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JAV spauda gina tremtinius
„ŠIE ŽMONES NEGALI GRĮŽTI ... JIE GERIAU MIRS, BET NEVYKS . . .“

Dvasios pergale
„DP nėra rinktiniai dykaduoniai“ 

— tokia antrašte „N. Y. Herald Tri
būne“ Europos laidoje liepos 3 d. 
persispausdina „Baltimore Sun“ 
•traipsnį. kuriame rašoma:

Teksaso atstovas Ed. Gossett, 
gudrus bet kokio plano — dalį Euro
pos DP įsileisti į Ameriką — priešas, 
griežtai pasisakė prieš Strattono pa
siūlymą, pagal kurį Amerika per se
kančius ketveris metus turėtų priimti 
po 100.000 DP. Projektas „jokiu būdu 
nėra priimtinas“, kalbėjo Mr. Gos
sett, o DP stovyklos Europoje „tu
rėtų būti uždarytos“. „Tie, kurie 
gali vykti namo — tevyksta“, dekla
ravo Mr. Gossett, „o likusieji te- 
pasirūpina patys savimi. Jau už
tektinai ilgai . .

Ir jei kiti kraštai jų neįsileistų, tai 
stovyklos nebus uždarytos, kaip Mr. 
Gossett bando įtikinėti. Didžioji 
Britanija ir Jungtinės Valstybės, 
išmesdamos beveik 900.000 pabėgėlių 
ir taip jau badaujančion ir skurstan- 
čion Europon, tik padidintų dabar
tinius savo rūpesčius.

Taip, DP tikrai turi „patys rūpin
tis savimi", ir jie yra tam labiau, 
negu pasiruošę. Visi jie teiraujasi, 
ar yra toks kraštas, kuriame jie ga
lėtų dirbti. Mūsų Valstybės Depar
tamentas (JAV užsienių reikalų mi
nisterija. — Red.) pritarė Strattono 
pasiūlymui, kad tam tikram DP 
kiekiui būtų leista šiame krašte su

sirasti sau namus ir užsidirbti duo
ną. Tikimasi, kad ir kiti kraštai pa
seks mūsų pavyzdžiu ir atkels vartus 
proporcingam kiekiui iš tų, kurie 
dar liks. Kadangi daugelis pabėgė
lių turi profesijas, yra kvalifikuoti 
darbininkai, ir jie bus įleisti tik po 
griežtų mūsų imigracijos pareigūnų 
tyrinėjimų, todėl yra puikių šansų, 
kad jie taps gerais piliečiais ir mo
kesčių mokėtojais.

Kiekvienu atveju, svarstant šį 
klausimą, prieinama išvados, kad 
geriau yra suteikti šiems žmonėms 
galimybę patiems pasirūpinti savimi, 
negu tęsti jų šelpimą brangiose ir 
neproduktingose užjūrio stovyklose.

LIETUVIU RAŠYTOJU TREMTINIŲ DRAUGUOS SUVAŽIA
VIMO PROGA

Anglosaksų pirmavimo lyderis, 
JAV Kongreso atstovas Gossett tur 
būt mano, kad „užsieniečiai“ DP 
stovyklose tebėra tik todėl, kad 
jiems patinka geriau sėdėti sto
vyklose, negu vykti namo ir rūpin-
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TREMTINIU LAISVIŲ VARŽYMĄ
tis savo pragyvenimu. Jis visai nu
tyli faktą, kad tie žmonės yra poli
tiniai pabėgėliai, kurie su pagrindu 
bijosi grįžti namo (daugelis jų ne
gali), ir yra laikomi britų ir ame
rikiečių zonų stovyklose tik dėl to, 
kad jiems nėra kur dingti. Jis nu
tyli faktą, kad kai kuriuos iš jų bu
vo bandyta tuoj po kapituliacijos 
pasiųsti „namo“, į rusų okupuotus 
kraštus, tačiau jie labiau bevelijo 
nusižudyti, negu lipti į laukiančius 
laivus.

Ne, ponas Gossettai, šie žmonės 
negali grįžti į tas vietas, kurios ka
daise buvo jų namai. Jie mirs, bet 
nevyks. Jie vargs armijos stovyklose, 
kol Vakarų valstybės suteiks jiems 
gerą progą tapti laisvais žmonėmis.

IRO dar nepradėjo realaus trem
tinių globos ir įkurdimo darbo, o 
jau spėjo padaryti nutarimus, kurie 
tremtiniams nėra palankūs. „Nau
jienos“ birželio 7 d. numeryje rašo: 
„Laikinoji IRO komisija padarė la
bai kenksmingų patvarkymų. Viena, 
ji sako, kad IRO šelps tremtinius, 
kurie atsidūrė svetimuose kraštuose 
dėl fašistų persekiojimo. Tuo gi tar
pu yra faktas, kad fašistų ir nacių 
persekiojimai yra pasibaigę, bet 
milžiniška dauguma tremtinių vis- 
tiek negali sugrįžti į savo tėvynes 
dėl to, kad jos yra patekusios po 
bolševizmo letena. Tie tremtiniai 
yra totalitarinio despotizmo auka. 
Komisija toliau draudžia tremti

niams agituoti prieš grįžimą namo. 
Tai reiškia žodžio ir spaudos laisvės 
varžymą. Amerikos Lietuvių Tary
ba pareiškė protestą prieš šituos 
dalykus. Tremtinių teises gina ir 
specialiai tam reikalui sudarytas iš 
žymių amerikiečių komitetas „Re
fugee Defense Committee“. Komi
teto delegacija lankėsi Washingtone 
ir informavo valstybės departa
mento ir kongreso narius“.

ĮVERTINA PABALTIEClUS

D. A. Davis, pusantrų metų išbu
vęs okupuotoje Vokietijoje kaip 
YMCA atstovas, didžiuliame „New 
York Times" dienraštyje rašo:

Trumanas skatina Kongresą 
priimti H. R. 2910

Washington, VII. 8. (Dena-INS) —
Prezidentas Trumanas kreipėsi į 
JAV kongresą, reikalaudamas pri
imti „bėdos įstatymą“, kuris įgalintų 
iš Vokietijos, Austrijos ir Italijos 
DP stovyklų įsileisti „žymesnį skai
čių“ tremtinių.

Prezidentas Trumanas savo kal
boje nurodė, kad šie asmenys dėl 
savo politinio nusistatymo ir per
sekiojimų baimės nenori grįžti į savo 
tėvynes. Amerikiečių zonos DP sto
vyklose pravestas patikrinimas pa
rodė, kad jie atstovauja įvairias pro-
fesijas. Neįsivaizduojama, kad šie

žmonės turėtų būti palikti Europos 
stovyklose neribotam laikui.

Washington, VII. 9. (Dena-Reuter) 
— Buv. UNRRA-os generalinis di
rektorius Vokietijoje, gen. Frede
ric Morgan, savo laiške laikraščiui 
„Washington Post“ aprašo D. Brita
nijos pastangas padėti DP ir pareiš
kia, kad Jungtinės Valstybės, pa
lyginus jų išteklius, dar maža yra 
nuveikusios. Ta proga gen. Morgan 
pabrėžė, jog esą nenormalu, kad da
bartinės amerikiečių imigracijos kvo
tos yra tokios palankios vokiečiams.

„Ai pažinojau daugelį pabaltiečių 
asmeniškai jų gimtuose kraštuose. 
Dabar aš mačiau juos kaipo DP ir 
teikiau jiems pagalbą. Jiė bendrai 
yra darbštūs, apsišvietę, gabūs ir 
patikimi. Jų nusikaltimas tas, kad 
jie mylėjo savo tėvynę. Kiekviena 
Šalis, kuri juos gaus, ne mielašir- 
dystę jiems darys, bet greičiau pati 
sau atliks aukščiausios rūšies ir kil
numo patarnavimą.“

DP judėjimas
Frankfurt (Dena) — Amerikiečių 

zonoje, kaip vyr. amerikiečių kari- ' 
nių pajėgų štabas pranešė, šiuo metu 
randasi 516.108 DP. Iš jų 341.852 gy
vena DP stovyklose.

Šiomis dienomis įvyksta jau ant
rasis tremtyje Lietuvių Rašytojų 
Tremtinių Draugijos suvažiavimas. 
Gyvenamojo momento bendrosios 
aplinkybės rodo, kad šis suvažiavi
mas gali būti ir pąpkntlnis, mums, 
tremtiniams, gyvenant kompaktinėje 
masėje, vakarinėse okupuotosios Vo
kietijos zonose. Tuo būdu, šis su
važiavimas yra gaivus, reikšmingas 
faktas pilkame, subanalėjusiame 
pastarųjų tremties dienų gyvenime.

Antra — šiomis rašytojų suvažia
vimo dienomis lietuviškosios trem
ties knygos bare pasirodo naujas 
monumentalus leidinys — Lietuvių 
Rašytojų Metraštis 1947 — „Trem
ties Metai“. Tai iš tikrųjų pastaty
tas nors ir kuklus, tačiau daug pa
sakąs kultūrinis tremties gyvenimo 
paminklas Martynui Mažvydui ir jo 
Katekizmui, minint keturių šimtų 
metų Lietuviškosios Knygos sukaktį.

Šia proga prašosi pabrėžtini Met
raščio pratarmės žodžiai:

„Daug amžių vyksta lie
tuvių kova už laisvę, Kova 
už lietuvišką žodį, už sa
vitą gyvenimo būdą, už tau
tinę kultūrą , . . Tragizmo 
kupinoj tautos kovoj kaip 
didvyrė žengia lietuviško
ji knyga — lietuvių spaus
dintasis žodis.“

Kalbant apie knygą, kaip kultūri
nės kovos didžiąją priemonę, neat
siejamai žengia ir josios kūrėjas — 
žmogus. Visų gyvenimo sričių kū
rėjas lietuvis per pastarąjį audringo 
mūsojo gyvenimo laikotarpį yra pa
tyręs skaudžiausių smūgių, fizinio ir 
moralinio sugniužimo, apatijos bei 
nuovargio.

Visos šios epopejinės aplinkybės 
negalėjo nepaveikti Ir šventąja kū
rybos ugnimi degantį lietuvį rašy
toją, poetą; negalėjo neatsiliepti ir 
į jojo kūrybą, o ypač šiais sunkios 
tremties metais. Juk, šalia kūrėjo 
genijaus, jis yra toks pat žmogus, 
gyvenąs tą patį realų, šiurkštų, var
ganą ir persunktą netikrumu eilinio 
DP gyvenimą. Nėra jam nė minl- 
mallnių sąlygų, skatinančių pakilti 
į aukštesnius sielos gyvenimo hori
zontus, bent kiek didingiau nusi
teikti, išsprukti iš liguistai įkyrėju
sios barakų, kareivinių griuvėsių ar 
kitokio nejaukaus svetimo kampo

kasdienybės. O taip pat pačiu pri
mityviausiu būdu kovoti dėl savo ar 
savo šeimos egzistencijos, rūpintis ir 
bėgioti pačiais paprasčiausiais, kas- 
dieniškiausiais tremtiniškosios bui
ties reikalais.

Ir vis dėlto lietuvio kūrėjo dvasia 
paėmė viršų. Šiandien, jau trečiai
siais tremties gyvenimo metais, ta 
dvasios pergalė yra išryškėjusi pla
tesniuose kūrybinio bei kultūrinio 
darbo baruose.

Sena tiesa, kad istorijos būvyje 
tremtis yra davusi nevieną litera
tūros genijų, šiandien stiprina musų 
kūrėjų dvasią. Tautos vargai Ir kan
čios, didžioji pasaulinė kova viso 
blogio šėtono su nemirtingąja Žmo
nijos Siela — kūrėjui tremtiniui 
duoda baisingąjį gyvenamojo mo
mento didybės pajautimą. Vlršžmo- 
giškosios mūsų brolių kovos tėvynėje 
— žadina mumyse napalaužlamą 
ryžtą Ir ištvermę, lietuvio heroizmą 
bei legendarinį pasiaukojimą. Paga
liau, laki, ekspansyvi kūrėjo siela, 
nugalėjusi įkvėpimą žudančią pilkąją 
kasdienybę, sugeba pakilti aukščiau 
įkyrėjusių buities dulkių, ^aukščiau 
visų niekingųjų smulkmenų ir li
guisto sukasdienėjlmo. Nežiūrint I 
kai kuriuos silpnumus ir negalavi
mus, tenka pripažinti, kad lietuvis 
rašytojas tremtyje, kiek išgalėda
mas, pats neša savo kryžių, gaivi
nančiu balzamu lengvindamas ir 
praskaidrindamas kitų tremties liki
mo brolių rūškanas gyvenimo die
nas.

Akivaizdoje titaniškos visų amžių 
kovos dėl Lietuviškosios Knygos, dėl 
savojo rašto, „mes žengiame į 
priekį. Tikra yra, kad įim
tai lietuviškosios knygos 
puslapių, prirašyti širdimi 
ir k r a u j u . . .“ Tad, Lietuvių Ra
šytojų Tremtinių suvažiavimo proga 
mūsų mieliesiems plunksnos bro
liams linkėtina, kad ir didi, kovinga 
istorinė dabartis jųjų kūryboje būtų 
įamžinama širdimi ir kraujų.

Taigi, „labai praretintom 
gretom mes išeinam į vie
šumą. Bet išeinam vieningi 
ir kaip niekad kupini vil
ties ir tikėjimo į lietuvių 
tautos prisikėlimą ir jos 
genijų.“ Alg. Giedrius

Kas dalyvaus Paryžiaus
London, VII. 9. (Dena-Reuter) — 

Australijos imigracijos ministeris 
Arthur A. Calwell iš Londono išvy
ko į Breųįerhaveną 2 savaičių kelio
nei po Europą, kur jis tarsis dėl imi
gracijos į Australiją.

New York. (Dena) — AFP žinio
mis, liepos 3 d. JAV delegatas prie 
Jungtinių Tautų, Warren Austin, 
Mrs. Roosevelt ir JT gen. sekr. 
Trygve Lie akivaizdoje pasirašė 
Tarptautinės Pabėgėlių Organizaci
jos (IRO) aktą.

Viena. (Dena-INS) — Iš Vienos iš
vyko 1232 DP, kurie per Hamburgą 
išplauks į Braziliją.

Komunistų są
mokslas Graikijoje

Atėnai, VII. 9. — Dena-Reuter) — 
Ankstyvomis ryto valandomis Atėnų 
policija, apsupusi atskiras miesto 
dalis, pradėjo areštų bangą, kuri per 
keletą valandų pasiekė 2000 asmenų. 
Tarp areštuotųjų yra daug vadovau
jančių komunistų partijos narių.

Ministerių kabineto pasėdyje, įvy
kusiame praeitą naktį, karo ir tei
singumo mlnisteriams buvo pavesta 
veikti nedelsiant. Graikijos min. 
pirm. Demetrios Maximos pareiškė, 
jog vyriausybei teko griebtis skubių 
veiksmų Graikijai nuo komunistų 
ruošiamos „chaoso kampanijos“ iš
gelbėti. Laukiama, kad komunistų 
partija bus teisiama už sąmokslo, 
kuris turėjo būti 24 valandų laiko
tarpyje pradėtas vykdyti, ruošimą.

Vadovaujantieji komunistų šulai 
Nicholas Zachariades ir Mllitades 
Porphyrogenis šiuo metu dalyvauja 
Prancūzijos komunistų kongrese 
Strassburge. _

UNRRA-os uždavinius perėmė IRO 
karinė misija

Frankfurt. (Dena). — Vyr. ameri
kiečių karinių pajėgų štabo skyrius 
DP reikalams pranešė, kad UNRRA- 
os ir Tarpvyriausybinio Pabėgėlių 
Komiteto uždavinius (amerikiečių 
zonoje — Red.) perėmė Tarptautinės 
Pabėgėlių Organizacijos IRO karinė 
misija, kuri ir toliau šelps DP tuo 
pačiu būdu, kaip jie buvo šelpiami 
iki šiol. DP aprūpinimo našta guli 
ant amerikiečių armijos pečių. Ti
kimasi, kad šiuo klausimų netrukus 
bus naujų patvarkymų.

Didžiausią amerikiečių zonos DP 
grupę sudaro žydai su 122.349 asme
nimis. Lenkų grupėje siekiančioje 
114.815 asmenų apie 60.000 DP yra 
kilusių iš Ukrainos.

Gegužės mėnesį repatriavo 7700 
asmenų, iš jų 6993 lenkai. Nuo kapi
tuliacijos iki š. m. birželio 1 d. grą
žinta į namus 2.499.946 DP.

