj 
ir kt. Davis taurę skyrė rungtynėms 
tarp Anglijos ir JAV. Buvo pateikta 
tik viena sąlyga — taurė negali nie
kam pereiti galutinėn nuosavybėn. 
Pradžia buvo gana kukli, ir jos įstei
gėjas nė negalvojo, kad dėl jo dova
nos su laiku varžysis viso pasaulio 
pajėgiausi žaidikai.

D. F. Davis savo laiku yra buvęs 
JAV dvejeto meisteris, o vėliau Buvo 
JAV teniso sąjungos pirmininkas. 
1925 m. jis iškopė į JAV karo mini- 
sterius. Dabar Davis yra miręs. Iš jo 
gyvenimo pasakojamas toks būdin
gas nuotykis. — Maždaug prieš sep
tyniolika metų Davls buvo atvykęs į 
Europą ir Paryžiuje dalyvavo parla
mento posėdyje. Vieta buvo nekokia, 
ir amerikietis panoro įsitaisyti geriau. 
Vienas jo palydovų rūpinosi tą da
lyką sutvarkyti ir dežūruojančiam 
valdininkui paaiškino, kad tai yra 
buv. JAV karo ministeris. Prancūzas 
apgailestavo, nieko negalįs padaryti. 
Tąsyk palydovas tarė, kad jo ponas 
yra Filipinų generalinis gubernato
rius. Ir tai nieko negelbėjo. Pagaliau 
palydovas dar kartą pabandė: „Mano 
ponas yra įkūręs Daviso taurę, kurią 
prancūzai yra šešis kartus laimėję 
...“ „Ką jūs sakote? Ir kodėl gi jūs 
to nepaminėjote iš kartot Visiškai

suprantama, kad jūs turite teisę į 
pačią garbingiausią vietą! Prašau!“ 
Ir D. F. Davis'buvo įvestas į prezi
dento ložę.

Daviso taurės varžyboms yra są
lyga, kad komandą sudaro mažiau
siai du ir daugiausiai keturi žaidikai 
(du žaidikai dvejete, nekeičiami ir 
žaidžia su kitos komandos dviems 
žaidikais, — iš viso keturi susitiki
mai) ir vienas dvejeto žaidimas (dve
jetą gali sudaryti abu pavienius žai
dimus žaidžią ar visiškai kiti). Rung
tynes lemia trys laimėti taškai (iš 
viso penki žaidimai). Atsiradus dau
giau dalyvių, yra žaidžiama dviem 
zonomis — Amerikos ir Europos. 
Australai ar japonai gali pasirinkti, 
kurioj iš šių dviejų zonų jie nori da
lyvauti. Zonų laimėtojai sužaidžia 
tarp savęs ir laimėtojas turi teisę 
kovoti su paskutiniųjų metų taurės 
laimėtoju, kuris po pergalės išskirs- 
tomuose žaidimuose nedalyvauja, o 
tik apgina (ar pralaimi) iki šiol tu
rėtą laimikį.

Iki šiol buvo įvykdyti 35 baigmi
niai žaidimai. JAV yra laimėjusi 13 
kartų, toliau eina Anglija (devynerios 
pergalės), Australija (7) ir Prancūzija 
(6). Be šių keturių, nė viena kita 
valstybė Daviso taurės dar nėra lai
mėjusi.

Baigminiai žaidimai yra davę to
kias pasekmes: 1900 m. JAV — Ang
lija. 5—0; 1901 m. nebuvo žaista. 1902 
m. JAV — Anglija 3—2, 1903 m. 
Anglija — JAV 4—1, 1904 m. Ang
lija — Belgija 5—0, 1905 m. Anglija 
— JAV 5—0, 1906 m. Anglija — JAV 
5—0. 1907 m. Australija — Anglija 
3—2, 1908 m. Australija — JAV 3—2. 
1909 m. Australija — JAV 5—0, 1910

bu, kad įgaliotiniai būtų gabūs, są
žiningi ir patvarūs asmens.

Iš širdies galiu tvirtinti, kad BALF 
vadovybei neteko nusivilti nei dėl 
vieno paskirto įgaliotinio veiklos. 
Visi jie savo pareigas eina ir atlieka 
sąžiningai ir uoliai.

Aišku, šalpos darbe nė vienas 
žmogus nepatiks visiems. Atsimin
kime, kad lietuviai tremtiniai bai
sių nelaimių ir neaiškaus rytojaus 
baimės yra taip išvarginti, kad. nie
kas neįstengs jų visų pageidavimų 
ir reikalų patenkinti.

4. Siuntų dalinimas
Priekaištas, kad BALF siuntos da

linamos šališkai, irgi visiškai be pa
grindo. Čia turiu pasakyti, kad BALF 
įgaliotiniai BALF gėrybių neskirsto. 
Jie yra tik tarpininkai BALF gėry
bėms priimti ir perduoti, o jų skirs
tymą atlieka mišrtos komisijos, ku
rias sudaro Lietuvos Raud. Kryžiaus, 
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės, 
studentijos ir profesūros išrinkti 
atstovai ir BALF įgaliotinis. Gali 
būti, kad yra tremtinių, kurie nežino, 
kaip BALF ątsiųstos gėrybės dalina
mos, bet tremtinių organizacijos tai 
puikiai žino ir nėra padariusios jo
kių nepasitenkinimo pareiškimų.

5. Važinėjimai ir išlaidos
Primetama man ir per didelis „va

žinėjimas“ ir kelionės išlaidos . . . 
Tiesa, važinėjau daug, bet BALF 
valdyba siuntė mane ne vienoje 
vietoje sėdėti, o kiek galima dau
giau vietų ir šalių aplankyti, tiksliau 
lietuvių tremtinių gyvenimą ir jų 

Kas toji Daviso taare

sąlygas pažinti, sudaryti palankesnes 
aplinkybes jų būklei palengvinti, 
vesti derybas su karinėmis ir civili
nėmis įstaigomis ir pan. Jei būčiau 
sėdėjęs vienoje vietoje, aišku, būčiau 
susilaukęs daugiau priekaištų. Per 
dešimt mėnesių kelionėje dirbau be 
jokios pertraukos, be atostogų.

Vykau rūpintis ne atskirų asmenų, 
o visos tremtinių bendruomenės 
reikalais, todėl natūralu, kad galėjau 
nepatikti tiems asmenims, kurie 
laukė tik sau pagalbos. Man rūpėjo 
visų interesai. Antra, man rūpėjo Iš
tirti, kaip galima taupiau BALF pa
šalpą sunaudoti, pasiekiant labiausiai 
jos reikalingus. BALF valdyba pil
nai pritarė rekomenduotiems pa
keitimams Švedijoje, Šveicarijoje ir 
Italijoje, bet tai,' žinoma, galėjo ne
patikti, kai kuriems asmenims.

Lankydamasis Europoje laikiaus 
didžiausio taupumo. Nors BALF 
valdyba buvo siūliusi pasiimti sekre
torių, kuris atliktų kelionėje visą 
eilę techniškų darbų, bet nuo to at
sisakiau, norėdamas sutaupyti kiek 
galima daugiau BALF lėšų.

Mano kelionė, iškaitant bilietus 
(lėktuvų, traukinių ir kt.), pragy
venimo (viešbučius, maistą) ir kitas 
būtinas išlaidas, kaštavo tik pusę to, 
kiek kaštuoja žemiausio UNRRA, 
CARE ar kitų pašalpos organizacijų 
tarnautojų panaši kelionė. Mano ke
lionės išlaidų pilnas atsiskaitymas 
buvo pateiktas BALF valdybai, kuri 
jį priėmė ir patvirtino.

6.'Kenkia tremtiniams
Mano giliu įsitikinimu, BALF 

adresu skleidžiami gandai, ar jie 
kyla iš tremtinių ar jų draugų, nie
kam kitam nepakenkia, kaip tik pa
tiems lietuviams tremtiniams. BALF 
darbe nieko slapta ar paslėpta nėra 
. . . Kiekvieno laikraščio redakcija, 
gavusi nusiskundimų ar įtarimo pa
reiškimų, galėtų pirma pasiteirauti 
BALF centre ir tik tada spręsti, 'ar 
nusiskundimai turi pagrindo ir ar 
verta jiems duoti savo laikraščio 
skiltis, keliant savo visuomenėje ne
pasitikėjimą ir abejingumą.

Pvz., neseniai „Vienybė“ parašė 
vedamąjį straipsnį, kuriame pa
reikšti priekaištai Amerikon naujai 
atvykusiems lietuviams, kaltinant 
juos nenoru dirbti sunkesnį' darbą 
ir pan. Šį straipsnį persispausdino 
komunistinė spauda ir labiau išpūtė, 
smerkdama tremtinius, kaltindama 
juos tinginiais ir norinčiais ir toliau 
iš. pašalpos gyventi. Visa tai neati-į 
tinka tikrovei, nes atvykę tremtiniai 
visi dirba sunkiai ir nė vienas ne
prašo jokios pašalpos. Dauguma jų 
dirba visai ne tuos darbus, kuriems 
jie yra pasiruošę; pvz., yra rašytojų 
ir diplomatinės tarnybos narių, kurie 
dabar dirba ūkiuose ir dirbtuvėse; 
vienas neseniai atvykęs buvęs pro
fesorius genėja miesto medžių šakas; 
vienas žemės tvarkytojas dirba kaip 
daržininkas; buvęs mokesčių inspek
torius dirba siuvykloje; vienas aukš
tas karininkas dirba medicinos in
strumentų dirbtuvėje ir t. t. Žodžiu, 
naujai atvykę lietuviai nieko neap- 
sunkino, niekam darbo neatėmė. Tad 
kam skleisti gandus, kurie tik suda
rys kliūtis didesniam skaičiui lietu
vių tremtinių įvažiuoti Amerikon.

Kun. Dr. Juozas B. Končius 
BALF Pirmininkas

m. nebuvo žaista, 1911 m. Australija
— JAV 5—0, 1912 m. Anglija — 
Australija 3—2, 1913 m. JAV — Ang
lija 3—2, 1914 m. Australija — JAV 
3—2, 1915—1918 m. nebuvo žaista,
1919 m Australija — Anglija 4—1,
1920 m. JAV — Australija 5—0, 1921 
m. JAV — Japonija 5—0, 1922 m. 
JAV — Australija 4—1, 1923 m. JAV
— Australija 4—1, 1924 m. JAV — 
Australija 5—0, 1925 m. JAV — 
Prancūzija 5—0, 1926 m. JAV — 
Prancūzija 4—1, 1927 m. Prancūzija
— JAV 3—2, 1928 m. Prancūzija —1 
JAV 4—1, 1929 m. Prancūzija — JAV 
3—2, 1930 m. Prancūzija — JAV 4—1,
1931 m. Prancūzija — „Anglija 3—2,
1932 m. Prancūzija — JAV 3—2, 1933 
m. Anglija — Prancūzija 3—2, 1934 
m. Anglija — JAV 4—1, 1935 m. 
Anglija — JAV 5—0, 1936 m. Ang
lija — Australija 3—2, 1937 m. JAV
— Anglija 4—1, 1938 m. JAV — Aus
tralija 3—2, 1939 m. Australija — 
JAV 3—2, 1940—1945 m. nebuvo 
žaista, 1946 m. JAV — Australija 5—0.

Įdomu, kad prieškariniais metais, 
tiek 1914, tiek 1939, taurę buvo lai
mėjusi Australijos komanda — vis 
saugiau nuo karo painiavų! Šiemet 
varžybos jau eina į pabaigą. Europos 
zonoje jau paaiškėjo abu baigminin- 
kai — Čekoslovakija ir Jugoslavija. 
Favorizuojami švedai ir prancūzai 
jau išmušti. Europos zonos laimėto
jai, kaip tikimasi, vis dėlto bus čeko- 
slovakai (įpylė prancūzams 4—0 ir 
paskutinį žaidimą atidavė be kovos, 
taigi, 4—1) ir turės susitikti su Ame
rikos zonos nugalėtoju, kaip atrodo, 
Australija, o šių rungtynių laimėto
jas žais prieš dabartinį taurės savi
ninką JAV. K. Ck.
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LTB V K memoran
dumas priimtas 

dėmesin
Ryšium su paraginimu DP repatri

juoti, LTB VK gen. Clay įteikė me-’ 
morandumą, išdėstydamas priežastis, 
dėl kurių tremtiniai negali grįžti į 
savo tėvynes. Šiomis dienomis gen. 
Clay štabo pavestas pik. Mikelson 
atsiuntė raštą, patvirtindamas LTB 
VK memorandumo gavimą ir pra
nešdamas, kad į memorandume iš-* 
keltas mintis bus atkreiptas reikia- 
'mas dėmesys.
PATARIAMASIS ORGANAS MENO 

REIKALAMS
LTB VK pritariant, ir susitarus su 

įtakingais menininkų sluoksniais. 
Švietimo Valdyba šauks visų sričių 
meno atstovų suvažiavimą, kuriame 
bus pasiūlyta prie Švietimo Valdy
bos išrinkti patariamąjį organą, me
no reikalams. Minimojo organo už
davinys ir būtų rūpintis tinkama 
lietuviškojo meno reprezentacija.

ORGANIZUOJASI LIETUVIAI 
TEATRALAI •

Augsburge, vietinių menininkų 
iniciatyva, pradėjo organizuotis lie
tuvių opera, drama ir baletas. Iki 
šiol tiek asmeninių, tiek ir kitų 
praktinių sunkumų daugiausiai su
kelia <5į>eros organizavimas, kai dra
ma jau turi gana rimtą užuomazgą. 
Didžiausio entuziazmo, pasiaukojimo 
ir mažiausiai ambicijų sutinkama 
baleto artistų tarpe, kurių organiza
vimasis ir darbas tiek toli pasistū
mėjo, kad apie liepos pabaigą jie 
jau tikisi pasirodyti scenoje su ba
letu „Copella“.

KAZOKAI PRIIMTI Į TARP
TAUTINI BIURĄ

Tarptautinio Biuro posėdyje kazo
kų organizaciją vienbalsiai priimta 
į šį biurą. Rusų organizacijos toly
gus prašymas atidėtas, nes kol kas 
rusai nėra taip susiorganizavę, kaip 
to reikalauja TB statutas. t

Tame pačiame posėdyje buvo nu
tarta steigti'TB filijales: Mūnchene, 
Frankfurte, Regensburge ir Tūbln- 
gene. ,
IŠSKRYNINGUOTIEJI PRAŠOMI 

NEDARYTI NEREIKALINGŲ 
ŽYGIŲ

Ryšium su pastaruoju metu pa
sklidusiais klaidinančiais gandais,' 
daugelis išskrynlnguotųjų atvyksta 
ir kreipiasi su skundais'į LTB VK 
ir jo narius. Kad išvengus bereika
lingų žygių ir vargo, pranešama, 
kad išskryninguotųjų reikalų LTB 
VK nėra gauta jokių naujų patvąr- 
kymų. Jei tai būtų — bus pranešta 
išskryninguotiesiems per Apylinkių 
komitetus ir kitais būdais. Visada 
pirmiausia reikia kreiptis informa
cijų į artimiausią Apylinkės komi
tetą.
DP ŽURNALISTŲ SUSIPAZlNIMČ 

POBŪVIS EPSTEINE
Lenkų Žurnalistų S-ga Epsteine 

surengė DP Žurnalistų S-gos susi
pažinimo pobūvį, kuriame iš lietuvių 
pusės dalyvavo Dr. Trimakas ir J. 
Būtėnas.
DAR DĖL PAMINKLINIŲ ĮRAŠŲ 

TREMTYJE
LTB VK nusistatė pageidauti, kad, 

tremtyje mirusiųjų tautiečių ir pa
laidotų svečiose šalyse antkapiuose 
įrašai būtų daromi dviem kalbom: 
gimtąja ir vietine, pažimint tautybę.. 
Tai darytų tuos antkapius supran
tamesnius ir oresnius ■ vietinių gy
ventojų akyse.

PRANEŠIMAS
Prašoma pranešti, kad inž. Se- 

mėnas netikėtai ir labai skubiai tu
rėjo išvykti į Angliją, todėl visi jam 
rašomi Radijo technikos vadovėlio 
reikalu laiškai nepasiekia tikslo. Da
bar tuo reikalu prašoma kreiptis į 
p. Zalevičių, Hanau, DP Camp.

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
VADŲ IR VADOVIŲ 

SUVAŽIAVIMAS
• LSS Tarybos Pirmija Lietuvių 
Skautų Sąjungos Vadų ir Vadovių 
Suvažiavimą saukia 1947 m. liepos 
mėn. 6—7 d. d. Kassel-Mattenbergo 
lietuvių stovykloje.

Suvažiavimas prasidės VTL/6 d. 8 
vai.

Suvažiavime kviečiami dalyvau
ti: LSS Tarybos, Garbės Teismo, 
Kontrolės Komisijos, Skautų, Broli
jos Vadijos, Skaučių Seserijos Vadi-, 
jos ir rajonų vadijų nariai, Brolijos 
Garbės Gynėjas, Seserijos Garbės 
Gynėja, tuntininkai-ės ir tuntų vadų, 
bei vadovių atstovai (po vieną nuo 
tunto). .

Atvykstantieji turi turėti ir savo 
maistą. Vietoje bus paruošiama 
rytą ir vakare kava ir pietums 
sriuba.

Smulkios informacijos skelbiamos 
LSS Biuletenyje.

LSS Tarybos Pirmija
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Naujoj vietoj — nauji darbai
1CHWXBISCH GMŪND SUKONCENTRUOTI IVŪRTTEMBERGO LIETUVIAI

Pirmasis juros skautų vadų 
suvažiavimas Seligenstadte

Birželio men viduryje Wiirttem- 
bergo provincijoj paskirose vieto
vėse ir mažomis kolonijomis gyvenę 
'ietuviai pradėta telkti į vieną di
desnę stovyklą Schwab isch Gmūnd 
tieste. į Bismarcko vardo karei
vines, kurias prieš kelias dienas 
buvo apleidę lenkai, birželio 11 d. 
atvyko pirmieji lietuviai Iš Neu- 
feno, o juos tuoj pasekė ir Nūr- 
tingeno, Kirchheimo. Weilheimo, 
Dberlenningeno bei Bad Mergėm-, 
heimo kolonijų lietuviai. Susirinko' 
per 2000 gyventojų — geras mieste
lis, — ir užvirė darbas.