Per pirmąsias dvi birželio mėn. 
savaites į namus grįžo 6052 DP, iš 
jų 4300 lenkų.

Į Belgija iki šiol išvyko 4547 įvai
rių tautybių DP.

konferencijoje
London, VII. 9. (Dena-Reuter) 

Ligi šiol gautomis žiniomis, liepos 
12 d. Paryžiuje prasidedančioje kon
ferencijoje dalyvauti sutiko jau 13 
valstybių: Airija, Portugalija, Grai
kija, Italija, Čekoslovakija, Olan
dija, Belgija, Luksemburgas, Tur
kija, Islandija, Švedija, Danija ir 
Norvegija. Netrukus teigiamo atsa
kymo laukiama iš Austrijos ir 
Šveicarijos. Vengrijos ministerių 
kabinetas dar tebesvarsto. Lenkijos 
min. pirm. Cyrankiewicz pareiškė,

kad jis dar išstudijuosiąs plano 
detales. '

London, VII. 9. (Dena-INS) — 
Vieno britų užs. reik. min. kalbė
tojo pareiškimu, Britanijos vyriau
sybė neoficialiai buvusi painformuo
ta, kad Lenkija, Rumunija, Bul
garija ir Jugoslavija Paryžiaus kon
ferencijoje nedalyvausiančios. Ta
čiau oficialių pranešimų'iš šių vy
riausybių D. Britanija nėra gavusi. 
Taip pat negauta oficialaus atsa
kymo ir iš Suomijos vyriausybės.

London, VIII. 8. (Dena-INS) —

Temperamentinga papūga .Continental Daily Mali"

Daugumas sovietų įtakoje esančių 
Europos valstybių bendra apeliaci
ja pareiškė pritarimą dalyvauti 
Paryžiaus konferencijoje. Vengrija 
ir Lenkija jau kreipėsi į Maskvą, 
prašydamos leisti Paryžiun pasiųsti 
delegacijas. Bulgarija ir Jugo
slavija iki šiol dar nesiėmė jokiu 
žygių o Rumunija laitkia, kaip bus 
atsakyta lenkams Ir vengrams.

Washington. (Dena-Reuter). — 
JAV užs. reik, ministerija paskelbi 
Romoje pasirašytos sutarties tekstr ■ 
pagal kurį Italija Europos atstaty
mo pagalbos rėmuose gaunanti 350 
mil. dolerių

Viena. (Dena-Reuter) — Austrijos 
užs. reik. min. Oskar Helder parla
mento posėdyje nupasakojo smulk
menas apie 10 asmenų pagrobimus 
į kuriuos reaguoti austrų įstaigos 
buvo bejėgės, nes išvežimus vykdė 
asmenys, dėvi sovietų uniformas.

Berlin, (Dena) — Sov. S-gos vi
daus reik. min. marš. Beria, šio
mis dienomis lankęsis Berlyne, iš-' 
vyko nežinoma krjįtiml. Spėjama, 
kad Beria išvyko ne atgal j Sev. 
S-gą, bet susitikti su vadovau’an- 
Siais sovietų pareigūnais Austrijoje 
ir Balkanuose.
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Artinas laikas, kada bus pasakyta: gana!
EUROPOS TAUTŲ KONFERENCIJA PARYŽIUJE CANGKAISEKAS PASKELBĖ VISUOTINĘ MOBILIZACIJA

viną, jog pastarojo politika, nežiū
rint gerų Sov. S-gos norų, pasaulį 
skaldo į du blokus. Į šiuos Maskvos 
kaltinimus dabar aštriu straipsniu 
atsakė darbo partijos organas „Daily 
Herald“, nurodydamas, jog Sov. S- 
gos pranešimai yra grynas melas. 
To įrodymui šią savaitę būsią iš
leisti Paryžiaus posėdžių protokolai, 
iš kurių paaiškėsią, kas skaldo pa
saulį į blokus. Toliau „Daily Herald“ 
nurodo, kad šitokia melo kampanija 
yra galima tik Sov. S-goje, kur nėra 
spaudos laisvės ir kur neįsileidžiama 
užsienių spauda.

Šitokioje įtemptoje atmosferoje 
laukiama prasidedant Paryžiuje 
Europos valstybių konferencijos. 
Visų klausimų priekyje stovi vienin
telis klausimas — kaip pasielgs 
Balkanai, Lenkija ir Suomija? Ar 
jos, nežiūrint Sgv. S-gos atsisakymo, 
mėgins dalyvauti šioje konferen
cijoje?

Pirmosios kregždės jau pasirodė. 
Čekoslovakijos vyriausybė pranešė, 
jog ji sutinka dalyvauti Paryžiaus 
konferencijoje. Tuojau po to Tass 
išleido komunikatą, jog Lenkija, Ru
munija ir Jugoslavija konferencijoje 
nedalyvausiančios. Tuo tarpu iš mi
nėtų valstybių dar jokio oficialaus 
atsakymo nėra gauta. Žodžiu, su
sidaro labai kebli situacija visoms 
valstybėms, esančioms Sov. S-gos 
didesnėje ar mažesnėje įtakoje, nes 
jos atsiduria tarp kūjo ir priekalo. 
Daug pasako Suomijos vyriausybės 
komunikatas, kuriame nurodoma, 
kad Suomijos vyriausybė Paryžiaus 
konferencijoje dalyvauti negalėsian
ti dėl „politinių ir geografinių su
metimų".

Kaip ten bebūtų, artinamės vėl 
prie konferencijos, kuri pagrindinai 
nori spręsti Europos klausimą. Šioji 
konferencija turės pajudinti ne tik 
ekonominę, bet ir politinę Europos 
struktūrą. Amerikiečiai nemėto mi
lijardų dolerių, kaip sakoma, dėl 
„gražių akių“. Reikalas atrodo vi
siškai rimtas. Štai „N. Y. Times", 
rašydamas dėl sovietų užs. politikos, 
nurodo motyvus, kuo remiantis so
vietai viską atmeta ir visur eina 
prieš. Tie motyvai esą jų įsitikini
mai. jog 1948 m. JAV-bėse įvyksianti 
milžiniška ekonominė krizė, kuri 
apversianti nę tik JAV, bet ir visą 
Europą aukštyn kojomis. O tada esą 
sovietai turėsią laisvas rankas savo 
siekimams įgyvendinti. Ar toji krizė 
įvyks, ar ne, sunku- esą numatyti;

Paryžiuje nesėkmingai pasibaigusi 
trijų ministerių konferencija dėl 
Europos rekonstrukcijos bus tęsiama 
toliau, be Sov. S-gos dalyvavimo. 
Kaip Paryžiaus radijo komentatoriai 
pažymi, paskutinis konferencijos po
sėdis buvęs dramatiškas. Molotovas, 
atmesdamas Marshallio planą, ap
kaltino Bidault ir pagrasino, kad jo 
laikysena Prancūzijai turėsianti tam 
tikrų pasėkų, nes, dėl Bidault ir 
Bevino laikysenos, Europa ir pasau
lis esąs suskaldomas t du blokus. 
Bevinas, atsakydamas Molotovui, 
nurodė, kad Anglija niekad nieko 
neskaldė, nes jos politika nesanti 
skaldymo politika. Anglija niekam 
neprimetė savo politinės sistemos, 
niekur nepastatė jėga sau palankių 
min. pirmininkų ir niekur'prievarta 
nesukūrė sau palankių vyriausybių. 
Baigdamas, Bevinas nurodė, kad 
Prancūzija ir Anglija, ir be Sov. S- 
gos dalyvavimo, mėginsiančios Mar
shallio planą įgyvendinti.

Ministeriams vos išsiskirsčius, tuo
jau buvo išsiuntinėti kvietimai 22 
Europos valstybėms į liepos 12 d. 
Paryžiuje prasidėsiančią Europos 
atstatymo konferenciją, neaplenkiant 
ir Sov. S-gos.

Visoje Europos spaudoje pasipylė 
kaltinimai Sov. S-gos adresu, nuro
dant, kad, dėl pastarosios laikysenos, 
Europa suskaldoma į du blokus. 
Sov. S-gos spauda ir radijas nepa
prastai pradėjo pulti Angliją ir 
Prancūziją, kad pastarosios suskaldę 
pasauli i du blokus. I šiuos kaltini
mus atsakė min. Bevinas įvykusia
me JAV pasiuntinybės Londone po- 
kilyje, suruoštame JAV nepriklau
somybės šventės proga. Savo kalboje 
Bevinas nurodė, jog Anglijos ir 
JAV susiartinimas pasidarė dar 
glaudesnis. Toliau Bevinas nurodė, 
kad šiuo kritišku momentu Anglija 
ir jos visuomenė, dominijos ir kolo
nijos stovi JAV pusėje ir remia jos 
didžiuosius tikslus pasaulio taikai 
atstatyti. Bevinas sušuko: „Artinasi 
akimirka, kada visoms provokaci
joms bus pasakyta: gana!“

Šioji Bevino kalba buvo labai pa
lankiai sutikta visoje JAV spau
doje.

Po šio Bevino pareiškimo, Sov. 
S-gos telegramų agentūra Tass ap
kaltino Anglijos vyriausybę ir jai 
artimą gjiaįjdą. jog. pastaroji iškrai
piusi Molotovo kalbą, pasakytą Jjaš- 
kutiniarne Paryžiaus konferencijos 
posėdyje. Toliau Tass apkaltino Be-

Pastangos žmogaus teisėms apsaugoti
Vienoje Jungtinių Tautų pakomi

sėj, kuriai pirminkauja Mrs. Roose
velt šiuo metu gyvai nagrinėjama 
sena problema: pavienio žmogaus 
teisės valstybėje. Jungtinėms Tau
toms pareikalavus išdirbti tarptau
tinius žmogaus teisių įstatymus, čia, 
kaip praneša Reuterio koresponden
tas Michaele Fry, buvo gauti trys 
projektai. Vieną jų 'paruošė Jung
tinių Tautų sekretoriatas, kitas gau
tas iš britų profesinių sąjungų kon
greso pirm. pav. lordo Dukeston, o 
trečiąjį įnešė prancūzų delegacija.

Visi trys pasiūlymai sutampa, kal
bant apie pagrindines žmogaus lais
ves: 1) laisvę nuo sauvališkų areštų 
ir teisę į greitą ir teisingą teismo 
procesą; 2) religijos praktikavimo ir 
sąžinės laisvę; 3) kalbos ir susirinki
mų laisvę; 4) laisvę nuo persekioji
mų dėl rasės, lyties ar religijos.

Didžiausią sunkumą Jungtinėms 
Tautoms sudaro tai, kad reikia su
rasti tokį atskirų paragrafų sufor
mulavimą, kuris neprieštarautų visų 
55 narių konstituciniams papročiams.

Šiuo metu mažiausiai dvylikoje 
Jungtinėms Tautoms priklausančių 
valstybių vykdomi sauvališki areštai

ir kalinimas be taisyklingo proceso. 
Maždaug toks pat valstybių skaičius 
naudojasi papročio teisė, pagal ku
rią kalbos laisvė, vakarų demokra
tijų supratimiį — yra smarkiai su
varžyta.

Religijos praktikavimo laisvė teo
retiškai visur pripažįstama, tačiau 
yra valstybių, kuriose kai kurioms 
religijoms valstybė teikia privilegi
jas, o kitos religinės bendruomenės 
įvairiomis priemonėmis žalojamos.

Laisvė nuo persekiojimų dėl rasės, 
lyties arba religijos yra vienas iš 
labiausiai ginčijamų klausimų. JT 
jau sudarė pakomisiją. kuriai buvo 
pavesta išnagrinėti mažumų proble
mą, tačiau pastarosios darbas iki 
šiol teparodė, kaip suriku yra šią 
problemą išspręsti. Vienas iš keis
čiausių prieštaravimų projektuose, 
kuris, kaip numatoįria, prives prie 
karštų debatų, yra faktas, kad kai 
kuriose vakarų valstybėse viešpa
tauja šališkumas rasės atžvilgiu, o 
tuo tarpu yra nedemokratinių vals
tybių, kuriose šio šališkumo nėra.

Visi komisijon įeinantieji britų ir 
amerikiečių delegatai yra nusistatę 
imtis rimtų žygių, kad Sovietų Są-

VENGRIJOS LAISVE. „Prašau, ponai, ji pati tai padarė!“ „D. Herald"

kongresą Trumanas nurodė, kad il- 
?iau laukti nebegalima, nes šimtai 
ūksiančių DP laukia sprendimo. Jis 

nurodo, kad JAV okupacinėse Vo
kietijos zonose stovyklose gyvena 
šimtai tūkstančių DP, kurie negali 
grįžti į savo tėvynei. Jie negrįžta ne 
todėl, kad jiems būtų miela gyventi 
tose stovyklose, bet todėl, kad jų 
tėvynėse yra susidariusios tokios są
lygos, kad jie ten grįžti negali. DP 
tai nėra palaida tremtinių masė, kuri 
karo audrų atblokšta į Vokietiją. Ne, 
tai yra žmonės, kurie pergyveno vi
sas trėmimo ir persekiojimų audras. 
Tie žmonės bėgo nuo komunizmo 
sąmoningai, jie yra antikomunistai 
ir nesutinka su komunistine san
tvarka savo tėvynėse. Mes dėjome 
visas pastangas juos grąžinti į savo 
kraštus. Bet jie geriau yra pasiryžę 
vargti ir mirti stovyklose, negu 
grįžti į savo tėvynes. Tai yra sąmo
ningas ir garbingas elementas, už
grūdintas savo politiniuose įsitikini
muose. Siems DP iš šiaurės Pabaltijo 
kraštų, Lenkijos ir Jugoslavijos turi 
būti atidarytos durys į JAV. Mes 
negalime jų palikti Vokietijoje, tame 
krašte, kuris jiems yra padaręs tiek 
daug skriaudų, ir kurio jie neapken
čia. Šie žmonės yra aukštos mora
lės. Jau kiekvienas karo metu indi
vidualiai buvo su mumis ir bėgo 
įsitikinęs, kad ras prieglobstį nuo 
visų persekiojimų JAV-bėse.

Baigdamas, prez. Trumanas labai 
kraštais žodžiais apeliavo į kongreso 
narius, prašydamas kuo skubiausiai 
Startono pasiūlytą bilių priimti. Mi.

RumuniĮos ūRĮ
monė, kuri dar nėra sovietų visiškai 
kontroliuojama. Oro .ir vandens su
sisiekimą jau tvarko bendrovės, ku
rios yra beveik visiškoje sovietų 
įtakoje. Iš Rumunijos gali būti pa
reikalauta, sovietų technikams va
dovaujant, įrengti eilę naujų aero
dromų ir plentų.

London, VII. 8. (Dena) — Britų ir 
amerikiečių naftos bendrovės griež
tai užprotestavo prieš rumunų įstai
gų reikalavimą atleisti eilę bendro
vių tarnautojų rumunų iš vadovau
jančio personalo. Reikalavimu šiems 
tarnautojams primetamas sabotavi- 
mas, apsileidimas ir nedemokratiš
kas nusistatymas. — Šiuo metu di
džioji naftos pramonės dajis Rumu
nijoje tebėra dar anglų-amerikiečių

rašo toliau laikraštis, bet jeigu Eu
ropa ir toliau ekonomiškai bus ne-' 
pajėgi, tai gali privesti prie labai ne
pageidaujamų rezultatų. Už tai Mar
shallio planas ir yra juo didesnės 
reikšmės, kad jis mėgins užkirsti ke
lią visokiems eventualumams. Taigi 
šis ♦raipsnis atskleidžia tik 'dalį 
Marshallio plano. Pats planas visiš
kai paaiškės tik pačios konferen
cijos metu

Politinis įtempimas jaučiamas ne 
tik Europoje, jis atsiliepė visame pa
saulyje. Štai Kinija paskelbė visuo
tinę mobilizaciją galutinai kovai su 
komunistais. Cangkaišeko atsišauki
me į kinų tautą nurodoma, jog visi 
resursai turį būti sumobilizuoti to
taliniam karui prieš komunistus, nes 
nuo šios kovos priklausanti Kinijos 
demokratinė ateitis.

Indija po ilgų svyravimų apsi
sprendė priimti Anglijos dominijos 
statutą ir nuo rugpjūčio 15 d. tampa 
nepriklausoma valstybe, susidedan
čia iš dviejų dominijų - Indostano ir 
Pakistano.

Kaip matome, netikra pasaulio pa
dėtis privertė Indiją greitai daryti 
žygius ir stabilizuoti padėtį. Europa 
taip pat karštligiškai griebėsi tvar
kyti savo reikalus, nes, kaip Be
vinas pareiškė, ilgiau laukti nebe
galima.