Jau pirmąją atvykimo dieną prie 
stovyklos vartų iškilo lietuviškoji 
trispalvė, pik. Saladžiui tarus įspū
dingą žodį. Atskiroms kolonijoms 
vienai .po kitos renkantis į stovyklą, 
pirmiau atvykusieji talkininkavo 
aaujakūriams. O darbo begalės: pa- 
’rindinis patalpų išvalymas, reika
lingiausių bald.ų surinkimas, tikslin
gas gyvenamųjų patalpų išskirsty
mas, viešųjų įstaigų steigimas, or- 
jantzaciniai reikalai ir t. t.

Stovyklos vadovavimas pavestas 
patiems lietuviams. Administraciniu 
direktoriumi yra V. Salčiūnas, jo 
pavaduotoju — A. Gragasas. Iš buv. 
kolonijų komitetų atstovų sudary
tas Laikinasis Schwab. Gmūnd LTB 
Komitetas, į kurį įeina: pirm. — 
Vilčinskas, pirm. pav. — Stančius, 
lekr. — Matekiūnas, švietimo vad. 
— Pacevičius, butų ir ūkio reika
lams — Nenortas ir Barkauskas. 
Tokiu pat būdu sudaryta kontro
linė komisija ir stovyklos butų ko
misija. Si organizacija dirbs tol,kol 
pagal LTB statutą bus išrinktas 
naujasis komitetas ir kiti bendruo
menės organai.

Švietimo įstagos, po kelių dienų 
tvarkymosi, greitai pradėjo nu
trauktą darbą, kai kurios žymiai 
padidinusios savo mokinių skaičių, 
iš Nūrtingerjp persijcėlusioms mo-

Iš Schleswigo padangės
— Birželio 19—20 d. Schleswigo 

apskrityje lankėsi vyskupas V. Pa- 
dolskis. Schleswigo mieste visos 
iškilmės vyko vietos katalikų baž
nyčioje. Į Tolko lietuvių stovyklą 
atvyko birželio 20 d. 10 vai. Tolkie- 
5iai vyskupą , iškilmingai pasitiko. 
Stovyklos salė (drauge einanti ir. 
koplyčios pareigas) iš vidaus ir 
lauko buvo papuošta gėlėmis, vai
nikais ir Lietuvos Ir Vatikano vė
liavėlėmis. ’Pastatyti garbės vartai 
ir įvažiavimas į stovyklą — barjeras 
taip pat buvo vainiku apjuostas.

Stovyklos atstovai ir gyventojai- 
katalikai vyskupą sutiko prie lie
tuviškojo kryžiaus, pernai rugsėjo 
8 d. pastatyto. Vyskupą pasveikino 
stovyklos komendantas, gerbūvio 
komiteto, katalikų bažnytinio komi
teto, mokyklos, skautų ir stovyklos 
lietuvių liuteronų atstovai. Po su
tikimo iškilmių pro skautų špale- 
rius vyskupas nuėjo į koplyčią.

Koplyčioje vyskupas atlaikė mi
šias, sutvirtino keliolika stovyk
los. jaunuolių ir po pietų išvyko į 
Flensburgą. Išvykstantį vyskupą 
irgi iškilmingai išlydėjo ir vaikų 
darželio auklėtinės įteikė vyskupui
gėlių.

Tolko stovykloje džiaugiamės sa
vo jaunuoju ir gražiuoju atžalynu,
nes čia daugiau kaip trečdalį gy
ventojų sudaro vaikai. Jie irgi nie
kur nenori atsilikti nuo suaugu
siųjų. Vyskupui sutikti ir "fnažieji 
prisidėjo. Kai suaugusieji puošė 
salę-koplyčią ir vartus, 8—10 metų 
plaštakės ėmėsi papuošti jų ūgiui 
pasiekiamą barjerą. Savo draugėms 
katalikėms atėjo į talką ir kitų ti
kybų tokio pat amžiaus jaunuolės. 
Teisingai tą dieną vienas mūsų sto
vyklos tautiečių liuteronų pakar
tojo išmintį: „Ieškokime savo tarpe 
to, kas mus jungtų, bet ne skirtų.“

— Tolke katalikų bažnyčios nėra. 
Ji tėra tik už 10 km Schleswigo 
mieste. Tolko apylinkėje gyvenan
tieji vokiečiai katalikai, daugiausia 
pabėgėliai, kas šventadienis lanko 
lietuviškas pamaldas stovyklos sa- 
lėje-koplyčioje. Čia prie lietuvio 
kunigo eina išpažinties ir,priima 
komuniją.

SKELBIMAS
Nuo liepos 1 d. pradėjo veikti

Ispanų Raibos kursai
(už akių dėstymo būdu).

Suinteresuotieji prašomi tuojau re
gistruotis nes klausytojų skaičius 
yra labai ribotas. Mokestis: 1 mėn. 
52.— RM.

Pamokos skolon nesiunčiamos.
Rašyti: C. Jovaišas, (14a) BadMer- 

gentheim, Maurus-Weber-Str. 2.

Gauta naujų geros rūšies smulkų 
su dėžėmis. Suinteresuotieji gali 
kreiptis: Krautuvė „Tremtinys“, 
Wurzburg-Zell, Nord-Kaseme. 

tykioms vadovauja senieji direkto
riai: Aukštesn. Technikos Mokyklai
— dr. inž. Baublys, gimnazijai —
— kun. P. Dambrauskas. Gailestin
gųjų Seserų Mokyklai — gyd. Z. 
Danilevičius. Pastaroji mokykla ne
rūkus išleidžia pirmąją laidą ir jau 
paskelbė registraciją antros laidos 
klausytojoms. Pradžios mokykla 
priskaito net 130 mokinių ir jai va
dovauja mokyt. Bulgarauskas. Gana 
gausiam vaikų darželiui vadovauja 
3. Ziogienė. Stovyklos kapelionu 
paskirtas kun. Karalius.

Švietimo reikalais rūpintis suda
ryta stovyklos Švietimo Taryba. 
Steigiama amatų mokykla, kurioje 
veiks automečhanikų, baldų-stalių, 
medžio dailės darbų, vyrų ir mote
rų rūbų siuvimo bei mezgimo — nė
rimo skyriai. Vėliau numatomi ir 
ritu specialybių skyriai. Mokslas 
šioje mokykloje tęsis 6—8 mėn. Prie 
Aukštesn. "Jechnikos Mokyklos, ku
rioje šiuo metu veikia elektrotech
nikos ir mechanikos skyriai, steigia
ma dar radiomechanikos klasė.

Skautai ir skautės taip pat gana 
greitai persiorganizavo. Skautų „Ge
dimino Pilies“ tunto tuntininku iš
rinktas psktn. K. Žilinskas, skaučių 
.Gabijos“ tunto tuntininke — sktn. 
K. Kodatienė. Per Jonines skautai- 
tės padarė pirmąją susipažinimo 
iškylą.

Sporto reikalams tvarkyti, kol bus 
.šrinkta vadovybė, yra trys įgalio
tiniai. Futbolininkai, dar nespėję 
susiorganizuoji, turėjo su lenkų 
stovyklos vienuolike rungtynes ir 
gavo „pylos“ 1—3. Šachmatininkai 
surengė rungtynes tarp buv. Kirch- 
peimo rajono ir Bad Mergentheimo 
— Nūrtingeno komandų. Laimėjo 
pirmieji.

Gyventojų patogumui stovykloje 
suorganizuotas paštas, kuris pristato 
korespondenciją į butus. Kooperaty
vas „Parama“ atidarė parduotuvę

— Birželio 23 d. vakare Tolko 
stovyklos salėje buvo surengtas Jo
ninių laužas (tą dieną lijo, todėl 
lauke buvo neįmanoma). Visą pro
gramą atliko jaunieji skautai. Greta 
tautinių šokių, plastikos, dainų, in
scenizuotų dainų, deklamacijos ir 
jumoro gabalėlių,, buvo suvaidintas 
specialiai tai dienai parašytas vaiz
delis „Joninių pasaka“ (iš mūsų 
liaudies pasakų). Skautai Jonai bu
vo iškviesti į sceną, pasveikinti ir 
apdovanoti gėlėmis.

— Iš išvykstančiųjų į Kanadą, vie
nas kitas jau grįžo iš-pereinamųjų 
stovyklų. Pasirodo, Kanadoje ne
pageidauja vedusiųjų, nors jų žmo
nos ir Lietuvoje būt likusios. Taip 
pat teko nugirsti, kad nemėgiami ir 
tokie, kurie į Kanadą vyksta tikslu 
vėliau patekti į Amerikos Jungtines 
Valstybes.

—tk—

ORGANIZUOJAMA SCHEINFELDO 
SPORTO APYGARDA 

J-iepos 9 d. Scheinfelde kviečiamas 
visų Scheinfeldo (Regensburgo) LTB 
Apygardos apylinkių sporto atstovų 
suvažiavimas. Programoje numato
ma išrinkti naujosios- Sporto Apy
gardos Komitetą, bei atskirų sporto 
iakų vadovus. Scheinfeldo apylinkė, 
kaip turinti geriausias sąlygas, nu
mato vadovauti krepšiniui ir tinkli
niui ir artimįausiu laikų pradėti šių 
šakų pirmenybes. Į Scheinfeldą 
vykstama keleiviniais traukiniais iš 
Nūmbergo iki Markt Bibart stoties, 
iš kur atvykusieji bus nugabenti į 
Scheinfeldą. K. G.

Šarūno pranešimas
Šarūno krepšinio k-dos vadovu — 

menadžeriu nuo birželio 10 d. yra 
pakviestas žinomas Kempteno šach
matininkas J. Šileikis.

S. Mackevičius 
Reikalų Vedėjas

NENUGALIMI MEISTERIAI

Kai Sovietų Sąjungos krepšinio 
rinktinė Prahoje laimėjo Europos 
meisterio vardą, sovietams simpati
zuoją laikraščiai tai pergalei nepa
gailėjo pagyrų. Kai kurie laikraščiai 
įsisiūbavo taip smarkiai, kad nuėjo į 
klystkelius. Štai, po Sov. Sąjungos 
krepšininkų laimėjimo prieš Slo
vakiją 56—39 (jau po pirmenybių), 
Berlyne leidžiamas „TSgliche Rund
schau" pasistengė pažymėti, būk tai, 
Prahos spauda atšventė Sovietų Są
jungos pergalę Europos pirmenybėse 
ir reiškia nuomonę, kad sovietų 
krepšininkai, tur būt, visame pasau
lyje nerastų tinkamifti'priešininkų“. 
Mūsų supratimu, jei taip kai kurie

r svetainę, be to, gyventojus aprū
pina periodine ir neperiodine spau
da. Stovykloje kasdien leidžiamas 
■adijo ir vidaus žinių biuletenis 
.Mūsų Informacija“.

Nors stovyklą yra organizavimosi 
stadijoje, tačiau jau įvyko dvi pa
skaitos (G. Galvanausko ir V. Meš
kausko), be to. paminėta 1941 metų 
švežtieji ir surengtas Maironio 
15 metų mirties sukaktuvių minė
jimas. Šia proga Dr. J. Grinius 
skaitė paskaitą, gi meninę minė
jimo dalį atliko „Sietyno“ choras ir 
akt. A. Škėma.

Bendrai gyvenimas naujoje sto
vykloje yra gana judrus ir tas judru
mas, atrodo, kaskart didės. Iš dau
giau 2000 stovyklos gyventojų šiuo 
metu stovyklos administracijoje, 
Švietimo įstaigose ir kitur dirba virš 
500 asmenų. Eina rimtos kalbos, kad 
į Schwab Gmūnd bus atkelta dar 
daugiau lietuvių (iš Fellbacho, Bad 
Cannstatto ir kitur), ir tokiu atveju 
Šia pasidarys tikrai gausi lietJviš- 
coji kolonija. J. Žvilvinas

Tarptautinė DP paroda Bayreuthe
(atkelta Iš 4 psl.)

Taip pat didesnio žiūrovų dėmesio 
susilaukė ir lietuviškųjų pašto ženk
lią rinkinys. Čia buvo gražiai išdės
tyti Nepriklausomosios Lietuvos pašto 
ženklai ir tremtyje išleistieji: Has- 
sendorfo, Augsburgo, Detmoldo, See- 
iorfo, Montgomery stovyklų ir kitų 
vietovių.

Buvo išstatytą tautiniai drabužiai, 
’ana gražių mezginių, audinių ir 
kitokių rankdarbių. Mums ypač 
□rangus eksponatas — tai žavėtinai 
gražiai išaustas rankšluostis, kuriame 
austas visas Lietuvos Himno tekstas. 
Buvo vykusiai pagamintų ir orna
mentuotų medinių lėkščių, o taipogi 
šstatytas senovės lietuvių muzikos 
simbolis — kanklės. Gal kiek nesideri
no prie visų gražiųjų lietuviškų ekspo. 
natų — tai primityviai pagamintas 
lietuviškosios sodybos modelis. Gy
venamojo namo galuose padaryta tik 
po vieną langą.

Šiaip, lietuviškasis skyrius buvo 
sutvarkytas geru skoniu. Tą pripa
žino ir įvairių kitų tautybių žiūrovai. 
Tai dail. A. Rūkštelės nuopelnas.

Bendrame parodos koridoriuje bu
vo iškabinta meno kūrinių bet vien 
:ik kitų tautybių menininkų darbai. 
Mūsiškis dail. Rūkštelė savo paveiks
lų negalėjęs išstatyti, nes neturėjęs 
□riemonių jiems atyežti. Iškabintųjų 
paveikslu tarpe buvo vienas kitas 'T 
didesnio dėmesio vertas kūrinys, ta
riau paveikslų galerijos vaizdą ga
dino per didelis perkrovimas. Visos 
koridoriaus sienos, be jokios sime
trijos ir, atrodė, be jokio plano, buvo 
nukabinėtos ir didelio ir mažo for
mato įvairiausiais kūriniais.

Parodos ruošimo komitetas išleido 
ypač puikų bendrą visos parodos 
katalogą, o lietuviai — lengvesnei

SPORTO ŽINIOS

Prahos laikraščiai ir rašė, tai grei
čiausiai kieno nors padiktuoti, o jei 
pigiai pasišvaistė savo iniciatyva ir 
savo supratimu, tai smarkiai nu
sikalto teisybei. Kiekvienam vaikui, 
kuris šiek tiek domisi krepšiniu, yra 
pakankamai aišku, jog JAV krepši
ninkai savo lygiu europiečiams yra 
neįkandami. Pagaliau, kam ieškoti 
taip toli — sunku pasakyti, ar ir 
tremtyje esantieji lietuvių ir latvių 
žaidikai naujajam Europos meisteriui 
kartais neužkurtų karštos pirties. 
Juk po Prahos įvykių, prancūzų 
spauda („L’Eųuipe-Elans“) rašė, jog 
naujasis Europos meisteris, Sovietų 
Sąjunga, savo žaidimu neprilygo tai 
komandai, kuri meisterio titulą buvo 
laimėjusi 1939 metais. O kas gi su
darė tą vienetą, kurio žaidimas dar 
ir dabar, po aštuonerių metų, liko 
užsienio sporto laikraštininkų atmin
ty? Atsakymas paprastas — lietuviai.

TRUMPAI 18 VISUR
— Tarpvalstybinės futbolo rungty

nės: Danija — Čekoslovakija 2—2, 
Bulgarija — Albanija 2—0 (Bulgarija
— Balkanų meisteris), Čekoslovakija
— Olandija 2—1 (Amsterdame). Be 
to, tarpmiestinėse rungtynėse Viena 
įveikė Bratislavą 2—1.

— Vienos futbolo vienuolikė Vien
na viešėjo Švedijoj ir pralaimėjo 
prieš Malmoe — 3—5 ir prieš Dar- 
langeną 0—3.

— Šveicarijos futbolo meisterio var
dą užsitikrino Biel. Young Boys Bern 
ir Urania krinta iš pirmosios ligos, 
o į jų vietą iškopia FC Ziirich ir 
Chaux de Fonds.

— Italijos futbolo pirmenybėse ne
pavejamai pirmauja .Torino FC (59 
tšk.). Antroj vietoj Juventus (51 tšk.) 
ir trečioj — Modena (50 tšk.).

Nuošalioje Seligenstadte lietuvių 
stovykloje š. m. birželio mėn. 28, 29 
ir 30 d. d. Įvyko pirmasis lietuvio 
jūros skautų vadų suvažiavimas. 
Charakteringa, kad šis pirmasis jū
ros skautų vadų suvažiavimas įvyko 
ne tėvynėj Lietuvoj, bet tremtyje, 
tačiau suvažiavę jūros skautų vadai 
tikėjo kad šis bus ir paskutinis su
važiavimas svetimoje šalyje. Suva
žiavime dalyvavo apie 80 jūr. skautų 
iš visų trijų zonų. Salia Hanau, bal
takelnių seligenstadtiškių, Schwein- 
furto matrosų ir kitų amerikiečių 
zonos jūr. skautų, suvažiavime buvo 
galima sutikti ir Kasselio, tolimojo 
Hamburgo ir kiti jūrų skautai. Į su
važiavimą buvo atvykęs jūrų skau
tininkas Vladas Šarūnas.

Kadangi tremtyje jūrų skautų 
veikla pasirodė nepakankama, suva
žiavimo tikslas buvo nustatyti nau
jas gaires ateities veiklai. Buvo 
užsimota išplėsti jūrų skautų veiklą, 
kadangi ypač šiuo metu prieš jūrų 
skautus stovi uždavinys kovoti už 
pavergtą tėvynę ir pavergtą jūrą.

orientacijai žiūrovams jų skyriuje — 
išleido atskirą vien to skyriaus ka
talogą.

Bendrai, tenka pripažinti, kad, ne
žiūrint vienokių ar kitokių smulkes
nių parodos trūkumų, turint galvoje 
nedėkingas tremties gyvenimo sąly
gas, parodą reikia skaityti vykusiai 
suruoštą. Tai pagirtinas ir gražus 
visų DP tautybių bendradarbiavimo 
vaisius. Pranys Alšėnas

Geros nuotaikos valanda
Vykęs Bambergo progimnazijos ju

moristinis šiupinys
Birželio 29 d Bambergo lietuvių 

Dr. Jono Basanavičiaus vardo pro
gimnazija suruošė vakarą — įdomų 
jumoristinį šiupinį.