Siu visų įvykių raizginyje vėl mė
ginama pajudinti DP problemą. Štai 
prez. Trumanas kreipėsi į JAV kon
gresą, prašydamas nedelsiant priimti 
įstatymą, pagal kurį būtų įsileista į 
JAV 400.000 DP. Savo kreipimesi į

Sovietai užvaldo
London. (Dena-Reuter) — Sovietų 

Sąjunga griebėsi tolimesnių naujų 
žygių, siekdama visiškai užvaldyti 
Rumunijos ūkį, — rašo diplomatinis 
„Sunday Times“ korespondentas. 
Nors Rumunijos ūkio ministeris, 
kaip oficialiai buvo skelbta, Maskvon 
iškviestas pasitarti derliaus reika
lais, tačiau, kaip laikraštis spėja, pa
sitarimuose būsianti paliesta visa 
eilė klausimų.

Rusija Rumunijai pasiūlysianti 100 
mil. rublių paskolą ir, kaip garan
tiją už tai. pareikalausianti Rumu
nijos geležinkelių kontrolės.'— rašo 
korespondentas toliau. Rumunijai 
būsią sunku atsisakyti. Geležinkeliai 
esanti vienintelė susisiekimo prie- 

jungoje būtų leista didesnė kalbos 
laisvė. O sovietų atstovas iš savo 
pusės, kaip laukiama, tuo pačiu aš
trumu iškels, spalvotųjų problemą 
Jungtinėse? Valstybėse ir Pietų Afri
koje. «,

Sovietų Sąjunga jau paruošiamuo
siuose pasitarimuose davė suprasti, 
kad ji nepriimslanti nieko, kas var
žytų jos suverenumą ir kokiu nors 
būdu paliestų jos jurisdikciją. Atsto
vas prof. Vladimir Korocki pareiškė, 
kad nėra jokios prasmės išdirbti to
kius tarptautinius žmogaus teisės 
įstatymus, kurie ne visiems Jung
tinių Tautų nariams būtų priimtini.

Jungtinių Tautų sekretoriatas, tal
kininkaujant trims tarptautinės tei
sės žinovams, taip pat paruošė tarp
tautinės konvencijos projektą bausti 
vyriausybių valdininkams, kurie 
siekia ..sunaikinti rasines, religines, 
tautines arba politines grupes.

Projekte nurodoma, kad masių 
arba atskirų tautų naikinimas yra 
nusikaltimas tarptautinei teisei. Gali 
būti trys „tautų žudymo“ rūšys. 
Pirmoji kategorija apima ne tik at
virą masių žudymą,, bet ir žmonių 
naikinimą sąlygomis, t. y., sudarant 
sąlygas, kad jie mirtų dėl nesveika
tos, bado ir pan. Prie šios kategori
jos priskiriami ir kankinimai kon
centracijos stovyklose bei mediciniški 
eksperimentai. Prie antrosios kate
gorijos — „biologinio taiAų žudymo“ 
— priskiriama grupinė sterilizacija 
ir šeimos narių priverstinas atsky
rimas. Pasikėsinimai į dvasinį ir 
kultūrinį tautos gyvenimą laikomi 
„kultūriniu tautos žudymu“. Tokių 
nusikaltimų pavyzdžiais gali būti: 
vaikų atėmimas ir jų auklėjimas 
svetimame moksle, papročių ir tikė
jimo naikinimas, griaunant bažny
čias. bibliotekas, muziejus ir pašali
nant tautos dvasinius ir kultūrinius 
vadus.

Projekte numatoma, kad ir vieša 
propaganda už bet kurią šio tautų 
žudymo formą, taip pat turi būti lai
koma tarptautiniu nusikaltimu, už 
kurį baustinas tiek valdininkas, tiek 
privatus asmuo. Pagal projektą, 
kiekviena valstybė gauna teisę visus 
asmenis, kurie pažeidžia tarptautinę 
konvenciją, areštuoti ir teisti savo 
teisme, neatsižvelgiant į tai, kad nu
sikaltimas būtų įvykdytas kitos vals
tybės teritorijoje.

bendrovių žinioje. Sovietai kontro
liuoja tik apie ii naftos produkcijos.

GRAIKIJA — JT PRESTIŽO
BANDYMAS

New York. (Dena-INS). — Sir 
Alexander Cadogan, britų atstovas 
Saugumo Taryboje, liepos 3 d. po
sėdyje įspėjo tarybą, kad geriau 
būtų iš karto susipakuoti lagami
nus ir sunaikinti JT Chartą, negu 
nerasti būdo taikiai išpręsti Grai
kijos krizę.

Britų delegatas pasisakė prieš lig
šiolinius Sovietų Sąjungos ątsisaki- 
nėjimus JT Balkanų Komisijos pa
siūlymu sudaryti nuolatinę pasienio 
komisiją. Jisai griežtai paneigė so
vietų tvirtinimus, kad tokia komi
sija reikštų Jugoslavijos, Albanijos 
ir Bulgarijos suvereniteto pažeidi
mą. Šiandien, kaip jis pareiškė, su
verenumo pažeidimo sąvoką yra 
kitokia, negu anksčiau. Jungtinių 
Tautų Charta tautinį suverenumą 
gerokai apriboja. Norint, — išve
džiojo Cadogan toliau, — kad su
verenumo teisės liktų neliečiamos, 
apie tai reikėjo pagalvoti San Fran
cisco konferencijoje.

Cadogan nurodė, kad Balkanų 
Komisijos pranešimas teikiąs ver
tingų pasiūlymų ateičiai, ir todėl 
jis tikįsis, kad Saugumo Taryba 
pritars Jungtinių Valstybių apsi
sprendimui, kuriuo reikalaujama 
tokią komisiją sudaryti. Čia ir yra 
atvejis. — pabrėžė Cadogan, — ku
riam Jungtinės Tautos buvo kuria
mos. Jei atsiranda praktiškų pa
siūlymų, ir jie sėkmingai įgyvendi
nami, tai tas tik sustiprina Jungti
nių Tautų prestižą.

Kovos Lenkijoje
Warszawa.' (AP) — Lenkų saugu

mo daliniai, remiami, reguliarių ka
riuomenės dalinių, kaip oficialiai 
pranešama, Liublino ir Krokuvos 
apygardose, Čekoslovakijos ir Rusi
jos pasieniuose kovoja su šešiomis 
didelėmis ukrainiečių nacionalistų 
grupėmis. .Miškuose besislapstantieji 
ukrainiečiai yra ginkluoti kulkosvai
džiais ir sunkiosiomis patrankomis. 
Iki šiol žuvusių, sužeistų ir į ne
laisvę paimtų ukrainiečių skaičius 
siekiąs 22.000. Lenkų daliniai tvirti
na, kad ukrainiečius remia buv. fa
šistinių lenkų pogrindžio organiza
cijų likučiai. Norėdama greičiau 
baigti kovas, Lenkija paprašė pa
galbos iš Čekoslovakijos ir Rusijos.

Amafmmkų
darbas

(PASIPINIGAVIMO REIKALU)
Stovyklinis gyvenimas taip yra 

tvarkomas, kad nedirbančiųjų jose 
procentas kaskart vis mažėja ir į 
darbą yra priversti įsijungti visi. 
Tas reiškinys yta teigiamas, nes ati
traukia tremtinius nuo įvairių ne
gerovių, kurios savaime atsiranda 
tarp nieko neveikiančių ir vis ką 
nors naujo siekiančių prasimanyti 
žmonių,

Stovykliniai darbai beveik vi
siems teikia tas pačias pirmenybės: 
ir administracijoje dirbantieji, ir 
mokytojai, ir kultūrininkai, ir juo
dą darbą dirbantieji gauna tuos pa- 
čiiis priedus ir turi beveik tas pa
čias darbo valandas. Visi jie dirba 
bendruomenei, ne kuriam atskiram 
asmeniui, ir todėl yra lygiai trak
tuojami. Savo darbo jie jokiu būdu 
negali paversti kokiu nors asme
nišku pasipelnymo šaltiniu, nes jų 
darbas yra reikalingas ne kuriam 
paskiram tremtiniui, bet visai sto-. 
vyklinei tremtinių bendruomenei.

Visai kitokioje padėtyje yra sto
vyklose amatininkai, ypač siuvėjai 
ir kurpiai. Aišku, kad UNRRA-os, 
•>; kurio; kilos šaipos įstaigos tei

kiamų rūbų ir apavo nepakanka. 
Pagaliau, ir duotąją aprangą dar 
reikia dažniausiai kiekvienam, prisi
taikyti pagal ūgį. Tad siuvėjai ir 
kurpiai yra kiekvienoje stovykloje 
itin pageidautini darbininkai, jeigu 
tik jie savo amatu nori verstis.

Daugelis stovyklų yra suorgani
zavusios savo siuvimo ir batų tai
symo dirbtuvei. Įrengtose siu
vimo ir batų talsvmo dirbtuvėse yra 
suorganizuoti visi reikalingi įran
kiai ir bendruomenės reikalams yra 
parūpinama reikalinga medžiaga. 
Taigi, atrodo, šie amatininkai nusta
tytąsias valandas turėtų dirbti 
bendruomenės nariams už nustaty-' 
tą kuklų atlyginimą ir tenkintis 
teikiamais cigarečių ir maisto prie-- 
dais kaip ir visi dirbantieji. Bet, 
deja, taip nėra. Kai reikia pasitai
syti apavą ar pasisiūti kokį rūbą, 
tai bendra tvarka savo eilės dirb
tuvėle dažnai tesulauki po kelių sa
vaičių ar net mėnesių. Negalėda
mas vaikščioti basas ar nuogas, turi, 
su bendruomenes dirbtuvėse diri- 
oančiais amatininkais tartis priva
čiai, ir jie mielai patarnaus, atlikęs 
darbą per kelias dienas, o kartais 
ir per kelias valandas. Dirba jie’ 
tą darbą tomis pat valandomis, kai 
turėtu dirbti bendruomenei, bet at- 
ivginimą natūra !š bėddsy prispirto 
žmogaus paima stačiai pasakišką. 
Už kelių valandų darbą kartais pa
reikalauja ir gauna kelis pokelius 
cigarečių. O tai jau yra nenormalų.

Įsivaizduokite tokią būklę: virė
jai gamina tam siuvėjui ar kurpiui, 
kaip ir visiems, maistą, švaros da
botojai valo aplink jo gyvenamą 
bloką kiemą arffninistracija atlieka 
visus reikalus kurie kartu yra-ir 
minimo amatininko reikalai, moky
tojai moko jo vaikus ir 1.1, ir t. f. 
Jie visi gauna cigarečių ir maisto 
priedą lygiai tokį pat, kaip ir dirb
tuvėje dirbdamas amatininkas. Bet. 
šis visą aptarnaujamas ir jokių kitų, 
pareigų be savo amato nevaržomas, 
bendruomenės darbui skirtomis va
landomis dirba privačiu susitarimu 
ir per dieną užsidirba tiek cigarečių, 
kiek virėjas, administracijos darbi-, 
ninkas 'ar tarnautojas per visą mė
nesį. Kur gi čia nuoseklumas ir 
teisybė?

Ką pasakytų toks amatininkas, 
jei stovyklos virėjas iš jo už kiek
vienus pietus valytojas už kiekvie-' 
ną rajono nušlavimą, komitetas už 
kiekvieną patarnavimą, mokytojas’ 
už vaiko mokymą pareikalautų ci
garečių arba kuriuo kitu būdu atly-' 
ginimo? Amatininkas šaukte šauk
tųsi, kad tai neteisybė, bet, kai jis 
pats tą neteisybę daro kiekvieną, 
dieną, visai nesijaučia, bloga darąs, 
Juk jis t.k patarnaująs artimui! ‘

Aišku, kad' šis nenormalumas 
turi būti iš stovyklinio gyvenimo 
pašalintas. Metu, kada amatinin
kas turi dirbti bendruomenei ir už 
tai bendruomenės yra atlyginamas, 
jis neturi teisės verstis privačia 
klientūra Tai yra nesąžininga. Jis 
tai gali daryti tik nuo bendruome-. 
nės darbo laisvu laiku. Ir čia ne
gali gelbėti jokie išsisukinėjimai Ir. 
nusiskundimai. Visi esame lygūs 
tremtiniai, visi dirbame pagal ap
linkybes, dažniausiai ne savo spe
cialybėje, ir dirbame sunkiai ir visi 
turime teisės reikalauti kad bend
ruomenės sąskaiton niekas iš mūsų 
savanaudiškai nesipelnytų. Toks 
kelias veda į nenormalius santykius, 
ir sudaro bereikalingas iliuzijas. 
Juk ir gydytojas, pas ligonį pašauk
tas, gali pareikalauti kelių pokelių 
cigarečių, ir stovyklos pareigūnas 
už savo darbą iš kiekvieno gali rei
kalauti po cigaretę ir mokytojas ir, 
taip toliau, bet jie to. nedaro. Tad 
tokia privilegija negali būti suteik
ta nė amatininkams.

Kultūrininkai

2
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(8) Skaudi tyla ir mūsų viltys
NUO TEHERANO IKI JALTOS
1943 metų rudeni Įvykusi Didžiųjų 

konferencija Teherane buvo pašvęs
ta, be grynai karinių reikalų, po
kariniam pasaulio tvarkymui. Čia 
nebuvo padaryti jokie nutarimai, ta
čiau buvo pasikeista nuomonėmis. Iš 
visko aiškėja, kad F. Rooseveltas ir 
W. Churčhilis vengė statyti politines 
ateities problemas konkrečiai, o J. 
Stalinas, pasisakydamas dėl tų pro
blemų, vengė preciziško jų formu
lavimo. Stalinas pripažino būtinu 
atstatyti nepriklausomą Lenkiją, davė 
suprasti, kad jis nesikėsins panai
kinti Suomijos nepriklausomybę ir 
pareiškė, kad Pabaltijo valstybės 
galėsiančios būti nepriklausomomis, 
net kapitalistinės. Gal jos turėsian
čios visos trys sudaryti vieną fede
raciją ir jsileisti sovietų sausumos, 
jūrų ir oro bazes. Stalinas taip pat 
prasitarė, kad pačioje Sovietų Sąjun
goje galj Įvykti pasikeitimų Vakarų 
demokratijos supratimo linkme ir 
tuo pačiu bendradarbiavimas poka
riniame pasaulyje būsiąs visai gali
mas ir pageidautinas.

Tuo būdu Teherano konferencijoje 
Lietuvos ateities likimas nors ir ne
buvo tiksliai Išryškintas, tačiau buvo 
sutelkta laisvės ir nepriklausomybės 
viltis, kaip ir visoms kitoms karo 
paliestoms tautoms. Bet nežiūrint Te
herane padarytų pareiškimų. Mas- 
svoje tebeveikė Sovietų 1940 oku
pacijos metais sudarytoji Tarybinės 
Lietuvos Paleckio vyriausybė, kuri 
varė propagandą per Maskvos Ta
liją ir skelbė savo senąsias Maskvos 
diktuojamas mintis apie Lietuvos 
priklausymą Sovietų Sąjungai. Te
herane padarytieji pareiškimai nesu
tapo su iš Maskvos varomąja propa
ganda, ir tai kėlė minti, kad Sovietų 
pareiškimai Teherane yra nenuošir
dūs, bet tik laiko ir bėdos aplinky
bių padiktuoti.

1944 metais Sovietai sėkmingai tęsė 
savo 1943 metais visu frontu prieš 
vokiečius pradėtąją ofenzyvą. Jų 
armijos veržėsi j Vengriją, Rumu
niją, Bulgariją, Jugoslaviją, artėjo 
prie Rytprūsių sienos. Metams besi
baigiant jos užėmė visą Lietuvą, Įsi
veržė į Vokietiją ir riedėjo j vakarus. 
Kai 1945 metų pradžioje Jaltoje pra
sidėjo Trijų Didžiųjų konferencija, 
rusai jau nebebuvo tie silpnieji, esą 
iefenzyvoje ir reikalingi būtinos 
pagalbos tiekimais sąjungininkai, 
kaip karo pradžioje Ir net Teherano 
konferencijos metu. Sovietų Sąjunga 
jau buvo apsvaigusi nuo savo per
galių ir visai nenorėjo prisipažinti, 
kad tos pergalės pasiektos tik anglo
saksams padedant

F. Rooseveltas 1 Jaltą nuvyko jau 
visiškas ligonis. O juk jis buvo tas 
svarbiausias istorinis asmuo, nuo 
sūrio nusistatymų kietumo turėjo 
pareiti pokarinio pasaulio tvarky
mas. Jis vis dar tikėjo, kad su So
vietų Sąjunga bus galima susitarti 
geruoju, nes, parodžius jai tiek nuo
širdumo ir tiek pagalbos sunkiais 
pralaimėjimų metais, JAV galėjo ti

kėtis iš jos visiško nuoširdumo vi
soms sprendžiamoms problemoms.