Suvaidinta: „Kai stovyklos pra
deda judėti“ vieno veiksmo be 
žodžių scenos vaizdelis, „Kuris ge
resnis melagis“ — dialogas ir „Čia 
rirpykla, o ne valgykla“ — vieno 
veiksmo jumoristinis scenos vaiz- 
ielis. Pažymėtina, kad visų veika- 
Įėllų autorius — progimnazijos in
spektorius Skudzinskas.

Be to, mokinė Kavaliauskaitė 
„Anykščių šilelio“, motyvais pade
klamavo to paties autoriaus, iš DP 
gyvenimo eilėraštį — parodiją „Vei
dai raukšlėti, pakaušiai praplikę" ir 
astuonios mokinės pašoko mokyt. 
Grybino jumoristiškai inscenizuotą 
polką.

Programą išpildė progimnazijos 
mokiniai, kurie savo roles atliko 
puikiai ir publikai suteikė gražią 
progą smagiai pasijuokti.

Vaidinimuos režisavo J. Jagėla.
(pa)

— Vienas geriausių plaukikų'krū
tine Meškov (Sovietų Sąjunga) apdo
vanotas „Raudonosios žvaigždės“ or
dinu.

— Prancūzų plaukikas Jany 100 m 
laisvu stiliumi praplaukė per 58,0.

— Londono futbolo klubas Chelsea 
saVo vartus išdažė raudona spalva. 
Ar ši naujovė prigis, per anksti 
spręstu Tik tiek, kad tai nieko bendro 
neturi su komunistiniu nusistatymu.

— Buvę dailiojo čiuožimo pasau
lio meisteriai Maxie ir Ernst. Baier 
denacifikuoti ir vėl galės sportuoti 
(jie abu jau profesionalai).

— Liepos 17—19 d. d. Jugoslavijoj, 
įvyks Daviso taurės Europos zonos 
baigminiai žaidimai tarp Čekoslova
kijos ir Jugoslavijos.

— Prancūzų žirgas Souverain Ang
lijoj laimėjo Ascoto taurę ir 44.000 
dolerių. Antrą vietą laimėjo taip pat 
prancūzai.

— Galutinai nutarta, kad 1952 m. 
olimpinius žaidimus ruoš suomiai 
(Helsinkyje). Žiemos olimpijada bus 
Oslo.

— Staiga iškilęs vokiečių boksinin
kas Hucks jau nebe vidutinio sv. 
Vokietijos meisteris nes k. o. pralai
mėjo prieš berlynietį Gahrmeisterį.

— Amerikiečių humoristas Mark 
Twain, kartą paklaustas, ką jis gal
voja apie sportą, taip atsakė: „Spor
tui atiduodu duoklę, kai einu į lai
dotuves tų draugų, kurie reguliariai 
sportuodavo.“

— 47 metų anglas Couzens per 
1000 valandų nužingsniavo 2652 my
lias (pasaulio rekordas). Senas re
kordas priklausė taip pat anglui 
Barolays ir buvo pasiektas prieš 127 
metus (100Q mylių). Po eitynių nau
jasis rekordininkas pareiškė, kad 
bežygiuodamas jis atsikratė slogos, 
kuri jį prieš tai smarkiai kamavusi.

Birželio 28 ir 29 dienomis buvo 
svarstomi techniškieji dalykai, laips
nių programos, spauda, veikimo gai
rės ir t. t. Sekmadienį, birželio 29 d. 
buvo suvažiavimo iškilmingoji diena. 
Dienos programoje dalyvavo vietos 
laivas „Šarūnas“ ir Schweinfurto 
„Vytenio" laivas. Iškilmingam vėlia
vos pakėlimui susirikiavo apie pus
antro šimto jūros ir sausumos skau- \ 
tų. Nenoromis teko prisiminti dabar
tines sąlygas tėvynėje, kur nemažiau 
mylintis jūrą Jaunimas neturi gali
mybės viešai demonstruoti savo nu
sistatymo. Po iškilmingo posėdžio 
vakare įvyko jungtinis jūrų skautų 
laužas.

Si diena svečiams padarė tikrai 
didelį įspūdį, sukėlė jūros meilės 
nuotaiką ir priminė smurtu iš mūsų 
išplėštą Baltįją.

Džiugu, kad maža Seligenstadto 
stovykla sugebėjo surengti tokio 
masto prasmingą, istorinį suvažiavi
mą, ypač kad apie aštuoniasdešimtį 
žmonių teko tris dienas valgydinti ir 
apnakvydinti. Tai tikrai delis darbas, 
kuris reikalauja ypatingo pasiauko
jimo ir kartu pavyzdys kitoms sto
vykloms.

Tikimės, kad antrasis jūrų skautų 
suvažiavimas įvyks prie brangios 
Baltijos krantų. Valtininkas

Padėka
Reiškiame savo nuoširdžią padėką 

Pabaltijo Universiteto kapelionui 
kun. Krasauskui, laikiusiam pamal
das už mūsų a. a. brangaus atminimo 
vyrą ir tėvą prof. dr. Jurgį Krikščiū
ną ir palydėjusiam jį j amžinojo 
poilsio vietą bei lankiusiam jį jo 
sunkios ligos metu. Taip pat 
kitų stovyklų gerbiamiems kunigams, 
atlaikiusiems už jo vėlę Sv. Mišias. 
Pabaltijo Universiteto vadovybei, 
Rektoriui Maneliui, profesūrai. Lie- , 
tuvių Profesorių Draugijai, Žemės 
ūkio fakultetui ir mums sunkioje 
valandoje ypatingai daug padėjusiam ■ 
:o fakulteto dekanui prof. Povilačiui, 
studentijai, jos Atstovybėms ir orga
nizacijoms: ateitininkams, skautams 
ir varpininkams, Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungos, Baltų Centro 
Tarybos, Balfo, Raudonojo Kryžiaus, 
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės, 
Žemės ūkio Darbuotojų Sąjungos, 
Baltų Tarybos Lietuvių Sekcijos — 
Sleswigo Holšteino apygardai, PienęC“ 
Centro Bendrovės, socialdemokratų^ 
partijos ir Spakenbergo lietuvių atsęį 
tovams. * ' '

Visiems draugams, giminėms bei 
pažįstamiems, lankiusiems velionį jo 
ligos metu, padėjusiems jam, pager
busiems jį, jam mirus, uždėtais ant 
kapo vainikais ir gėlėmis, dalyvavi
mu laidotuvėse ir taip pat mums 
taip gausingai pareiškusiems savo 
užuojautų žodžių ar raštu ir parė- 
musiems bei padėjusiems mums.

Velionio žmona Ona 
Krikščiūnienė, sūnus Gytis, 
dukterys Donata ir Julija

LIETUVIŲ K. MOKYT. KONFE
RENCIJA

1947 m. liepos mėn. 10—13 d. Wūrz- 
burgo stovykloje šaukiama Ameri
kiečių ir Prancūzų zonų gimnazijų ir. 
progimnazijų lietuvių kalbos moky
tojų tarnybinė konferencija bus pra
dėta liepos 10 d. 10 vai. Darbų pro
grama: 1. Gramatikos dėstymas gim
nazijoje, 2. Kalbos kurso apimtis ir 
tikslai aukštesniosiose klasėse, 3. Lie
tuvių literatūros programos išėjimas 
tremties sąlygomis, 4. Visuotinė lite
ratūra tremties mokykloje, 5. Sti
listikos ir poetikos kurso ėjimas, 
a) žemesniosiose ir b) aukštesniosiose 
klasėse, 6. Atmintinis poezijos ir 
grožinės prozos dalykų mokymasis, 
7. Mokinių skaitybos tvarkymas, 8. 
Rašomieji darbai, 9. Pastebėjimai iš 
mokyklų lankymo ir keliamųjų bei 
baigiamųjų egzaminų, 10. Pranešimas 
apie Lietuvių Kalbos Draugiją, eina
mieji reikalai ir kt.

Konferencijos dalyviams nakvynė 
bus parūpinta, maisto turi pasiimti 
patys.

Švietimo Valdybos Aukšt. Mokyklų 
Inspektorius lietuvių kalbai ir 

literatūrai

Paieškojimai
Petrauskas Juozas, gyv. Weiden, 

Hammerweg, Litauisches Lager, pra
šo skubiai atsiliepti Pankevičių Pra
ną, gyvenusį Kasselio DP stovykloj, 
dėl svarbių žinių suteikimo. (2)

Taturonių, kilusių iš Rusnės (Rus- 
kiemių?) km. Gegužinės parap., 
Trakų apskr., ir Balčiaus Aleksan- . 
dro, iš Večiūnų km., Ratnyčių' 
parap., Trakų apskr., ieško gimi
nės Amerikoje. Žinantieji apie juos 
prašomi atsiliepti*. B. Mažutis, (13a) 
Scheinfeld, DP Lager.

Dulinskas Bronius, gyv. Schwein
furt. Theodor-Fischer-Platz 6-2. pra
šo atsiliepti Zavadskaitę Vladislavą, 
glm. 1923. VI. 8 Kaune.
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Pirmieji DP Kanadon , -
VERBUOJAMI TIK MIŠKO DARBININKAI. — DARBO SĄLYGOS IR PERSPEKTYVOS. — PEREINAMOJEJE STOVYKLOJE

Pastaruoju metu susidarė galimy
bių patekti ir Kanadon. Tiesa, šiuo 
metu verbuojami kandidatai tik 
miško darbams, kurie, pagal atsto
vų pageidavimą, turėtų būti tą dar
bą dirbę ir atatikti visus emigra
cijos komisijos reikalavimus. Nu
važiuoti ta proga gali ir Kanadoje 
turintieji giminių, kurie atvykstan
tiems sutiktų garantuoti darbą, ar
ba išlaikymą. Pastariesiems stato
mi mažesni reikalavimai; visi pri
valo neturėti jokių sveikatos de
fektų. t

Įdomaujantis apie miško darbą, 
apie kelionę ir apie „pralindimą“ 
per emigracijos komisiją, tenka pa
sakyti, kad nėra sunku ir apskritai 
sąlygos yra neblogos. Visai be rei
kalo kai kurie, stodami komisijon, 
„pasirūpino“ pažymėjimais, kuriais 
galėtų Įrodyti, kad yra miške dirbę 
ir apie tą darbą turi gerą supra
timą.

Atvykus pereinamojon stovyklon, 
čia politinis įsitikinimas ir sveikata 
tiriama visą savaitę, tačiau kiek 
nuodugniau patikrina tik sveikatą 
ir ima iki 40 m. amž, bet dėl poli
tinio patikrinimo sunkumų nesusi
daro. Ištyrus pasirašoma sutartis, 
kur pasižadama vienerius metus iš
dirbti miško darbus, už tai kelionė 
Kanadon lieka nemokama. Tenka 
apmokėti tik pervežimą traukiniu 
iki paskyrimo vietos, kas bus at
skaityta iš uždarbio.

Iki galutino transporto sudarymo 
kiekvienam išvykstančiam dar bus 
galimybės apie vieną-dvi sav. grįžti 
j savo būv. gyvenvietę ir čia gavus 
pranešimą atvykti, arba likti per
einamoje stovykloje, kur visą laiką 
teikiamas pilnas aprūpinimas. Ke
lionė laivu numatoma 10 dienų, o 
kelionė traukiniu į v.etą truks 2 d.

Kiekvienas Kanadon atvykęs dar
bininkas bus traktuojamas kaip ir 
vietinis. Visos piliečio teisės, visi 
algos išskaitymai, ,bei kiti mokesčiai 
nesiskirs nuo kanadiečio. Darbinin
kai bus apgyvendinti mediniuose 
pastatuose. Kiekvienas turės savo 
atskirą kampą, bus aprūpintas lova, 
pataline ir kt. namų apyvokos daik
tais. Patalpos bus pakankamai ap
šildomos, bus įrengta elektra, o gy
venančiųjų patogumui čia pat bus 
kantina su būtino ir nebūtino rei
kalingumo -prekėmis. Be to, čia bus 
Skaitykla, radijas, kinas ir kt. kul
tūringam laiko praleidimui patogu- 
mai. Nuo įv. moskitų ir juodosios 
Kanados muselės, bus specialios 
apsaugos priemonės, pradedant 
tinkleliais, baigiant įvairiais kre
mais. Kiekvienas išvykimas iš dar
bovietės, susijęs su sveikatos ar kt. 
būtinais reikalais, bus apmokamas 
mažesniu atlyginimu nei dienos ‘už
darbis. Pats darbas apsiriboja mal
kų piovimų, jų štabeliavimu ir per
gabenimu.

Uždarbis, lyginant su pragyveni
mu, atrodo gan pakenčiamas. Dir
bant padieniui apsiribojama 6.20 
dol. uždarbio, o akordiniai bus ga
lima pasiekti iki 8,80 doL Iš to, 
kasdien už maistą, patalpas bus 
išskaitoma 1,20 dol. Pažvelgus į te-

KAIP PERSEKIOJAMI 
PARTIZANAI IR JŲ GIMINES
Už neprancšimą, kad apylinkėje 

buvo pastebėti „miškiniai“, bolševikų 
teismai baudžia iki 10 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Už suteikimą jiems 
maisto ar pastogės — mirties bausmė. 
Partizanų giminės išaiškinami ir su
iminėjami. Net keli klierikai buvę 
suimti išaiškinus, kad jų giminaičiai 
veikia su partizanais. Nukautus par
tizanus atveždavo į miestelį ir su
guldydavo nuogus gatvėje. Taip Bir
žuose buvo vienu kartu suguldyti 32 
partizanų lavonai. Vabalninke kelis 
kartus po 3—L Atėjusius lavonų pa
žiūrėti NKVD sekdavo ir, jei įtarda- 
vojcad giminaitis, tuoj suimdavo. 
Tačiau jau dabar kokie aštuoni mė
nesiai kaip partizanų lavonai viešai 
nebeišstatomi, esą sanitariniais su
metimais. Pastaruoju metu partiza
nų eilės retėjančios, nes jie stengiąsi 
Įsigyti kokius nors dokumentus ir le
galizuotis kur nors tolimose nuo gim
tinės vietovėse. Taip pat ilgas par
tizanavimo laikas veikiąs šiek tiek 
demoralizuojančiai. Tačiau dauguma 
jų idealistiniai nusistatę ir prilaiko 
savo veikla krašte bolševikinio te
roro siautėjimą. Jų veikla labai 
reikšminga, nes laiko nuolatinėje bai
mėje komunistus, kurie yra susispie
tę tik didesniuose miestuose, o kai
me bijo pasirodyti.

Laiškai iš Olandijos (1)

Pirmoji pažintis su olandais
Vyriausiajai IGCR (Tarpvalstibinio 

Pabėgėlių Komiteto) Valdybai Lon
done nutarus, kad Olandija turinti 
priimti 8000 DP, JAV zoninis IGCR 
direktorius Frankfurte p. Elliott M. 
Shirk pakvietė 8 DP tautybių Cent
rinius Komitetus pristatyti delega
cijų sąstatus vykti į Olandiją, ištirti 
vietoje darbo ir pragyvenimo sąlygų. 
Olandija sutinka priimti 5000 moterų 
ir 3500 vyrų. Šie žmonės esą reika
lingi: 1) tekstilės pramonei; 2) dra
bužių siuvykloms; 3) kasykloms; 4) 
metalo pramonei; 5) ligoninėms; 6) 
lamų ūkiui; 7) amatininkų — mū
rininkų, stalių, akmens apdirbėjų.

Iš viso delegaciją sudarė 20 žmo
nių: lietuviai — 3, latviai — 3, estai
— 3, ukrainiečiai — 3, žydai — 3, 
lenkai — 2, be pilietybės ortodoksai
— 2, jugoslavai — 1.

Bendroji delegacija, vedama olando 
p. C. T. Herzinger, lydima IGCR at
stovės Miss Trimble ir USFET atsto
vo kpt. I. A. Erickson, greituoju 
traukiniu Praga—Amsterdam, birže
lio 17 d. 0 vai 51 min. išvyko iš 
Frankfurto. Amsterdaman atvyko 
10 vai. 40 min. vietos laiku, nes įva
žiavus ‘ į Olandiją, laikrodžius rei
kėjo 2 vai atsukti atgal Todėl Vo
kietijos laiku Amsterdame buvo 12 
vai. 40 min.

■s

Kaip visuomet, pasienio stotyse tie 
patys formalumai. Paskutinėje vo
kiečių stotyje Kalderikirchen sugaiš
ta apie 1,5 vai laiko. Tikrinami pa
sai, valiuta ir daiktai. Kas turėjo 
daugiau 75 RM, turėjo deponuoti. 
Muitinė nepraleido. Kada ir kaip 
atgaus, nežinia. Tad nevienas pa

nykščias kainas: neblogas kostiu
mas perkamas už 25 dol, dviratis 
— 40 doL, motociklas — iki 120 
doL taupesniesiems atrodo neblo
gos perspektyvos turint galvoje, 
kad po metų bus galimybė susirasti 
darbą pagal savo norą, arba likti 
miške o po 5 m gauti Kanados pilie
tybę.

Mūsų tautiečių tarpe Kanada turi 
daugiau pasitikėjimo nei Belgija. 
Pirmas transportas tautybėmis at
rodo taip: ukrainiečių 111, lenkų 
91, lietuvių 82, lenk, žydų 26, latvių 
12, gudų 8, Nanseno pil. 7, 
vengrų 7. jugoslavų 5, sovietų pi
liečių 5, rumunų 1, čekų 1, estų 1. 
Iš jų pas gimines važiuoja: lenk, 
ukrainiečių 8, lenkų 9, lenkų žydų 
3, lietuvių 2.

Tą visą emigracijos darbą pa
vyzdingai tvarko IGCR organiza
cija, kurios tikslas pabėgėlius ap
rūpinti darbu, suteikti jiems gali
mybės Įsikurti po sava pastoge nors 
ir svetiname krašte ir svarbiausia, 
sąžiningu darbu kurti sau ateitį ir 
turėti progos pagalvoti apie pa
doraus lygiateisio žmogaus gyve
nimą. •

Pereinamasis IGCR lageris yra 
įsikūręs erdviose Wilhelmo kareivi
nėse Ambergo priemiestyje. Išsky
rus specialią patikrinimo komisiją 
ir vieną kitą IGCR pareigūną, čia

visą administraciją sudaro patys 
DP. Tautybėms daugiausia atstovau
ja latviai su 100 ašm personalu. Stov. 
dir. irgi latvis. Toliau lenkai — 30, 
estai — 25 ir lietuviai — 5. Pažy
mėtina IGCR emigracijos skyr. virš. 
Miss L Bergman (amerikietė); ji 
savo simpatišku ir rūpestingu atsi- 
nešimu prie kiekvieno interesanto, 
nenuilstamu darbu, verta šilto pa
dėkos žodžio.