Žinoma, Jaltoje pirmoje eilėje bu
vo sprendžiama besubyrančios Vo
kietijos problema. Tačiau čia buvo 
susitarta ir dėl Lenkijos atstatymo, 
padarant rusams nuolaidų buv. Len
kijos rytinėse teritorijose buvo ap
tarti Vokietijos satelitų ir sąjungi
ninkų atstatymo klausimai ir net bū
dai, kuriais turi būti ten pravesti 
rinkimai ir sudarytos vyriausybės. 
Yra žinių, kad W. Churchillls buvo 
Iškėlęs Pabaltijo valstybių nepriklau
somybės atstatymo klausimą, norė
damas kad Stalinas tą atstatymą 
garantuotų, bet Prezidentas F. Roo
seveltas, tęsdams savo pasitikėjimo 
Sovietais politiką, W. Churchillio 
nepalaikė, palikimas tą klausimą 
tolimesnei ateičiai, kai bus susirinkta 
tuoj po Vokietijos kapituliacijos. Lie
tuvos klausimas pasiliko nebekon- 
kretus. Nors anglosaksai savo prin
cipinio nusistatymo dėl Pabaltijo 
valstybių ir neišsižadėjo, tai būtų 
lygu Atlanto Chartos principų pa
neigimui, bet, nenorėdami galutinės 
pergalės išvakarėse eiti j konfliktus 
su savo sovietiškuoju sąjungininku, 
jie to klausimo neišryškino ir nekon
kretizavo.
POTSDAMAS LIETUVOS REIKALU 

TYLĖJIMO PRADŽIA
Nacionalsocialistinis Reichas su

byrėjo. Rusų ir anglosaksų armijos 
susitiko toli Vokietijos viduryje. Ru
sų užimtame Berlyne susitiko Trys

Kas turi rūpintis tremtinių įkurdinimu
ADV. RAPOLAS SKIPITIS APIE AKTUALIAS LIETUVIAMS TREMTINIAMS PROBLEMAS

Adv. Rapolas Skipitis, dar per
nai rudenį išvykęs į JAV ir pasi- 
męs ten tyrinėti lietuvių tremtinių 
įkurdinimo užjūryje galimumus, 
amerikiečių lietuvių spaudoje pa
skelbė įšsamų straipsnį „Kas ir ką 
turėtų daryti tremtinių įkurdini
mui". Straipsnio autorius deda daug 
vilčių į tai, kad lietuviai tremtiniai 
ateityje galės grįžti į nepriklauso
mą Lietuvą, ir todėl jų įsikūrimas 
svetur tebus tik laikino pobūdžio. 
Atmetęs prof. K. Pakšto ir kitų siū
lytus Afrikos,, Australijos kraštus 
ir net salynus, straipsnio autorius 
sako:„Pasiliekančiais Vakarų Europoj 
tremtiniais teks rūpintis Lietuvos 
valstybės atstovybėms ir konsula
tams, tebeveikiantiems Vakarų 
Europoje, o taipogi mūsų tremtinių 
vadovybei. Mūsų tremtinių ketvir
tadalis (apie 20.000) galėtų pasilikti 
Europoje . . . Anglija mananti savo 
okupacinės zonos DP nusivežti į sa
las arba perkelti į Kanadą dar šiais 
metais. Jei tai bus pilnai įvykdyta, 
tai didelė tremtinių įkurdinimo 
problemos dalis būtų atlikta . . . Li
kusiems lietuviams tremtiniams ge
riausiai laikinai įsikurti yra ten, 
kur jau yra mūsų tautiečių koloni
jos. Todėl pirmoje vietoje reikia 
skaityti JAV ir Kanadą. Jei lietu

Didieji, bet jau naujame sąstate. F. 
Rooseveltas buvo miręs, o W. Chur- 
chillis nebebuvo D. Britanijos vairi
ninkas. Potsdamo konferencija pa
darė visą eilę nutarimų principinio 
pobūdžio, tačiau jos principai ne visų 
susitarusiųjų vykdomi. Anglosaksų 
diplomatai dažnai nusiskundžia, kad 
Sovietų Sąjunga nevykdo Potsdame 
padarytų susitarimų, ypač kas liečia 
pokarinės Vokietijos ūkinj tvarkymu 
ir reparacijas. Konkrečia usi konfe
rencijos nutarimai buvo padaryti so- 
vietinamosLenkijos ir Rusijos naudai. 
Lenkijai priskyrė visas sritis iki 
Oderio, o rusai gavo Rytprūsius su 
Karaliaučiumi Ta proga buvo pa
minėtas Potsdamo konferencijoje ir 
Lietuvos vardas, bet ne kaip politinio 
vieneto, tik kaip geografinės sąvo
kos, konferencijos protokolą surašant. 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių 
tikimas apeitas tylėjimu. Toji tyla 
tęsiasi visose pokarinėse konferen
cijose ir Jungtinių Tautų asamblė
jose, kur sprendžiami teisingos ir pa
stovios taikos klausimai. Reikalau
jama laisvės ir nepriklausomybės pa
saulinį gaisrą ir sunaikinimus sukė- 
lusiems vokiečiams. Reikalaujama 
laisvės ir 'nepriklausomybės Vokie
tijos satelitams ir sąjungininkams. 
Tik nepasigirsta balso, kuris viešai 
pareikalautų laisvės ir nepriklauso
mybės lietuvių tautai ir valstybei, 
kuri kovoje su nacionalsocialistiš- 
kąja Vokietija proporcingai pakėlė 
milžiniškas aukas, kuri totalinių 
grumtynių yra nuteriota ir visiškai

viai tremtiniai, be tų, kurie pasiliks 
Europoje, negalėtų būti sutalpinti 
JAV ir Kanadoje, jiem reiktų ieš
koti prieglaudos Pietų Amerikoje: 
Brazilijoj, Argentinoj ir Urugvajuj, 
nes šiose šalyse jau gyvena apie 
50.000 mūsų tautiečių.

Mūsų tremtinių įkurdinimu abie
jose Amerikose pirmon galvon tu
rėtų rūpintis Lietuvos atstovybės 
bei konsulatai, nes tremtiniai tebė
ra Lietuvos piliečiai. Bet toms mū
sų valstybės įstaigoms viską pada
ryti be mūsų kolonijų paramos bū
tu per sunku Jau eilė metų Ame
rikos lietuvių organizuotoji visuo
menė išlaisvinimo reakalui ir trem
tinių pagalbai teikia sumas per Ame
rikos Lietuvių Tarybą ir BALFą. Šios 
organizacijos turėtų imtis ir trem
tinių įkurdinimo ne tik JAV, bet ir 
Kanadoje ir jei bus reikalo P. Ame
rikoje nes iš Europos šį reikalą or
ganizuoti sunku.

Labai svarbu, kad būtų priimtas 
bilius H. R. 2910, todėl gerai daro 
mūsų centrinės organizacijos, kad 
prisideda prie jo pravedimo. Bet 
tai tik maža darbo dalis. Daug di
desnis darbas bus pasirūpinti per
gabenimu, pagelbėti gauti butus ir 
Įsikabinti į darbą. Reikėtų pagal
voti ir apie tremtinių tautiniai kul

apiplėšta kurios gyventojai išsklai
dyti ir žengia į rytojų naujų kančių 
ir neapsakomo vargo keliais.

Žinome, kad anglosaksai, o su jais 
ir visas laisvasis pasaulis, nepri
pažįsta Lietuvos sovietiškosios anek
sijos ir prijungimo prie Sovietų Są
jungos Atrodo kad jis ir nežada 
tatai pripažinti. O vienok jis Lie
tuvai likiminiais klausimais tyli, o 
jeigu kur ir prabyla tai ne pačiais 
lietuvių tautai esminiais ir pagrin
diniais klausimais, bet tik antra
eiliais. Tai, žinoma, yra didžiosios 
pasaulio politikos taktika, politikos, 
kurioje Lietuvos klausimas teužima 
tik menką vietą, tačiau šis klausimas 
buvo ir pasilieka esminis politikai, 
kuri siekia Atlanto Chartos principų, 
F. Rooseveltc skelbtų pagrindinių 
laisvių ir Jungtinių Tautų Organi
zacijos Chartos realaus įgyvendini
mo pasaulyje.

Visa lietuvių tauta ir Tėvynėje, ir 
priverstiname trėmime Sibire ir Va
karų Europoje tiki, kad tie didieji 
principai visų žmonių, visų tautų ir 
visos žmonijos labui bus įgyvendinti. 
Lietuvių tauta ne tik tuo tiki, bet ji 
aktyviai už tai kovoja visomis prie
monėmis ir Tėvynėje ir kiekviename 
žemės rutulio kampelyje, kur tik yra 
bent vienas lietuvis. Lietuvių tauta 
tiki, kad didžioji tyla apie jai ir Lie
tuvai padarytas neteisybes bus su
laužyta, visos skriaudos atitaisytos 
ir kad lietuvių tauta, pagaliau, at
gaus laisvę ir atstatys nepriklauso
mą Lietuvą. (Pabaiga) H.B.

tūrinių reikalų tenkinimą.
Apie tuos visus reikalus jau da

bar laikas imti galvoti ir tiems dar
bams ruoštis. Kai dėl įkurdinimo 
Kanadoj ir P. Amerikoj, tai nedel
siant turėtų būti užmegstas glaudus 
bendradarbiavimas su Kanados, 
Brazilijos, Argentinos ir Urugva
jaus lietuvių kolonijomis ir ten 
veikiančiomis Lietuvos oficialiomis 
įstaigomis — atstovybe ir konsula
tais. P. Amerikos lietuvių koloni
jos, kaip skaičiumi ir materialiai 
silpnesnės, turėtų gauti paramos iš 
JAV lietuvių. Darbo daug ir sun
kumų bei kliūčių nemažai, bet nie
ko nėra nenugalimo, kur yra stip
rus noras ir kietas pasiryžimas.“

PATARIAMA SUSITVARKYTI 
DOKUMENTUS

Vykstant darbams į Angliją, Bel
giją ir kai kuriuos kitus Europos 
kraštus pakanka turimų DP doku
mentų. Tačiau norint įsikurdinti 
JAV, Kanadoj, Argentinoj «ir kituose 
užjūrio kraštuose reikalingi gimimo 
ir vedybų metrikai, kurių neturin
tiems patariama juos tuojau susida
ryti pas vietinių stovyklų kapelionus 
ar apylinkių teismuose, pasiremiant 
liudininkais.

LATVIJOS OKUPACIJAI NAUDO
JAMI VOKIEČIAI

„Tribūne“ korespondentas patyręs 
iš latvių pogrindžio, kad vokiečių 
kariai, aprengti sovietų karių uni
formomis, užimą Latvijoje Cėsis 
karo bazę Tai esąs pirmas žino
mas atsitikimas, kur sovietu val
džia naudojanti vokiečius kitų 
kraštų okupacijai. Cėsis ■ miestelyje 
laikomas vokiečių batalijonas susi
deda iš trijų pėstininkų kuopų ir 
vieno ryšininkų būrio. Patirta, kad 
atvarytąjį batalioną komanduoja 
vokiečių karininkai, nelaisvėje su
tikę tarnauti rusams Daug tokių 
vokiečių karininkų esą laikoma 
Maskvos priemiestyje Vokiečiai dė
vi sovietų uniformas, bet ant pečių 
nešioja specialius ženklus. Vokie
čių daliniai neturį kulkosvaidžių. 
Dienos metu jie darą pratimus su 
šautuvais, bet vakare šautuvai ati
mami ir užrakinami sandėlyje.
BALKANUOSE KAUJAMASI SU 
GINKI AIS RANKOSE IR KRY

ŽIUMI ANT KRUTINĖS
Vakarų Vokietijoje pasirodė nau

jas rusų kalba leidinys ,,Ne „tiesa“ 
bet teisybė". To leidinio 2 Nr. ra-: 
šoma: ,

„Iš Jugoslavijos gautomis žinio
mis aiškėja, jog serbai, kroatai ir 
slovėnai, dešimtmečius ir šimtme
čius žiūrėję į Maskvą, kaip į dva
sinį ir politinį slavų centrą, vis la
biau ir labiau prieina išvadą, kad 
komunizmas nieko bendro neturi su 
amžinais slavų papročiais ir idė
jomis. Laisvę mylinčios Balkanų 
tautos nenori pasiduoti naujos ver
gijos jungui, kuri ten įvedė komu
nistiniai „išlaisvintojai“. Ir pasy
viai priešindamiesi ir su ginklais 
rankose kovodami, ir serbai, ir kro
atai ir slovėnai pavieniui ir gru
pėmis eina “į mišką". sudaro parti
zanų būrius ir veikla prieš komu
nistinį režimą. Tik dabar paaiškėjo, 
kad paskutinis (dviejų metų) jau
nimo šaukimas į kariuomenę bai
gėsi visišku fiasco Jugoslavijos da
bartiniams vairuotojams. 70% pa
šauktųjų, paprastai pasakius, pa
bėgo, dezertyravo, nuėjo “į mišką“. 
Jie kovoja su režimu. Toji kova 
vedama su ginklu rankose ir kry
žiumi ant krūtinės.“
DARBO AMERIKOJE UŽTENKA

Iš Amerikos spaudos aiškėja, kad 
birželio 4 d. per prasidėjusius JAV 
kongreso juridinėje komisijoje de
batus dėl biliaus HR 2910, pagal 
kurį į JAV. .turėtų būti įsileisti 
400.000 DP, pirmas kalbėjo biliaus 
autorius kongresmanas Stratton. 
Ragindamas kongresą priimti bilių 
ekonominiais ir kultūriniais sume
timais, jis tarp kitko pasakė: „Pa
darius šį bilį įstatymu, bus sutau
pyta pinigų mokesčių mokėtojams. 
Vien tik Amerikos zonoje yra 
500.000 DP. Amerikos mokesčių mo
kėtojams kainuoja kasdien išlaikyti 
vieną išvietintą asmenį 1 dolerį ar
ba 182 milij. dolerių per metus.“ 
Toliau Stratton pabrėžė, kad atvykę 
į Ameriką beveik visi tremtiniai ga
lėtų užsidirbti sau duoną. Darbų 
Amerikoje dabar esą pakankamai, 
jei ne pramonėje tai žemės ūkyje.
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Eienugalimieji
VARŠUVOS KANALIZACI JA RYSIU TARNYBOJE

Pirmąsias septynias dienas karei
vių maisto davinys buvo paprastas 
ir vienodas — kiekvienas valgis iš 
konservuotų liežuvių ir vyno. Vyno 
mes gaudavom iš didelių ir garsių 
Senojo Miesto vyno pirklių sandėlių 
Ir jo iš pradžių buvo daugiau negu 
vandens. Liežuviai gi buvo paimti 
iš užimtų vokiečių sandėlių, kuriuose 
buvo rasta tūkstančiai šio patiekalo 
dėžių. Tačiau septintąją dieną šie 
sandėliai virto griuvėsiais ir mes 
liežuvių nebegalėjom pasiekti. Po to 
maisto davinys buvo nedidelė por
cija virtų miežių kurie būdavo iš- 
duomi kartą per dieną.

Per šias kietų kovų dienas aš su
pratau, kad moterys psichologiškai 
rra labiau atsparios, negu vyrai. Jos 
sudarė visą mūsų ryšių sistemą, jos 
Jirbo sanitarinėj tarnyboj ir jų pa
reiga buvo maitinti kareivius ir civi
lius. Jos buvo ramios, rimtos ir 
jasiryžusios.

Dabar visoje Varšuvoje nesuskai
tomi nežinomi kareiviai, vyrai ir 
moterys, tyrinėjo kanalizacijos vamz
džius. Buvo stengiamasi tarp paski
rų žaliuotų mūsų pozicijų sudaryti 
riek galima tampresnį ryšį. Pože
minių, pastatytų prieš 60 metų, tu
melių Atokias, sudarė komplikuotą 
požemini labirintą, pavojingą ir ne
žinomą, besitęsiantį ištisas mylias.