Šia proga įdomu pažvelgti į patį 
IGCR. IGCR buvo įkurtas 1938 m. 
Eviano konferencijoje persekioja
miems nacių pabėgėliams globoti. 
Organizacijoje nariais dalyvauja 36 
tautos, o vykdomajame darbo ko
mitete aktyviai reiškiasi 8 tautų 
atstovai.

IGCR apima viso pasaulio kraš
tus. Savo centrines rezidencijas turi 
Artimuose ir Viduriniuose Rytuose, 
Kinijoje, JAV ir Kanadoje. Vyr. 
būstinė Europoje įsikūrusi Frank
furte, rajoninės atstovybės Mun- 
chene, Esslingene, Frankfurte ir Re- 
gensburge.

IGCR tikslas pagelbėti visiems 
pask. karo nukentėjusiems žmo
nėms, kurie dėl vienokių ar kitokių 
aplinkybių negali grįžti savon tė
vynėn dėl ten siaučiančios spaudos, 
tikėjimo ir asmens vergijos. Orga
nizacija negloboja Volks ir Reichs 
vokiečių, išskyrus buv. persekio

Lietuva 1947 m. pavasarį
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(Tęsinys) MOKYKLOS LIETUVIŠKOS, BET 
DVASIA RUSIŠKA

Universitetai ir mokyklos perpil
dytos besimokančio jaunimo. Rusiš
kų gimnazijų tik kelios. Rusų kalba 
privaloma jau nuo pirmojo pradžios 
mokyklos skyriaus. Mokyklose dau
giau mergaičių, negu berniukų. Gim
nazijos 8 klasių, ir jose mokoma rusų 
ir vokiečių kalbų. Mokykloms la
bai stinga patalpų ir todėl viena pa
talpa pamainomis naudojasi kelios. 
Progimnazijose esą mokytojų, nebai
gusių nė pradžios mokyklos. Mo
kyklų vadovėliai — vieni vertimai iš 
rusų kalbos. Į amatų mokyklas jau
nimas stoti vengia, nes jas baigusieji 
valdžios skiriami į įmones, dažnai į 
Rusiją. Milicija gaudo „buožių* ‘ vai
kus ir juos veda mokytis į amatų 
mokyklas priverstinai,. kaip kokiai 
oausmei.

Vilniaus ir Kauno universitetai 
veikia, paskutinis net yra atgavęs 
Vytauto Didžiojo vardą, tačiau juose 
pirmoje eilėje kreipiamas dėmesys 
į marksizmą-leninizmą-stalinizmą, o 
studijoms skirta antraeilė reikšmė. 
Kauno universiteto rektorius prof. 
Purenąs atstatytas ir į jo vietą pa
skirtas medikas Kupčinskas, kuris 
yra kompartijos narys. Vilniaus uni
versiteto rektorius prof. Bieliukas 
pasitraukė ir jo vieton paskirtas 
prof. Žemaitis. Universitetų prorek
toriai yra rusai. Jie prižiūri profe

dėjo po keletą šimtų markių. Kra
tos nebuvo, patikėjo žodžiu, kiek kas 
pasakė pinigų turįs. Be to, dar per
žiūrėjo daiktus. Lagaminai, berods, 
niekieno nenukentėjo.

Už dviejų kilometrų pirmoji Olan- 
iijos stotis Venio. Miestas gerokai 
oombų apgriautas. Čia irgi prasto
vėjo daugiau valandos. Vėl valiutos 
Gausimas, pasų tikrinamas (musų 
DP kortelių). Čia valiutos nelietė, 
ak reikėjo deklaruotų kiek kas turi 
tad galėtų atgal išsivežti. Pagaliau 
pribuvo daugiau keleivių ir trauki
nys pajudėjo.

Žiūrint pro vagono langą, teko pa
stebėti, keliolika kilometrų nuo vo
kiečių sienos, beveik ištisi durpynai, 
lie eksploatuojami rankiniu būdu. 
Tarp durpynų pasitaiko kaimelių, ir 
pavienių ūkių. Vienur kitur riogso 
fabrikas, aukštai savo dūmtraukį iš
kėlęs. Pavažiavus toliau, prasideda 
derlingesni laukai. Pasėliai auga. Iš 
žiemkenčių matyti tik rugiai. Kvie
čiais per prasta žemė. Ypatingai 
iaug sodinama daržovių. Nuolatos 
Šiltnamiai ir ištisi plotai pupelių, ko
pūstų ir kt

Žiūrinti į laukus ir ūkius matomas 
visai skirtingas vaizdas negu Vokie
tijoj. Daug pięvų ir ganyklų. Jose 
ganosi daugybė raguočių: vien žal
margiai ir juodmargiai. Arklių irgi 
aemaža. Bet jau vištų, vištų! Kas 
Gemas turi vištynu. Baltų didelių 
ir mažų vištų ir viščiukų, specialiai 
prie sodybų aptvertų, galima matyti 
po kelis desėtkus, o dažr^ii ir kelis 
Šimtus. Kaip vėliau teko patirti, 
kiaušiniai ir pieno produktai, vidaus 
vartojimu! šiek tiek ir suvaržyti, nes

nemaža dalimi eina eksportui.
Keistoka, kad, nežiūrint daugybės 

vandenų (didesnių ir mažesnių ka
nalų), neteko pastebėti nė ančių, nė 
žąsų. Pakeliui teko pravažiuoti pro 
miestą Eindhoven, kuriame visai prie 
geležinkelio yra garsieji Philips ra- 
iijo aparatų ir įvairių elektros reik
menų fabrikai. Sako dirbą apie 
25.000 darbininkų. Pakeliui yra ir 
[arsusis universiteto miestas Utricht.

Patogiame 2 kl. vagone iš Frank
furto pasiskirstėme ne daugiau kaip 
po du asmenis į kupė. Pataikiau su 
olandu, vykstančių iš Pragos į 
Kolną. Jo suteiktos informacijos 
apie kraštą buvo įdomios. Jis sakė, 
kėd Olandijoj yra visko pakankamai 
tačiau brangoka. Daug kas normuota, 
oet daug kas ir laisva (tiksliau apie 
‘ai kiek vėliau). Žmonės rūpinasi 
krašto atstatymu, tik neužtenka me
džiagų. Venio įsėdo gana solidus po
nas. Ilgai tylėjęs prašneko. Paaiš
kėjo, kad stambiausias Olandijos 
grūdų pirklys. Jis pirkęs grūdų iš 
Lietuvos, iš Latvijos ir iš Estijos. 
Ypač daug importavęs iš Ukrainos. 
Labai aiškiai taria Kaunas, Rėvai, 
Taganrog, Rostov ir d. k. Žmogus, 
turis nemėgsta administracijos pa- 
•eigūnų. Girdi, valdininkai nieko 
lekurią, nieko apie tai ir negalvoję. 
Tiems biurokratizmas — viskas. Jo 
žiniomis, Olandijoj esąs didelis darbo 
jėgos, ir dargi kvalifikuotos darbo 
jėgos, trūkumas. Inžinieriai, techni
cal, gydytojai labai būtų reikalingi, 
nes buvusieji gerokai esą nusenę, o 
prieauglis dėl karo labai susitrukdęs, 
todėl pasidariusi nemaža spraga.

Amsterdam, 1947. VI. 17. J. A. 

tuosius. Šiuo atveju pabėgėliai 
pareiškę norą aprūpinami doku
mentais, pervežimo priemonėmis ir 
svetur. Emigracijai į JAV IGCR 
nėra kompetentingas ir su tan 
kraštan važiuojančiais nieko bendro 
neturi.

Norintieji pasinaudoti IGCR pa
galba, gyvenantieji bendruomenėje 
prisistato vietinės įstaigų emigra
cijos ir repatriacijos komisijai ir iš 
jos gauna smulkias informacijas. 
Gyvenantieji privačiai parašo laišką 
IGCR (Regensburg, Adolf-Schmetzer- 
Str. 12) ir iš ten gauna visus nuro
dymus. Pats, iki gaus visus nurody
mus, neprivalo nieko daryti.

Nekalbant apie iš anksto sudaro
mas darbo sutartis, IGCR pageidau
ja, kad turintieji gimines ar pažįsta
mus kituose kraštuose rašytų jiemg 
laiškus, prašydami garantuoti darbą 
ar išlaikymą. Tokiu atveju giminės 
parūpina reikalingus dokumentus, 
affidavitus, ir kviečiamasis turi ga
limybės išvykti. Susidarant ilgesniam 
laukimo laikui, IGCR pageidauja, 
kad busimasis emigrantas nesėdėtų 
be darbo: ruoštųsi naujoms, prak
tiškoms . profesijoms ir mokintus: 
kalbų. Kadangi emigracija yra rim
tas žingsnis ir susijęs su daugeliu 
sunkumų, todėl IGCR skatina kiek
vieną gerai apsigalvoti. S.Meškuitis 

sorių darbą ir seka paskaitas. Vil
niaus universiteto medicinos fak. de
kanas — prof. Kairiūkštis, prodeka- 
nas — gyd. Marcinkevičius. Prof. 
Jurgutis pašalintas iš universiteto ir 
išmestas iš buto. Jis, dėstydamas 
liberalistinę ekonomiką, studentams 
pasakęs, kad „bendras arklys visad 
liesas“. Prof. Janulaitis pašalintas 
už tai, jog per paskaitas viešai pa
reiškęs, esąs istorinis faktas, kad ru
sai ir lietuviai niekad gerai nėr’gy
veno.