Kanalizacijos vamzdžiai buvo įvai
raus dydžio. Siauriausias jų, kuriuo 
dar b-ivo galima praeiti, turėjo tris 
pėdas aukščio ir dvi pločio. Tačiau

GEN. BOR - KOMOROWSKI kanalo galėjo užtvindyti visą kelią ir

ant nelygaus jų dugno buvo pilna 
įvairių skeveldrų ir šukių, stiklų ir 
kitokių dalykų, todėl nebuvo ga
lima šliaužti ant rankų ir kelių. Net 
ir mažiausias įdrėkimas galėjo su
kelti septicemiją ir būti mirties 
priežastimi. Todėl keleivis turėdavo 
naudotis dviejomis trumpomis laz
dutėmis, kurios buvo atramomis ran
koms ir slinkti pirmyn trumpais 
varlės šuoliais. Kelionė būdavo ne
paprastai varginanti ir lėta. Vienas 
tokių požeminių kelių tarp Senojo 
Miesto ir Varšuvos centro nebuvo 
ilgesnis kaip viena angį, mylia 
(1,6 km), bet jį nueiti reikdavo net 
9 valandų.

Ir keliauti tokios rūšies siauru 
vamzdžiu didelėje tamsoje ir dar 
iki juosmens pasinėrus visokiose iš
matose dažniausiai žmogui sukeldavo 
didžiulę baimę. Aš pažinau didelės 
drąsos vyrų, kurie nedvejodami pul
davo tankus st buteliu gazolino, 
bet kurie netekdavo sazitvardos ir 
apalpdavo vos tik kelis šimtus metrų 
pašliaužę šiais baisiais kanalais.

Keletas šių kanalų buvo pakan
kamai aukšti ir platūs, kad žmonės 
galėdavo keliauti jais beveik stati, bet 
čia buvo kitas pavojus. Šių kanalų 
paskirtis buvo surinkti Išmatas iš 
viso rajono, todėl nešvarumų aukš
tis juose būdavo didelis ir stipri 
srovė. Keliauti tokiais kanalais te
buvo galima tik Įsikibus vadinamo
sios saugumo virvės, nes kiekvieną 
momentą staigus nešvarumų pliūp
telėjimas iš vieno ar kito šalutinio

nuplauti keleivi
Tokiame kanalizacijos tunelyje 

tarp Senojo Miesto ir Zoliborzo tuo 
būdu žuvo daug žmonių. Pirmasis 
ginklų transporto konvojus iš 60 
vyrų neteko 36. Tačiau į jų vietas 
tuojau pasisiūlė kiti savanoriai, pasi
ryžę gabenti ginklus Senojo Miesto 
gynėjams. Ir jie savo pasiryžimą 
vykdė. Kai toks konvojus po ilgos 
kelionės pasiekdavo mūsų rajoną, 
vyrai dažniausiai būdavo tokie iš
vargę, kad juos tekdavo traukte iš
traukti iš kanalizacijos skylės.

Tačiau atsižvelgiant į vis didėjan
čią tokio susisiekimo kanalizacijos 
kanalais svarbą mūsų kovai, šis su
sisiekimas buvo vis plečiamas. Mūsų 
rajone prie kiekvienos skylės sto
vėjo sargybiniai. Pavojinguosiuose 
tuneliuose inžinieriai padėjo lentas, 
išvedė saugumo virves pažymėjo 
pavojinguosius punktus ir pakabino 
signalines šviesas. Kur tik buvo ga
lima, buvo pastatytos užtvankos, ku
rias buvo galima laikinai uždaryti 
ir tuo būdu kontroliuoti srovę. Vi
suose siauruose tuneliuose buvo 
nustatytas judėjimas tik viena kryp
timi; specialūs tunelių patruliai gel
bėdavo tuos, kurie bekeliaudami pa
klysdavo

Londonas buvo visos tos mūsų ka
nalizacijos tuneliais judėjimo siste
mos tvarkomasis centras. Tiesa, at
rodė nepaprastai kvaila kai, norint 
sirsisiekti su kuo nors už kelių šimtų 
metrų nuo tavęs, turėdavai žinią jam 
siųsti per Londoną. Tačiau kas gi 
liko veikti, kai mes neturėjom tele
fonams vielos, o mūsų trumpų ban
gų radijo siųstuvėliai buvo per daug 
silpni, kad būtų buvę galima susi
siekti vieniems su kitais. Be to, juos 
labai lengvai galėjo trukdyti galin
gesnės radijo stotys. Tuo būdu iš

visų Varšuvos rajonų šimtai žinių 
buvo siunčiama į Londoną, iš kur 
jos tuojau buvo perduodamos at
gal kitiems rajonams.

Kartą vienas iš Zoliborzo pasiųs
tas patrulis surasti ir ištirti pato
gesnį ir artimesnį kelią kanalais 
tarp Varšuvos centro ir Zoliborzo 
tiktai po 19 valandų pastangų pa
siekė tikslą, bet čia rado uždarytą 
skylę. Ir jokiu būdu nebuvo įma
noma ją iš vidaus atidaryti. Tuomet 
viršžmogiškomis pastangomis vienas 
to patrulio vyrų grižo į Zoliborzą, iš 
rurio per Londoną atsiuntė įsakymą, 
kad centriniam sektoriuje būtų ati
darytos visos kanalizacijos vamz
džių angos. Tik tuomet ji buvo at
verta ir tie vyrai ištraukti.

Radijo tarnybos dabar beveik ne
bebuvo įmanoma palaikyti. Rug- 
piūčio 25 d. mūsų signalistas kari
ninkas pranešė, kad jau trys iš ke
turių mūsų radijo aparatų yra bu
vę po griuvėsiasais ir yra nepataiso
mai sugadinti. Sveikas gi išlikęs 
aparatas veikė spazminiai ir kiek
vienu momentu grėsė visai sugesti.

Tai mums grąsino mirtinu pavo
jumi. Juk radijas buvo ne tik vie
nintelė priemonė pasiųsti mano, 
kaip Krašto Armijos vado, Įsakymus 
į visą Lenkiją, bet jis taip pat bu
vo vienintelė mūsų viltis užmegsti 
kontaktą su sovietais, kai jie paga
liau vėl atnaujins savo žygį pir
myn. Vienintelė išeitis buvo perkelti 
štabą į miesto centrą, kur radijo 
stotys veikė ir nebuvo tokiam nuo
latiniam pavojuje. Persikėlimo die
ną aš paskyriau rugpiūčio 27.

S į vakarą paskutinį kartą įlipau 
i stebėjimo punktą, norėdamas pa
žvelgti i Senąjį Miestą. Prieš mano 
ak! s atsivėrė nebepažįstami griuvė
sių plotai, sudegintų namų griaučiai

ir šen bei ten bestypsą kaminai. Per 
dešimtį nesiliaujančių vokiečių puo
limų ir mūsų kontrapuolimų dienų \ 
seniausioji sostinės dalis buvo vi
siškai sunaikinta. Buvusiųjų gene
racijų darbas per šešius šimtus me
tų dabar buvo paverstas į griuvė
sius. Varšuva sumokėjo brangią 
kainą, kad galėtų laikytis.

Automatiškai savo žvilgsnį nu
kreipiau į anapus Vislos, klausyda
masis tenai vyraujančios tylos, ku
rios aš jau klausiausi 23 dienas. 
Kuomet ateis pagalba? Tikriausiai 
Varšuvos gyventojai negali daryti 
tokių aukų visiškai tuščiai!

23 valandą mes išžygiavome. An
ga į kanalizacijos kanalus buvo 
Krasinskio aikštėje, apie 200 metų 
nuo vokiečių pozicijų. Ji buvo ap
šaudoma jų kulkosvaidžių ir pasie
kiama granatų. Mums reikėjo pe
reiti per apie 200 m. ilgio degančio 
namo apšviestą plotą. Glausdamiesi 
prie apsauginės sienos, mūsų būrio 
žmonės pavieniui slinko prie angos 
ir įvairiais tarpais šoko per smėlio 
maišus, kuriais buvo apdėta toji 
anga. .

Kai tik aš nusileidau J siaurą ce
mentinį urvą, kuris vedė Į tunelį, 
patekau Į nepaprastos smarvės pri
pildytą orą, kuris darė mane ligo
niu, o aštrus oras spaudė iš aklų 
ašaras. Aš nusileidau į kanalizaci
jos vamzdį ir tuojau pasijutau gi
liai pasinėręs tarp tekančių nešva
rumų. Reikėjo nemaža pastangų nu
galėti fizinio pasibjaurėjimo šiur
pulį. Srovė buvo tokia stipri, kad 
reikėjo nemaža pastangų išlaikyti 
lygsvarą ant šio nelygaus dugno. 
Pačiupau gido laikomą virvę ir, iš 
visų jėgų jos Įsitvėręs, paslinkau 
keletą žingsnių Į prieki, kad kitam 
asmeniui padaryčiau vietos.
(B. d.) ... Vertė B, Aim.
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40 metu kova dėl lietuviško rašto
Mūsų tautos istorijoje 1904 metai 

visados pasiliks amžinos garbės ir 
laimėjimo metais. Berods, tie metai 
bus pili reikšmingiausia data mūsų 
tautinio atgimimo istorijoje, nes 
visos mūsų tautos sukaupta jėga 
savajai teisei, savajai spaudai atsi
kovoti jau tada parodė, kad lietuviai 
nėra toji nesąmoninga medžiaga, iš 
kurios dirbtinėmis pastangomis ga
lėtum nusilipdyti tą ar kitą tautinį 
kūrinį — lietuvių tautą sulenkinti 
ar surusinti. 1904 metų mūsų spau
dos laisvės atgavimas — didelės tau
tinės kovos laimėjimas — parodė, 
kad mūsų tauta yra sąmoningas, stip
rus tautinis organizmas, su tautine 
siela, valia, kūnu ir jausmais; orga
nizmas, kuris bendroje žmonijos 
istorijoje turi teisę, gyventi, jausti, 
džiaugtis ir liūdėti, rūpintis savais 
reikalais ir būti savo likimo vadovu.

Man rodos, kad paskutinių šimt
mečių istorijos raidoje mūsų tauta 
niekada taip akivaizdžiai neparodė 
savo tautinės stiprybės- ir savo su
telktinio intelektualinio bei kultūri
nio darbo pajėgumo, kaip kovodama 
už 1864 m. rusų valdžios smurtiškai 
uždraustą savąją spaudą. Ypač cha
rakteringas tai kovai yra faktas, kad 
mūsų tauta savo priešą įveikė nekal
čiausiomis kovos priemonėmis — 
kultūrine kova, grynai intelektuali
nėmis kovos priemonėmis. Šioje ko
voje labai ryškiai pasitvirtino dėsnis, 
kad nė galingomis medžiagnėmis 
priemonėmis negalima uždusinti tau
tos dvasinės gyvybės.

Šviesiosios atminties Juozas Tu
mas-Vaižgantas entuziastiškai šaukė, 
kad spaudos atgavimo diena turi būti 
paskelbta mūsų tautine kasmetine 
švente. Jis pats gavo tuos laikus pergy
venti, kovoti ir pagyventi 1904 metų 
džiaugsmu, tai ir anas jo šauksmas 
mūsų tautai yra netuščias, bet giliai 
įsidėtinas širdin, o spaudos atgavimo 
faktas jei ne kasmet iškilmingai

Tarptautinis DP laikraštis
„Im Ausland“, Zeitung fūr Forde- 

rung der Zusammenarbeit derEsten, 
Letten, Litauer, Polen, Ukrainer 
und Jugoslaven. Eina du kartu į 
mėnesį — 1 ir 15 dienomis. Ats. re
daktorius Jerzy Swede. Redaguoja 
Redakcinė Kolegija (iš lietuvių pu
sės — „Mūsų Kelio“ Redaktorius Al. 
Laikūnas). Vyr. Redaktorius Andrejs 
Rudsis. .Leidžia Licenzijuotos DP 
Spaudos Sąjunga. Atsk. nr. Kaina 
1.— RM.

Tarptautinė DP laikraštininkų 
Sąjunga ėmėsi iniciatyvos suorgani
zuoti bendrą DP laikraštį vokiečių 
kalba. Šio laikraščio tikslas, kaip iš 
pirmame jo numeryje telpančios 
medžiagos aiškėja, yra skatinti soli
darumą tarp įvairių tautybių trem
tinių, atremti vokiečių spaudos puo
limus ir objektyviai nušviesti trem
tinių gyvenimą ir rūpesčius.

Šiomis dienomis išėjo pirmasis to 
laikraščio, pavadinto „Im Ausland“, 
numeris. Jame telpa keletas straips
nių bendriesiems DP reikalams nu
šviesti (Ukrainiečio Ilnyckij Roman 
„Vertrauen gegen Vėrtrauen" — žo
dis vokiečiams apie DP padėtį, lat
vio A. Prieditis „Arbeittende DP’s“
— atsakymas į dažnus vokiečių prie
kaištus, kad DP tinginiaują), patei
kiama informacijos iš DP gyvenimo 
ir kultūrinės veiklos, rašytojų trem
tinių kūrybos, duodama DP spau
dos apžvalga.

Lietuviškąją dalį šiame numeryje 
atstovauja A. Merkelis straipsniu 
„400 metų Lietuviškajai Knygai“, 
St. Zobarskas novele „Monsinjoro 
suolelis"; toliau — lietuvių tremti
nių kultūrinio gyvenimo apžvalga, 
B. G. straipsnis apie Amerikos lie
tuvių pastangas tremtiniams pagel
bėti, informacija apie LVS literatū
ros premijas, lietuvių krepšinio pir
menybe? ir LTB Vyr. K-to žygius 
kovoje su nusikalstamu elementu.

Laikraštyje yra ir iliustracijų iš 
DP stovyklų gyvenimo: darbai, kur
sai, studijos. Gausiausiai šiame nu- 
meryjie pasireiškia latviai, pateik
dami visą eilė straipsnių apie latvių 
tautos charakterį, vaidmenį pasaulio 
sporte, dainos pamėgimą ir kt. 
Spausdinama latvių rašytojo Knuts 
Lessins jumoreska „Kaip lengvai ir 
be vargo išmokti pianinu skambinti".

„Im Ausland' — laikraščio, ginan
čio tremtinių reikalus ir suteikiančio 
progos kiekvienai tautybei atskleisti 
savo dvasines vertybes, parodyti sa-

Atsiusta paminėti
Balys Gražulis, Brydė rugiuose. 

Novelės. Viršelį piešė dail. P. Os- 
molskis. Išleido „Patria“. Tūbingen, 
1947 m. 192 pusi. Tiražas 3000 egz. 
Kaina 7 RM.

Šviesa, Lietuvių Akademinio Jau
nimo Švedijoje žurnalas. Nr. 3 (8). 
17 rotatorium spausdintų pusi.

Pranas Lembertas, Baltija šaukia, 
Antroji lyrikos knyga. Išleido „Li
thuania". Oldenburg, 1947 m. 48 psl. 
Tiražas 2000 egz. Kaina nepažymėta.

švęstinas, tai kas penkmečiai ir de- [Hilferdingas, pataikūnas Mikuckis ir 
šimtmečiai labai ir labai prisimin-[kiti tokie per dvejus metus burė 
..nas Dėl to, kad ten mūsų tautos (1864—1865), kol nusuko mums loty- 
skausmų ir kančių aukų vaisiai su-j niškąsias raides didesnei Slavėnų 
dygo, ten mums tikroji laisvės aušra naudai ir padarė mus pasakos Tan- 
sušvito. Kad anos mūsų tautos kan- talais.
čios, pastangos ir kovos labiau mūsų 
laikų tautiniam gyvenimui įpras- 
mėtų, kad anų laikų kovotojams už 
spaudos laisvę mūsų teikiama garbė 
skaisčiau sužibėtų, bent trumpais 
bruožais prisiminkime savo tautos 
kovos už spaudos laisvę svarbiausius 
etapus. ’ ,

1865 m. vyriausias vasaros vakarų 
krašto viršininkas generalguberna
torius von Kaufmanas paskelbė to 
me'to Rusijos vidaus reikalų minis- 
terio Valujevo paruoštą aplinkraštį 
gubernijų viršininkams laikytis šios 
tvarkos:

1) Užginti visiems tipografijų, lito
grafijų ir chromolitografijų laikyto
jams savo įstaigose spaudintl bet 
kuriuos lietuvių ir žemaičių tarmė
mis leidinius lotynų rašmenimis.

2) Pasirūpinti visomis gubernijų 
viršininkams prideramomis užgyni
mo priemonėmis, kad nebeįvežtų, 
nebepardavinėtų ir nebeplatintų jo
kių pirmame punkte minėtų leidinių.

3) Sį sutvarkymą paskelbti visiems 
tipografijų, litografijų laikytojams 
bei knygų pardavėjams ir, neklau
sant šio patvarkymo, konfiskuoti 
draudžiamuosius leidinius.

Tą mūsų tautai skaudų raštą pasi
rašė vidaus reakalų ministeris Valu- 
jevas, patvirtino P. Kapnistas, o 1866 
m. patvirtinęs net patsai caras ne 
raštu, o žodžiais, pasakytais lenkų 
reikalų statssekretoriui Miliutinui.
Mums giliai yra įstrigę šie Juozo Tu

mo-Vaižganto žodžiai apie mūsų spau
dos uždraudimą: „Nutiko baisiai. Ne
tikę Lietuvos politikai generalguber- 
natoriai: Muravjovas ir Kaufmanas, 
ministerial: Miliutinas ir Valujevas, 
nelemtas mokslavyris svajotojas 

gitą veidą — pasirodymą reikia tik 
sveikinti ir palinkėti jam geriausios 
sėkmės.

Ta proga tenka pridurti, kad visų 
mūsų plunksnos darbuotojų garbės 
oareiga neužsileisti kitoms tauty
bėms, parodyti, kad mes esame gyva 
ir kūrybinga tauta, talkininkaujant 
ir remiant „Im Ausland“ aktualiais 
straipsniais, korespondencijomis, 
nuotraukomis (adr.: Aleksandras 
Laikūnas, (13b) Dillingen/D, Litaui- 
sches Lager).

Tremtinių bendruomenei šis laik
raštis pasitarnaus santykiuose su 
vietos administracijos įstaigomis ir 
organizacijomis. —p—

t TRYGVE GULBRANSEN

Lokhį medžiotojas
(Fragmentas iš romano „Ir amžinti dainuoja miškai“)

Torgeiras vėl sėdėjo, nusisukęs į 
langą. Tačiau, vos tik klebonas pa
minėjo balzganą dėmę ant lokio 
šono, jis stalgiai atsisuko ir per
vėrė kleboną savo žvilgsniu. Dide- 
richas žengė didelį žingsnį atgal: šis 
žvilgsnis buvo kaip smūgis mėlynu 
plienu. ,

Ilgai taip stovėjo Torgeiras Bjorn- 
dalas; paskui jis nukreipė savo 
žvilgsnį nuo klebono į šiaurinę 
kambario sieną. Ten kabojo lokių 
peilis, blizgąs ir pavojingas, be rū
džių. Vėliau jis tyliai nusisuko ir 
ilgai žiūrėjo pro atidarytą vakarinį 
langą. Lauke, šlaituose, atsispindėjo 
saulė, blankūs rudeniški spinduliai.

Pamažu iš jo žvilgsnio dingo at
šiaurumas, bruožai vėl suakmenėjo, 
nieko nebuvo galima juose įskaityti. 
Jis atsisėdo senojoje savo vietoje, 
atrėmė alkūnes į kelius ir paslėpė 
veidą delnuose.

Atsisėdo ir klebonas. Jis nedrįso 
prabilti, tik svarstė, ar nepasakęs 
ką nors tokio, kas galėtų kitą už
rūstinti.

Torgeiras Bjdrndalas vis dar ne
judėjo, tačiau sukrutėjo jo smakras 
ir lūpos, o paskui pasigirdo žodžiai. 
Jo balsas buvo duslus ir šiurkštus.

— Mano tėvo tėvas mirė . . .
Jis vėl nutilo, o klebonas nustebęs 

pažvelgė į jį; Bjorklando ūkininkas 
pažvelgė į duris, tarytum norėda
mas įsitikinti, ar užnugaris yra 
laisvas.

— Jis mirė, — pakartojo Torgei
ras. — Lokys užmušė jį.

Klebonas pradėjo suprasti. Jis 
įtemptai žiūrėjo prieš save. Bjork- 
iando senis taip pat palinko priekin. 
Jo burna prasižiojo iš nustebimo.

— Mano tėvas mirė ... Lokys pa
guldė jį.

Senis iš Bjdrklando pusbalsiu at
siduso.

— Aš turėjau brolį. Ir jis pateko 
po lokiu ir rado mirtį.

Čia Torgeiras ilgai tylėjo. Klebo

įmerktas iki kaklo, Tantalas buvo 
kankinamas troškuliu. Ligi tik jis 
lenkėsi pavilgyti savo nasrų, — van
duo slinko žemyn, bet jam išsitie- 
sįjnt, vandens vėl buvo iki kaklo.

Laikai, kada kraują šluostėmės 
nuo priešininkų kalavijo, net kada 
verguvės kraują ir prakaitą brau
kėme nebe nuo kalavijo ir nebe nuo 
priešininkų, tik nuo išdidusių saviš
kių botago, — mums pakenčiamesni 
buvo už juodai tamsią nepatenkintą 
laisvę.

Tautinės mūsų literatūros šviesa 
pavirto klaidžiojančiais nakties žibu
rėliais. Pamatysi, ateina iš užsienių 
nedrąsus kontrafakcijos šviesulėlis. 
Bliks! bliks! ir užgeso ar tolyn pa- 
r-'-o. Menki jie buvo tie patamsių 
keliautojai į mūsų kraštą, tie mūsų 
literatūros dalykėliai. Ne tiek jie 
šildė ir švietė, kiek žavėjo ir masino, 
siūlydami daugiau, neg tesėjo iš tikro 
duoti. Ištroškę savo šviesos, savo 
žodžio, įsisvajoję eidavome tykotų ir 
gaudytų tų klajūnų. Bet... Ėjo ir 
kiti tykotų ir gaudytų. Pamatę jie 
kėlė savo skvernais smarkų vėją, 
šaukė: „Styš, išynk!“ ar tiesiog už- 
voždami gesė. Ir jų uolumas vis 
augo, bet drauge vis augo ir mūsų 
troškimai ir ieškojimai. Ir ėmė tų 
šviesulėliu rastis, it giedrią, tamsią 
nakti birželio mėnesyje blizgančių 
šv. Jono vabalėlių. Rink jų šimtus, 
dar šimtai liks ir drąsiai švies. Lie
tuvių kontrafakciios veiksmai ir vei
kalai tapo panašūs į užsidegusi ir 
sprogus; benziną: dega daugelyje 
vietų ir juo skaisčiau, juo didesni 
vėją kelia, juo daugiau vietų, jį 
vendeniu teškia..." •

Tur būt nė kurioje kitoje idėjinėje 
kovoje nepasireiškė tokia mūsų tau
tos aospavumo jėga, kaip ilgoje jos 
kovoje už savo spaudos laisvę. Lyg 
kurio vado išakyta, visa
mūsų tauta pradėjo Sunkią kovą už 
savo egzistencijos teises. Nebeminė
sime. mes čia įvykiu grandinės ir 
asmenų eilės, iš kur atėjo tas nelem
tasis draudimas — 1865 m. Valujevo 
paruoštas ir generalgubernatoriaus 
von Kaiifmano paskelbtas draudimo 
an1inkraš*js: pažymėsime tiktai vieną 
aplinkybę,, būtent, kad. visa, tauta iš 
karto intensyviai suprato, jog rusų 
raidėmis ne šviesos tautai sumanyta 
teikti, bet akiplėšiškai ir šventvagiš
kai norė’-> iš tautos tą šviesą išplėšti, 
josios vieton įbrukti tautai svetimą 
kultūrą, papročius ir dirbtinius idea
lus. Nepaisant rusų valdžios pilamų 
tam reikalui pinigų ir kai kurių 
asmenų pastangų, per 40 spaudos

nas sėdėjo kaip suakmenėjęs, o se
nio burna buvo plačiai prasižiojusi; 
jo akys plačiai išplėstos ir sustin
gusios, o per jo skruostus tekėjo 
ašaros.

Torgeiras dar tyliau tęsė toliau:
— Aš turėjau tris sūnus. Dabar 

turiu tik du, Vyriausias praeitais 
metais išėjo lokių. Jis buvo dar jau
nas žaliūkas; aš kalbėjau, kad jis 
neturėtų eiti, bet jam žinoma, rei
kėjo; ir jis namo negrįžo------ iki
šiol ... — ilga pauza pakibo tarp 
žodžių, o paskutinieji buvo tylūs 
kaip kvapas.

Tai, kas buvo papasakota, abiems 
skambėjo kaip legenda — tolima, 
tolima, iš kito pasaulio. Paskui jis 
vėl atsitiesė, šis vyras priešais juos, 
ir nukreipė žvilgsnį į atvirą langą:

— Mano senelis paguldė septy
niolika, ir su paskutiniuoju liko jis 
... — Vėl patylėjo valandėlę. — 
Lokys ant vieno šono turėjo šviesią 
dėmę — kaip laukas arklys . . .

Klebono kaktoje atsirado raukšlių, 
jo rankos kiek drebėjo. Užpakalyje 
sėdinčio senio apatinė lūpa buvo 
pakibusi, ir per barzdą varvėjo sei
lės, o keliai lengvai drebėjo. Tor
geiras tęsė toliau, ir jo balsas buvo 
beveik negirdimas:

— Mano tėvas paguldė septynio
lika, ir paskutinysis atnešė jam 
mirtį ir jis turėjo ant šono šviesią 
dėmę, kaip laukas arklys.

Bjorklando ūkininko kėdėje kaž
kas trakštelėjo, o klebonas užmiršo 
atsikvėpti.

-•— Čia, namuose, turime du to
kius lokių kailius. Ant abiejų buvo 
parnešti lavonai.

Su paskutiniais žodžiais dingo 
saulė, ir prieblanda pripildė kam
barį šiurpu. Torgeiras pakilo ir 
priėjo prie lango. Tvirtai dabar 
skambėjo jo žodžiai:

. — Aš pats paguldžiau šešiolika. 
Daugiau maniau nebemedžioti. Ta- 

Ičiau, šis turi šviesiąją dėmę, taigi

draudimo metų mūsuose labai mažai 
tepasklido raštų rusų raidėmis. 
Įdomu pastebėti, kad rusai, norė
dami savo peršamomis raidėmis 
mūsų tautą surusinti, stengėsi leisti 
tokias rusų raidėmis knygas, kurios 
liaudžiai yra pačios reikalingiausios, 
būtent, iš religinės ir pirmapradžio 
švietimo sričių.

Štai visų rusų raidėmis išleistųjų 
knygų sąrašas: 1) „Abėcėlė žemaiti
škai lietuviška“, Vilnius, 42 psl., 
2) „Abėcėlė žemaitiškai lietuviška“, 
Varšuva, 55 psl., 3) „Bukvaras že
maitiškai rusiškas“ Kaunas, 88 psl.,
4) „Evangelijos“, Vilnius, 161 psl.,
5) „Kantičkos“, Vilnius, 748 psl., 6) 
„Trumpas katekizmas“, Vilnius, 118 
psl., 7) „Senas aukso altorius“, Vil
nius, 627 psl., 8) „Kalendorius ant 
1866 m.“, Vilnius, 109 psl., 9) „Rusiš
kai lietuviškas kalendorius ant 1867 
m.", Vilnius, 72 psl., 10) „Abėcėlė 
lietuviškai rusiška“, Vilnius, 24 psl., 
11) „Aktas ir poteriai“, Vilnius, 24 
psl., 12) „Mokslas skaitymą rašta“, 
Vilnius, 32 psl., 13) „Russko litovskij 
mesiaceslov na 1868 g.“. Vilna. 65 psl.. 
14) „T.itovskije narodnyje pesni“, 43 
psl., 15) „Mokslas del išmokimo ru- 
siško-lietuviško grometos ir aritmeti
kos“, Vilnius, 125 psl., 16) „Russko- 
litovskii mesiaceslov na 1869 g.“, 
Vilna. 65 psl.. 17) „Išguldymai šventų 
evangelijų“, Vilnius. 426 psl., 18) „Ka
lendorius arba metskaitlius ūkiška
sis“, Vilnius, 24 psl,. 19) „Rusiškai 
lietuviškasis kalendorius ant 1870 
m.“, 83 psl., 20 „Išguldymai šventų 
evangelijų“, Vilnius, 278 psl., 21) 
„Russko-litovskij mesiaceslov na 
1871 g.“, 86 psl., 22) „Russko-litov
skij mesiaceslov na 1872 g.“, 84 psl., 
23) „Punktai sakymo Dievo žodžio“, 
Varšuva, 24 psl., 24) „Mokslas del 
išmokimo“, Vilnius, 86 psl., 25) „įsta
tymai anie užmokestį už surašymą 
aktų“, 26) „Rusiškas mokslas del 
lituvnikų“', Vilnius, 86 psl., 27) „Die
viška liturgija švento Jono auksa
burnio“, 40 psl., 28) „Lietuvos kriau- 
čiams drapanų sukirpimo mokslas“, 
29) „Išlaidom ugnį, ne-beužgesysi“, 
Vilnius. 28 psl.. 30) „Litovskaia 
gramatika“, Varšuva, 268 psl., 31) 
„Trumpas katekizmas“, Varšuva, 32) 
„Kaukaza nevalninkas“, Vilnius, 39 
psl., 33) „Kur meilė, ten ir Dievas“, 
Vilnius, 21 psl., 34) „Rusiškas mok
slas del lietuvių“, Varšuva, 96 psl.,
35) „Poterei ..ir maldos“, Varšuva,
36) „Rusiškas mokslas del lietuviu“, 
Varšuva, 37) „Istorija šventa seno ir 
naujo įstatymo“, Varšuya, 38) „Trum
pas katekizmas“, Varšuva, 79 psl.. 
39) „Poterei ir maldos“, Varšuva, 16 
psl., 40) Fortūnatovo ir Mūlerio su
rinktų lietuviškų dainų dainų rusų-' 
raidėmis leidinys.
(B. d.) J. Jurevičius

jis yra iš gaujo.s tų, kurie užmušė 
mano tėvą, ir jo tėvą. Aš turiu eiti. 
Bus baigta su lokiais ten pas jus, 
pakalnėje, — taip jaučiu aš — ir — 
gal būt, ir su manimi . t .

Klebonas norėjo dar kažką sakyti, 
tačiau nerado žodžio. Prie tokių 
šiurpių dalykų jis nebuvo pratęs.

Torgeiras davė jiems suprasti, 
kad jie gali važiuoti namo.

— Aš ateisiu.
Jei jie norį prieš išvykdami pa

valgyti, tai čia esą pakankamai. Jie 
abu pakilo ir tyliai išėjo. Valgyti po 
to,.ką jie buvo girdėję, nesinorėjo. 
Namo grįždami, jie nieko nekalbėjo. 
Ir Torgeiro pasakojimo jie niekad 
neprisiminė.

Kitą rytą, anksti, nuo žiemių pu
sės į kleboniją atėjo kažkoks vyras. 
Per vieną jo petį, ant diržo, kabojo 
medžioklės maišas, per kitą — šau
tuvas. Prie dešiniosios šlaunies, 
makštyse, buvo paslėptas trumpas 
platus peilis. Jis vedėsi du, ant vir
velės parištus, kudlotus šunis.

Visa jo medžioklinė apranga nuo 
klaidžiojimo po miškus ir uolas bu
vo aptrinta ir nudėvėta. Jis negalė
jo labai ja didžiuotis, tačiau jo 
marškinių rankogaliai ir apikaklė 
buvo toki balti, kaip begali juos tik 
saulė išbaltinti, b liemenės sagos 
blizgėjo kaip sidabrinės.

Tai buvo Torgeiras Bjorndalas.
Klebonas, labai nustebęs, paklau

sė, ar jis tik vienas teateinąs.
— Ne, — atsakė Torgeiras, — aš 

turiu šautuvą ir šunis.
Jo veido išraiška buvo it geležinė, 

o balso tonas toks, jog klebonas ne
rado, ką atsakyti. Torgeiras tenorėjo 
tik sužinoti, ar klebonas nėra ką 
nors girdėjęs apie lokio apsilankymą 
B6 kaimą pastarąją naktį; ne, šis 
nebuvo nieko girdėjęs.

Tada Torgeiras išėjo. Klebonas il
gai jį lydėjo akimis.

Po didžiulės baimės kaimą tary
tum apėmė saugumo jausmas. Iš 
kiemo į kiemą sklido gandas apie 
medžiotoją, kuris buvo išžygiavęs. 
Abu jį kvietusieji apie savo apsilan
kymą pas Bjbmdalą nieko nekalbė
jo; tik Bjornklando ūkininkas puse 
lūpų kažką prasitarė, iš ko žmonės 
suprato, jog šiame lokyje turėjęs

Ekrano ======= 
= margumynai

— Prancūzų filmų bendrovė ne
trukus pradeda sukti filmą „KZ 
Universum“ pagal to paties vardo 
premijuotą David Rousset knygą. 
Romaną filmai pritaikė pats auto
rius.