APMIRĘS KULTŪRINIS 
GYVENIMAS

Dar nepriklausomybės metais pra
dėtąjį redaguoti Lietuvių Kalbos Žo
dyną ir dabar tvarko prof. Balčiko
nis, bet jo nėra pasirodęs dar nė vie
nas naujas tomas.

Opera veikia tik Kaune. Ji gau
siai lankoma. Kipras Petrauskas 
yra mėgiamas, nors ir išrinktas į m. 
aukščiausiąją tarybą. Kučingis ne
buvo Kauno teatro direktorium. Ope
roje dainuoja: Kučingis, Rakauskai
tė, Mažeika, (buvo areštuotas už vie
no rusų karininko sumušimi Metro
poly, bet po 3 dienų paleistas; rusas 
buvo įžeidęs lietuvius) Dagelytė, So
deika, Marijošius, Staškevičiūtė. Ope
ros dirigentas — M. Bukša.

Kauno konservatorijos direktorius 
yra smuikininkas Matiukas. Pane
vėžio muzikos mokyklos direktorius 
— M. Karka. Panevėžio teatro di-
rektorius — J. Miltinis. Juknevičius 
vadovauja Žemaičių teatrui.

Skulptorius Zikaras nusižudė. An
tanas Miškinis paskirtas Kauno dra
mos teatro dramaturgu, bet iki šiol 
dar nieko neparašė. Putinas valdžiai 
atidavė pyliavą poros eilėraščių pa
vidale, tačiau atsisakė pasirašyti pa
sižadėjimą garbinti marksizmą ir 
laikytis partijos linijos. Jo kalba 
rašytojų suvažiavime buvusi tokia 
jautri, kad pravirkdžiusi Balį Sruo
gą. Muzikas Likerauskas išvežtas į 
Rusiją.

Bendrai paėmus, kultūrinis’ gyve
nimas Lietuvoje labai apmiręs. Ori- 
ginalinės grožinės literątūros neiš
leidžiama.

Rašytojas K. Jakubėnas areštuotas 
už eilėraštį, kuriame jis apdainavo 
rinkimus: „Kad balsavom, tai balsa
vom — net šimtas ir trys procentai!“ 
Rašytojas K. Boruta suimtas už ra
šytojų vardu suredaguotą laišką — 
atsakymą šiuo metu labai galingam 
Churginui. Iš chorų lietuvoje veikia 
tik Filharmonijos ir universitetų cho
rai.

KĄ DIRBA GRĄŽINTIEJI IS 
SIBIRO IR LIETUVOS 

KOLONIZACIJA RUSAIS
Dr. Bistras gyvena Vilniuje ir dir

ba miesto bibliotekoje. Kun. Vailo
kaitis gyvena netoli Kauno. Dr. Ce
sevičius gyvena pas gimines Aukš
taičiuose. Dr. Penkauskas negrą
žintas ir gyvena Lenos žemupyje. Iš 
viso grįžusių skaičius labai nedidelis.

Rusai atvežami ir kolonizuojami 
daugiausia į miestus ir valstybinius 
ūkius, kuriuos jie administruoja. 
Kaimuose atvežtų rusų yra tik Vil
niaus ir Klaipėdos krašte, kuriame 
rusų kolonizacija vykdoma sistema- 
tingai. Klaipėdos kraštas lietuviams 
yra ištrėmimo vieta, į kurią veži
mas vienas kitas lengviau „nusikal
tusių". Atvežamieji rusai yra api
plyšę ir ligoniai. (B. d.)

)!^X^SSm^SS^
24. VI. — Prancūzijos parlamen

tas priėmė taupymo įstatymą. — 
170.000 JAV angliakasių, protes
tuodami prieš prez. Trumano už- 
vetuotą darbo kontrolės įstatymo 8 
įvedimą, pradėjo streiką. — Bul
garijos vyriausybė nutarė atimti 
pilietybę 43 savo užsienių diplo
matams, atsisakiusiems grįžti į 
tėvynę. — Min. pirm-ko pareiš
kimu, Kanada paskyrusi 20 mil. 
dolerių nukentėjusiems nuo karo 
Europos kraštams šelpti. — Vyr. 
Berlyno burmistru išrinktas so
cialdemokratas dr. Ernst Reuter.

25. VI. — JAV vyriausybė įteikė 
Rumunijos vyriausybei griežtą pro
testo notą prieš nepamatuotus 
masinius areštus ir prieš žmogaus 
teisių nepaisimą. — J. Tautų ko
misija Balkanų neramumams tirti 
paskelbė savo pranešimą S. Tary
bai, kuriame apkaltinamos Jugo
slavija, Bulgarija ir Albanija. — 
JAV užs. reik. min. Marshallis 
pranešė Danijos užs. reik, mini
sterijai, kad JAV nori pasiimti 
atsakomybę už Grenlandijos ne
priklausomybės garantavimą, nes 
Grenlandija įeinantį į JAV apgy
nimo sistemą — Vienoje tarp 
austrų ir. amerikiečių pasirašyta 
sutartis, pagal kurią Austrija 
gauna iš JAV paramos įvairiomis. 
gėrybėmis už 100 mil. dolerių.’

26. VI. — Lake Success iškil
mingai paminėta per radiją 2-jų 
metų J. Tautų Chartos pasira
šymo sukaktis. '— D. Britanijos 
vyriausybė' įteikė Rumunijos vy
riausybei protesto notą prieš ele
mentarinių žmogaus teisių nepai
symą. — JAV užs. reik. min. 
Marshallis ir J. Tautų gen. sekre
torius Trigve Lie pasirašė sutartį, 
pagal kurią garantuojama J. Tautų 
būstinės neliečiamybė. — Italijos 
parlamentas prezidentų) vėl per
rinko Enrico de Nicola. — Prez. 
Trumanas vetavo vilnos ir med
vilnės importui muitų padidinimo 
įstatymą. — Vengrijos vyriausybė 
atėmė pilietybę pabėgusiam į už
sienius buv. parlamento pirm-kui 
B. Vargai. — Frankfurte pasibaigė 
sujungtųjų Vokietijos zonų ūkinės 
tarybos steigiamoji sesija.

27. VI. — Paryžiuje prasidėjo 
trijų didžiųjų Europos valstybių 
užs. reik, ministerių konferencija 
Marshallio planui aptarti. — S. 
Taryba pradėjo svarstyti Balkanų 
neramumams tirti komisijos pra
nešimą. ■— JAV senatas patvirtino 
76 mil dot įnašą IRO biudžetui. 
— Sov. S-gos Aukšč. Taryba iš
leido darbo prievolės pramonės 
įmonėse potvarkį vyrams 18—45 
m. amžiaus. — Vengrijos vyriau
sybė paskelbė naują rinkimų pla
ną. — JAV senatas priėmė įsta
tymą, pagal kurį artimiausias JAV 
prezidento įpėdinis yra senato pir
mininkas. — Į Maskvą atvyko pir
masis Indijos pasiuntinys Sov. 
S-gai ponia Pandith. — Sovietų 
atstovas Berlyno komendantūros 
posėdyje vetavo dr. Ernst Reuterio 
išrinkimą vyr. Berlyno burmistru.

28. VI. — Jugoslavijos vyriau
sybė nesutiko įsileisti į savo teri
toriją. S. Tarybos pakomisės. — 
J, Tautų komisija Palestinoje iš
leido specialų komunikatą, ku
riame griežtai pasmerkia žydų 
teroristų veiklą.

29. VI. — Gert. De Gaulle LiUo 
mieste-pasakė didelę kalbą, ku
rioje įspėjo prancūzų tautą prieš’ 
Europai gresiantį bolževizmo ek
spansijos pavojų. — Lenkijoje’ 
buvo švenčiama jūros šventė, • 
kurios vedamasis šūkis buvo: - 
„Nuo Baltijos iki Oderio ir Nei
sės!“ — Nūmberge prasidėjo Vo
kietijos socialdemokratų konfe
rencija.

30. VI. — Prancūzijoje susekta 
slapta monarchistų organizacija, 
kuri rengė ginkluotą sąmokslą 
prieš vyriausybę. — 500.000 strei
kuojančių angliakasių JAV pa
reiškė streiką baigę ir pasiimą 10 
dienų jiems priklausomų atosto
gų. — JAV Kongresas 196 balsais 
prieš 133 nutarė Havajus priimti 
49-tąja JAV respublika. — Egipto 
senatas nutarė ratifikuoti Italijos 
taikos sutartį. — Anglų Z. Rūmai 
galutinai priėmė elektros jėgainių 
suvalstybinimo įstatymą. — Ang
lijoje paskelbti dideli importo su
varžymai. — Iš Dachpu belaisvių 
stovyklos amerikiečiai paleido 
paskutinį savo žinioje esantį vo
kiečių karo belaisvį.

Liūdesio valandoje, mirus du
krelei Laimutei,

IRENĄ IR KAZĮ 
MIECEVICIUS

nuo tširdžlai užjaučia
L. T. B. Bayreutho Apylinkės 

Komitetas
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