— Rene Claire — geriausias pran
cūzų filmų režisierius Tarptautinėje 
Filmų savaitėje Bruessely laimėjo 
aukščiausią premiją už savo pasku
tinę filmą „Se Silence ėst d’or“ 
(Tyla — auksas). Savo garsią kar
jerą jis pradėjo su savo nebilia, 
neužmirštama filmą „Chapean de 
paille d' Italie". Be visos eilės Pran
cūzijoj pastatytų filmų, jis keturias 
didelio pasisekimo filmas pastatė ir 
Hollywoode. Su „A nous de libertė" 
jis pagarsėjo kaip socialinės filmo's 
kūrėjas ir meisteris. Tarp kitko, 
prancūzų filmos kamera — nuotrau
kos, yra pasiekusi užbaigtas aukšty
bes.

— James Maitland Stewart po 5 
metų karo sugrįžo atgal į Hollywoo- 
dą. Karo metu jis padarė didelę kar
jerą: įstojęs į kariuomenę eiliniu, iš 
jos grįžo kaip ordinuotas aviacijos 
pulkininkas, vadovavęs 1000 bombo
nešių ir išbuvęs net 2000 vai. ore, 
daugiausia virš Vokietijos. Dabar už 
kiekvieną filmą jis gauna po 150.000 
dolerių — tiek, kiek karjeros pra
džioje uždirbdavo per visus metus. 
Tiesa, Stewart dar nevedęs ir kon
servatyvus: jis ir dabar, kaip ir prieš 
10 metų, dešiniąja ranka tebekrapšto 
kairiąją ausį...

Paderewskis buvo 
lietuvis?

Vienas čikagietis, kilęs iš Lietuvos, 
Dr. K. Griniui pasakojo, kad jisai 
gerai pažinęs garsųjį pianistą Pade
rewski ir jo tėvus. Jie buvę lietu
viai žemaičiai.

Paderewskio tėvas tarnavęs B. 
Oginskio dvare Rietave vežikų. Jo 
pavardė buvusi Padaras. Padaro sū
nus Ignacas, dar vaikas būdamas, 
pasižymėjo dideliais gabumais mu
zikoje. Oginskis, pažįstamų pataria
mas, ėmė rūpintis tolimesniu vaiko 
mokslinimu. Paūgėjusį ir prasila
vinusį jis pasiuntė į Varšuvos kon
servatoriją.

Nebajorų kilmės žmonėms tuo me
tu kelias į aukštąsias mokyklas buvo 
uždarytas. Tad žemaičio Padaro sū
naus pavardė buvo pakeista į Pade
rewski, ir jis aprūpintas atitinka
mais dokumentais..

Žmogus, kuris šiuos dalykus pasa
kojo, sakosi pats tarnavęs kito 
Oginskio dvare Plungėje. Jisai net 
lankęs tą pačią muzikos mokyklą, 
kurioje mokėsi Ignacas Padaras. Ta
čiau jis, mokslo nebaigęs, turėjęs iš 
jos išstoti, ir tik iš laikraščių jam 
tekę sekti Paderewskio karjerą. „N" 

slypėti pats velnias. Kad medžioto
jas vienų vienas išėjęs, tai liudiję 
nepaprastą jo drąsą; žinoma, ir su 
'burtais turėjęs reikalo. '

Grįčių kertėse, tarp moterų, žodis 
prie žodžio gandas vis augo. Buvo 
pasakojama apie degantį dangų ir 
kruviną kardą, kuris pasirodęs die
na anksčiau, apie žaliai žėruojančias 
lokio akis, kurios nuo velniškumo 
ir nuodų tokios žalios buvusios, apie 
žvėries baltą dėmę, kurią jis gavęs 
tada, kai velnias į jį iėjęs, ir apie 
medžiotoją, kuris vienų vienas išžy
giavęs, nes jis turėjęs burtų maišelį 
ir velnio šautuvą ir šaudęs švęstu 
sidabru.

Gerokai į rytus nuo B8, ten kur 
prasideda kito kaimo žemės, miškas 
pakeičia savo charakterį. Skurdūs 
miškeliai virsta gūdžiu aukštu 
mišku. Jo viduje, už kalvų ir kal
nelių, status skardis nusileidžia į 
upę, kuri begalo giliai putoja gel
mėje. Pašiurę seni krūmai, tvirtai 
įsikibę šaknimis į pašlaitę, paslepia 
nuo akies upę ir bedugnę.

Ir tą dieną, kai Torgeiras Bjorh- 
dalas čia atsekė lokio pėdsakais, 
miškas nebuvo kitoks, kaip visada. 
Didžiuliai tetervinai nerūpestingai 
braidžiojo po viržius ir lesinėjo va
saros vaisius, mėlynas uogas, rau
donas ir juodas. Aštrios elnių kano
pos samanose buvo palikusios gilius 
pėdsakus. Aukštai viršuje, balzgana
me rudens danguje, plačiai išsklei
dęs sparnus, suposi aras, ir virš visų 
miškų žėrėjo balti saulės spinduliai.

Ar tik nenukrito nuo medžio eglės 
spyglelis? Tetevinas triukšmingai 
suplasnojo sparnais, strėlės greitu
mu metėsi bedugnės link ir dingo.

Ar ten nesutraškėjo sąusa šakelė? 
Viržių krūmų ir samanų kupstų vir
šūnėmis nuslydo grubus šešėlis, ku
ris sunkiu žingsniu nuslinko link 
uolos, pakibusios virš gelmės. Tai 
buvot milžiniško dydžio lokyį pase
nęs ir liesas. Pusiau pražiota jo 
gerklė gaudė orą, šnervės drebėjo, 
ausys klausėsi upės čiurlenimo. 
Sutrintuose uogienojuose ir išlaužy
tuose viržių krūmuose liko gilios ir 
plačios sunkių letenų pėdos. Ar ne
nušoko ten nuo šakos voveraitė?
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TREMTIES
METAI

Didingas paminklas Lietuviškai Knygai

Šiemet minime retą ir labai reikš
mingą lietuviškos knygos 400 metų 
sukaktį. Prieš. 400 metų išleista 
pirmoji lietuvių kalba knyga Mar
tyno Mažvydo katekizmas — „Ca- 
techismusa prasty Szadei“ buvo 
nepaprastai reikšmingas įvykis 
mūsų tautos , kultūriniame gyve
nime.

Lietuviškoji knyga kovoje dėl 
mūsų tautos laisvės ir nepriklauso- 
somos valstybės atstatymo yra su
vaidinusi lemiamą vaidmenį, ir daug 
yra tiesos, kad Lietuva su plunksna 
atkariautas kraštas. Per keturius 
Šimtus metų lietuviškoje knygoje, 
gal būt, ne tiek atspindi mūsų tau
tos veidas, kiek jos gyvybės pulsa
vimas. Lietuviškos knygos istorija 
•— mūsų tautos kultūrinio renesan
so ir jos pastangų bei kovų dėl 
laisvės istorija.

Lietuviškas spausdintas žodis, lie
tuviškoji knyga verta didžios mei
lės bei pagarbos ir savo reikšmin
gos sukakties ’-•roga šaunaus pa
minėjimo. „Didžiai pagerbtas ir 
šauniai paminėtas tu turėjai būti, 
lietuviškas rašto žodi. Deja, tavo 
didelę 400 metų sukaktį lietuvių 
tauta švenčia gal sunkiausiose ir 
skaudžiausioje savo istorijos die
nose. Tėvų ir protėvių žemė neša 
b->isu svetimų jungą, o jos sūnūs 
išblaškyti po visą pasaulį. Atplėšti 
artojai nuo gimtųjų arimų ir po 
svetimu dangum drauge su savo 
broliais skursta , Lietuvos mokslo 
meno ir rašto žmonės“. — sako 
„Tremties Metų“ redaktorius poe
tas Bernardas Brazdžionis. (Darbą 
baigiant, 605 psl.)
.. Lietuviai rašytojai tremtiniai, ir 
nepaprastai, sunkiose sąlygose gy
vendami, „Tremties Metų" metraš
čiu gražiai ir reikšmingai atžymėjo 
lietuviškos knygos 400 metų su
kaktį ir lietuviškai knygai pastatė 
didingą paminklą. Žinoma, jis nėra 
toks impozantiškas nei savo turi
niu nei išore, koks galėjo būti ne

priklausomoje Lietuvoje. Tačiau, 
turėdami galvoje sunkias tremties 
gyvenimo sąlygas, ir juo negalime 
nesididžiuoti. Juk tremtyje reikėjo 
didelio ryžto ir dar didesnių pa
stangų, kol tokia didelė ir turininga 
knyga buvo išleista.

„Tremties Metai' pirmiausia mus 
imponuoja savo sutelktų bendra
darbių gausumu: juose dalyvauja 
net septyniasdešimt rašytojų. Mūsų 
spaudos istorijoje tai bene pirmas 
toks leidinys, kuriame dalyvauja 
tiek daug bndradarbių. Visi „Trem
tas Metų“ bendradarbiai yra rašy
tojai tremtiniai. Du iš jų — poetas 
Jurgis Baltrušaitis ir beletristas 
Petras Rimkūnas — yra jau mirę.

„Tremties Metų“ metraštį prade
da savo pratarme Lietuvių Rašy
tojų Tremtinių Draugijos pirminin
kas Stasys Santvaras kuris, be 
kitko; rašo. „Tragizmo kupinoj tau
tos kovoj kaip didvyrė žengia lietu
viškoji knyga — lietuvių spausdin
tasis žodis Niekad jis nesitaikė 
prie sąlygų ir aplinkybių, niekad 
jis nesilenkė jokiai žemės galybei. 
Ir, štai, rusai mums draudė lietu
viškai skaityti per ištisus keturias
dešimt metų, štai, ir nūdien lietu
vių knygai sudeginti kuriami lau
žai. Jeigu toji knyga eitų į talką 
kiekvienai barbarijai — ji būtų ir 
nelietuviška, ir nesavaiminga, ji 
būtų tuščia ir beprasmė. Tačiau ji 
visada skelbė tokių tiesų, kurios 
nepatiko ypačiai piktų kėslų turin
čiam. Tiesa, mūsų šaly tie oku
pantų kėslai visada buvo stengia
masi gražiais vardais vadinti, bet 
tik jų kaltė, kad iki šiai dienai lie
tuviškoji knyga tebėra ujama ir 
slopinama, kad jai trukdoma įsi
rikiuoti į laisvųjų tautų knygų gre
tas.“ (5-6 psl.)

„Tremties Metuose" gausiausiai 
atstovaujama poezija. Su savo kū
riniais dalyvauja trisdešimt, dau
giausia jaunosios kartos poetų: Jur
gis Baltrušaitis, Mykolas Vaitkus, 
Faustas Kirša, Juozas Mikuckis, 
Antanę s Rimydis, J. Augustaitytė- 
Vaičiūnienė, Alė Sidabraitė, Jonas 
Aistis, Bernardas Brazdžionis, Gra
žina Tulauskaitė, Benys Rutkūnas, 
Stasys Laucius, Antanas Rūkas, 
Henrikas Radauskas, Kotrina Gri- 
gaityte, Juozas Krūminas, Venan- 
cijus Ališas, Juozas Kėkštas, Petras 
Pilka, Leonardas Žitkevičius, Ka
zys Bradūnas, Henrikas Nagys, Al
fonsas Nyka-Nyliūnas, Vlada Pros- 
čiūnaitė. Vincas Kazokas, Alė Na- 
kaitė, Balys Auginąs ir Ona B. 
Audronė.

Beletristiką atstovauja dvidešimt 
penki rašytojai: Ignas Šeinius, Jur
gis Savickis, Juozas Švaistas, Fabi
jonas Neveravičius, Vincas Ramo
nas, Antanas Vaičiulaitis (dalyvau-

vusio kamieno apačią jos žvelgė ta 
-.j,;.imi, iš kurios buvo atbėgę 
šunes.

Ir tada atėjo žmogus. Ne su triukš
mu ir riksmu, kaip tie ten, lau
kuose: ne, susilenkęs, tykąs, kaip 
lapė žolėje arba lūšis ant šakosrbud- 
riu žvilgsniu, įtempta klausa, jautria 
uosle. Pavojingiausias žvėris žemėje. 
Žmogus, žinoma, bus radęs savo šunį 
miške. Jo akys nukreiptos žemėn, 
platūs lokio palikti pėdsakai rodė, 
kad jis einąs geru keliu. Ilgai jis 
išstovėjo ten, kur vyko kova su 
šunimis, rankoje laikydamas ilgą 
pavojingąjį būdantį vamzdį.

Lokiui degė visame kūne. Šuns 
įkąstą šlaunį pradėjo taip skaudėti, 
kad jis vos begalėjo ramiai išgulėti, 
ir kažkur giliai kūne vis smarkiau 
ir smarkiau atgijo senasis skausmas. 
Lokys pradėjo siusti. Ko čion norėjo 
tas žmogus, nešąs visokį skausmą? 
Ak, kaip skaudėjo visame kūne, kaip 
degė šuns įkąsta vieta. Žmogus ėjo 
artyn ir artyn, tyliai, įtemptai. Dabar 
jis lokio pėdsakais nušliaužė atšlai
tėm, ir atsidūrė tiesiai po jo lindyne.

Torgeiras Bjomdalas žvilgterėjo 
bedugnėn, ar lokys tik nebus ten kur 
nors dingęs. Lyg nujautimu jis pa
matė jį šokantį nuo uolos, ir staigiu 
judsiu metėsi žingsni atgal. Taip jis 
išvengė, kad lokys jo neprislėgė visu 
svoriu. Jo šautuvas nusprūdo šlai- 
tan — ir visa buvo baigta------ .

Ne, dar ne. Žmogus iš lokių slėnio 
gali ir be šautuvo būti pavojingas. 
Ir taip atsitiko: Torgeiras Bjomda- 
las, vikriau už lokį susigūžė ir metėsi 
jo krūtinės link, galva įremdamas i 
lokio gerklę. Susikūprindamas atstatė 
alkūnes į šonus, ir tą patį akimirksnį 
lokys jį sugriebė savo glėbin.

Visa tai įvyko vienu atsidusimų. 
Virš galyos jis girdėjo įsiutusio lokio 
maurojimą, letenos draskė jo pečius. 
Maišėsi drabužiai, mėsa ir krauias. 
Torgeiras išspaudė ranką šonan, 
pasiekę peilį ir atsispyręs į žvėries 
'•rūtine, nat-ėlė peili iki tos vietos 
kur turėjo būti širdis, ir giliai su
varė peilio ašmenis. Zveries kūną 
sukrėtė mė",'”'"’s. jo nagai giliai 
susmigo į Torgeiro pečius — tada 
žvėries jėga suglebo, ir jie abu su
smuko.

Torgeiras pabudo. Jis gulėjo, viena 
ranka mėšlungiškai apkabinęs peilio

stipriu šuoliu lokys apsisuko ir, nu
leidęs galvą, klausėąi, o jo mažos 
blizgančios akutės atidžiai stebėjo 
kelią.

Lengvas žvėrių tapenimas nuo 
kalvos, švilpiantis dūsavimas — ir 
pašėlęs šunų lojimas sudraskė tylą.

Kur dingo susenęs lokys, iš kur 
atsirado šis pasiutęs žvėris, kuris, 
pasistiebęs vidur aikštelės, daužės 
aplink? Jo letenos sukos, kaip ma
lūno ratas ūžiančiame krioklyje. 
Suneš sulijo ir cypė, šokinėjo at
gal ir pasišiaušę, įnirtusiai urgzda
mi, vėl puolė jį, tačiau visą,- šį 
triukšmą perrėkė kimus staugimas, 
einąs iš putojančios lokio gerklės.

Ar netrenkė žaibas? Vienam iš 
šunų pavyko suleisti giliai dantis į 
lokio šlaunį ... — ir tada ištiko jį 
smūgis; šuo lyg sukutis nušvilpė oru 
ir liko už daugelio sieksnių miške 
gulėti su perplėštais viduriais. Ant
rasis šuo, pamatęs, kad vienas liko 
vieną akimirksnį suabejojo; lokys 
pasitraukė pora žingsnių atgal, link 
bedugnės, šuo vėl pradėjo skalinti.

Dabar lokio judesiai pasidarė ra
mesni. Atsargiai tykodamas, jis ste
bėjo įnirtusį priešą; ir kievieną kar
tą. kai tik šuo priartėdavo, jis pa
ruošdavo tokį smūgį, kuris galėtų ir 
jautį užmušti. Tačiau šuo žaibo grei
tumu atšokdavo. Ir taip, žingsnis po 
žingsnio, jis traukėse link skardžio, 
kol žaibas blykstelėjo antrą kartą. 
Lokio letena užkliudė tik šuns šoną, 
tačiau to užteko. Dideliu lanku šuo 
nuskrido į bedugnę------
. Nustebęs lokys apsidairė. Ar jo 
vartai jau baigti? Ak.ne — jis gerai 
atsiminė: kartą — dar jaunystėje — 
jis buvo susidūręs su tokiais šunimis. 
Tada, kai jis gavo į šoną tą degantį 
smūgį. Dabar reikėjo laukti pavojin- 
giausiojo iš visų žvėrių — žmogaus 
iš Bjorndalo.

Mitrus kaip lūšis, lokys, prisiplojęs 
prie žemės, slinko atšlaitėm Ne, ši 
dauba ji vedė prie uolos plokštumos, 
iš kurios nebuvo jokio kelio; jis už
šoko ant viršuje kabančio iškyšulio, 
prisiglaudė prie vėjo išrautos pušies 
ir susirangė viename įdubime. Tą 
pačią sekundę jis sustiro, kaip me
dinė lazda. Tik sėlinančios akys gy
vai bėgiojo; pilnos beprasmės baimės 
ir velniškos neapykantos, pro nudžiū

TREMTIES METAI Lietuvių rašytojų metraštis 1941 m., 612 
jsl„ skirtas lietuvių knygos keturių šimtų metų (1547—1947) su
kakčiai. Metraščio redaktorius Bern.'Brazdžionis. Metraštyje sn 
poezija, beletristika, dramos dalykais, straipsniais dalyvauja sep
tyniasdešimt autorių; su darbų reprodukcijomis — penkiolika dai
lininkų. Viršelio aplankas — V. K. Jonyno. Vinjetės — A. Vaičai
čio. Kai kurių autorių atvaizdai — J. Penčylos ią A. Varno. Iš
leido „Fatria“. Tūbingene. Vokietijoje, 1947 metais. Tiražas 5.000

ja taip pat ir su poezija), Stepas 
Zobarskas, Jurgis Jankus, Stasius 
Būdavas, Liudas Dovydėnas, Pulgis 
Andriušis, Nelė Mazalaitė, Petrė 
Orintaitė (dalyvauja taip pat ir su 
poezija), Karolė Požeraitė, Stasys 
Tamulaitis, Jonas Kuzmickas, Vy
tautas Tamulaitis, Petras Rimkū
nas, Paulius Jurkus, Juozas Žukaus
kas, Albinas Marius Katiliškis, Ba
lys Gražulis, Antanas Škėma, Albi
nas Valentinas ir Stasys Yla. Iš be
letristų kūrybos duota apysakų, 
novelių ir ištraukų iš romanų.

Dramos meną atstovauja keturi 
rašytojai: Vincas Krėvė su ištrauka 
prieš keliasdešimt metų pradėto 
rašyti ir 1926 m. dalimis spausdinti 
didžiulio veikalo „Dangaus ir žemės 
sūnus“, Vytautas Alantas su pir
muoju veiksmu trijų veiksmų dra
mos „Aukštadvaris“, Petras Ba
bickas su fragmentu dramos „Gin
taro šalies pasaka“ ir Antanas 
Gustaitis su vieno veiksmo vaizde
liu „Sekminių Vainikas“.

„Tremties Metuose“ taip pat esa
ma lietuvių literatūros istorijos, kri
tikos, kalbos, meno filosofijos ir 
Lietuvos istorijos straipsnių: Vydū
nas rašo apie žmogaus apsireiški
mus, Vaclovas Biržiška apie Mar
tyno. Mažvydo amžininką rašytoją 
Jurgį Zablockį, Dr. Pranas Skar
džius apie lietuvių kalbą, jos susi
darymą ir raidą, Vincas Maciūnas 
apie Adomą Mickevičių, kaip Lie
tuvos meilės ir ilgesio poetą, Juozas 
Girnius apie kūrybinio originalumo 
prasmę, prof. Antanas Maceina 
apie prometeizmo idėją Putino in
terpretacijoje (Nuvainikuota vaidi
lutė), Jonas Grinius nagrinėja Gru
šo dramą „Tėvas“, Zenonas Ivinskis 
aptaria Lietuvos vaidmenį Europos 
istorijoje, Dr. Marija Alseikaitė- 
Gimbutienė nagrinėja mūsų protė

Kaltas ne tas, kuris kaltinamas
APIE AKMENĖLIŲ MĖTYMĄ I SVETIMUS LANGUS, ISVIRKŠCIŪS KAILINIUS, MANO KAIMYNO 

BAUBĄ, SPAUDĄ, ŽURNALISTUS, SPITOLNINKŲ LAZDAS IR KITUS DAIKTUS
Iki šiol mane sutikę rečiau mato

mi prieteliai nusiskųsdavo: „Dary
kite gi ką nors jūs, žurnalistai, su 
spauda, nes mes artėjame prie ban
kroto. Baigiam pinigus spaudai iš
leisti. Perkam visus laikraščius, 
kokie tik pasirodo, o laikraščiai da- 

rankeną, kita įsikibęs į lokio kaklo 
tau sis. Atsargiai pažvelgė kalno 
pusėn. Ar jis tebebuvo gyvas? O gal 
tai buvo atsibudimas po mirties?

Tačiau — jis turėjo būti dar gyvas. 
Jis matė siūbuojančia smilgą, ant 
uolos krašto augančios žolelės skam
bino kaip žemėje savo šilkiniais var
peliais. Jis dar tebebuvo gyvas — ir 
lokys buvo nugalėtas. Kieta šypsena 
pasirodė jo veide — jis juk nebuvo 
maž’au vertas už savo tėvus. Tik 
staiga jį nukratė šaltas drebulys. Ar 
č- ’ kras'« lokys?

Jis bandė pasikelti, tačiau jo pečiai 
buvo lyg sulaužyti, kūne jis juto 
nesuprantamą šaltį. Jam pavyko, tiek 
susikreipti kad jis galėjo pažvelgti 
į lokio šoną; ne, šviesios dėmės ten 
nebuvo. Tada jis bandė pasukti 
galvą. Jis pajuto, kad visas kūnas 
drebėjo nuo šalčio ir susijaudinimo. 
Ilgai taip jis gulėjo, nedrįsdamas 
pažvelgti į kitą lokio šoną. Iš lėto 
pakėlė galvą — užmerktomis akimis
— valandėlę taip pabuvo,, palenkė 
galvą ir atsargiai atsimerkė. Kailis 
šioje pusėje buvo šviesiai geltonas
— kam nas lauką arklį.

Jo pečiai sugniužo nuo šalčio ir 
skausmo — visas jo kūnąs buvo kaip 
ledinis, tačiau išplėstos akys spok
sojo j gelsvąją dėmę, o lūpose švietė 
kieta šypsena. Paskui visur pasidarė 
raudona, raudona, lyg liepsnos — 
šviesuliai — ir visa nukendo tam
son, ir užėjo naktis------,

• • •
Vakaro prieblandai slenkant, B6 

ūkininkas pamatė per ganyklas atei
nančius du jaunus vyrus. Jie ėjo 
žąsele ir kažką sunkiai nešė. Paga
liau jie įsuko į kiemą, ir padėjo savo 
naštą ant žemės. Bd ūkininkas ne
drąsiai priėjo.

Ant žemės gulėjo lokio kailis. Jis 
buvo nusišėręs, kaip seno žvėries, ir 
viename jo šone buvo ryški šviesi 
dėmė. Ant kailio ilsėjosi lokių me
džiotojo, kuris vakar buvo išėjęs iš 
Bd, lavonas. Dešinioji jo ranka buvo 
mėšlungiškai apkabinusi trumpą pla
tų peilį. Kumštis ir ašmenys buvo 
juodi nuo kraujo, o iš sugniaužtos 
kairiosios kyšojo pluoštelis lokio 
gaurų. Veidas buvo tarytum suak
menėjęs, tik lūpos šypsojosi...

Vertė Javendja Paberžytė 

vių pažiūras j mirtį ir sielą, Myko
las Biržiška patiekia pluoštą atsi
minimų apie 1945 metais mirusį žy
mųjį mūsų teisininką prof. Mykolą 
Romerį, Stasys Linius savo straips
nyje „Kacetinė literatūra“ duoda 
įdomių duomenų apie mūsų rašy
tojų kankinių Stutthofo kacete lite
ratūrinius darbus, Jeronimas Cicė
nas „Tremties Metus“ baigia minti
mis apie gyvąją literatūrą.

„Tremties Metuose“ nepamiršta 
ir mūsų dailė. Ant atskirų lapų 
duotos šių dailininkų reprodukcijos: 
Adomo Varno Vienuolė (aliejus), 
Adomo Galdiko Ruduo pajūry (tem
pera). Viktoro Petravičiaus triptikas 
.Pavasaris" (lino raižinys) ir Aud
roje (lino raižinys), V. K. Jonyno 
novelės „Lokys“ iliustracija ir Ex 
Libris (medžio raižiniai), Povilo Pu- 
zino Malūnas (aliejus), Petro Kiau- 
lėno Poeto J. A. portretas, Pauliaus 
Augio pasakos „Eglė žalčių karalie
nė“ iliustracija (medžio raižinys), 
Vaclovo Rato-Rataiskio Motina 
(medžio raižinys), Juozo Bagdono 
Žvejų uoste (aliejus), Liudo Vilimo 
Autoportretas (aliejus) Telesforo 
Valiaus Motina (medžio raižinys), 
Vytauto Kašubos „Eglė, žalčių kara
lienė“ (medžio skulptūra), Adolfo 
Vaičaičio „Sugrįžimas“ (litografija) 
ir Vytauto Kasiulio G. Matulaitytės 
portretas (pastele).

Metraštyje pusantro lanko (24 
psl.) skirta jame dalyvaujančių 
autorių trumpoms biografijėlėms. 
Duotas ir kiekvieno autoriaus at
vaizdas. Prie reprodukcijų (antro
joje jų pusėje, apačioje) duotos ir 
jų autorių trumpos biografijėlės. 
Tos autorių biografijėlės tai vertin
gas metraščio priedas. Jos mus su
pažindina su metraštyje dalyvau
jančiais kūrėjais: jų gyvenimo da

K. OBOLENAS
bar brangūs — išlafdų daug susida
ro.“ O kai pasakai, kad aritmetika 
čia aiški — mažiau spaudos, ma
žiau bus ir išlaidų, tai išgirsti, kad: 
„Mes perkam dėl to visus laikraš
čius, kad jie yra menki ir manom, 
kad gal visi atstos nors vieną vidu
tinišką. Kokie tie mūsų laikraščiai: 
nei turinio, nei išvaizdos, atrodo, 
kad jų leidėjams ne tai rūpėtų, bet 
kaip susikrauti greičiau pirmą mili
joną. O pirkti laikraščius reikia, 
nes laikraštis dabar svarbiau, kaip 
kada nors; dabar nėra nei knygų, 
nei žurnalų. Turi gi, žmogus, ką 
nors skaityti.“ Kai kas dar priker
gia: „Baisu neskaityti, nes neskaity
damas gali analfabetu pavirsti ir, 
ko gera, atgal nusidanginti — į „ak
mens gadynę.“ Turi skaityti, nes, 
pagal anuomet premijuotą šūkį, tik 
„Laukinis laikraščių neskaito“, o 
griuvėsinis (tas, kuris tarp griuvė
sių gyvena) turi skaityti.

Kartais prie šito nusiskundimo jau 
prikergiamas ir kaltinimas: „Mūsų 
spauda dėl to prasta, kad žurnalistai 
jai nerašo. O kada ne žurnalistai 
laikraščiams rašo ir ne žurnalistai 
juos redaguoja, tai ko gi tada iš 
spaudos norėti. Situacija gaunasi pa
naši, jei ūkininkai imtų baletą šok
ti, o angliakasiai smuiku groti. Kad 
taip yra, kalti, aišku (kas gi dau
giau), žurnalistai."

Toks nusiskundimas ir aiškinimas 
yra neteisingas, suktas ir šališkas; 
ne daugiau, kaip akmenėlių mėty
mas į svetimus langus. Taip manyti 
gali tik tas, kas arba visai nesusi

Aloyzas Baronas 
w

Vėjas beržu viršūnėse
Vėjas graudus, kaip gervių, šauksmas rudenį, 
Supa beržų viršūnes auksines, 
Ir sieloj keistą nerimą pabudina, 
Kurį sunku, lyg metų rudenius, panešt.

Ir taip eini širdim beplyštančiaz 
Nebematydamas veidų ir aplinkos. ' 
Rodos, baltais kaip karstas liemenim bešvytinčiais 
Beržai per amžius nerimą linguos...

Ir nežinai, kodėl tas vėjas šių beržų viršūnėse 
Beūždamas užlieja graudumu, 
Lyg meilės atstumtos atsiminimus suneša,

Lyg suneša visų laidotuvių giesmes iš motinos ns" • 
Lyg atneša senai išdžiūvusio upelio ūžesį — 
Šlamėjimas šių medžių svetimų.

tomis, išeitu mokslu, sukurtais kū
riniais etc.

Kas atydžiau seka visą periodinę 
mūsų spaudą, tas, be abejo, paste
bės, kad metraštyje esama nemaža 
kūrinių, kurie jau buvo išspausdinti 
periodikoje. Tatai jau metraščio 
minusas. Tokių minusų būtų ga
lima ir daugiau čia iškelti, tačiau 
to nedarome, nes pats redaktorius 
juos jautė beruošdamas metrašti 
spaudai ir dėl jų pasiteisino. Kai 
kurie autoriai, nesulaukdami met
raščio pasirodant (jis pradėtas ruoš
ti 1945 metų pabaigoje), savo kūri
nius atidavė periodinei spaudai. Re
daktorius dėl kai kurių metraščio 
netobumumų taip aiškinąs: „Neiš
ėjo jis toks, koks turėjo išeiti; ne 
visų autorių kūrybą, spaustą pe
riodikoj ar atskirose knygose, dėl 
laiko stokos bepavyko pakeisti nau
ja; ne visi autoriai, ypač romanistai 
bei dramaturgai, dėl vietos stokos 
galėjo pasireikšti geriausiais savo 
kūrybos pavyzdžiais; dėl vietos Sto
kos ne visus jaunuosius begalėjome 
įtraukti; redakcija tikisi, kad ir jų 
ir skaitytojų būsime tinkamai su
prasti, ypač atsižvelgiant į laiką ir 
į sąlygas. Manau, kad Ir toks, koks 
jis yra, metraštis galės duoti mūsų 
skaitytojui pakankamą tremties li
teratūros vaizdą.“ (607 psl.)

„Tremties Metų“ metraštis savo 
užsibrėžtą tikslą yra pasiekęs: jis 
duoda pakankamai pilną ir ryškų 
lietuvių tremtinių literatūros vaiz
dą. Būtų buvę labai naudinga, kad 
metraštyje būtų buvęs apžvalginis 
stjaipsnis apie lietuvių tremtinių 
literatūros pasiektus laimėjimus. 
Metraštyje taip pat pasigendame Ir 
labai reikalingo straipsnio — stu- 
dijėles apie lietuviškos knygos per 
400 metų nueitą kelią.

Lietuvių tremtinių bendruomenė 
už šį metraštį, kuris yra tikrai ver
tingas indėlis į lietuviškos kultūros 
lobyną, bus, dėkinga jį išleidusiai 
„Patria" leidyklai (J. Lenktaičiui) 
ir jo redaktoriams Bern. Brazdžio
niui ir techniškam redaktoriui Hen
rikui Radauskui.

„Tremties Metai“ — kiekvienam 
lietuviui brangi ir vertinga knyga.

. A. Merkelis

gaudo reikalų tikrovėje arba tai 
daro specialiais sumetimais, norė
damas kaltę nuo tikrojo kaltininko 
į ką kitą nukreipti.

Viena kas keista, tai, kad mano 
kaimynas (ne pagal gyvenamą, bet 
pagal kilimo vietą) J. Cicėnas ant 
tokios „meškerės užsikabino“ ir 
broliams profesijoje pagraudenimų 
ir apokalipsiškų gąsdinimų prirašė 
(„Mūsų Kelias“ š. m. 17 num.). Jis gi 
spaudos srity ne naujokas ir ne ke
lias dienas „griuvėsiu pakalnėje“ 
gyvena. Dėl to ir nesuprantama, ka
da jis teigia; „kas šiandien išsigy
nė žurnalistikos“, tas jau neprisipa
žins prie jos niekad. Tas, — tęsia 
toliau kaimynas, — pirm laiko į 
pensiją išėjo ir amžinu nerimu var
vančią plunksną iškeitė į špitol- 
ninko lazdą (netiesa, užprotestuos 
Pensijų Fondo darbuotojas. Pensijų 
įstatymas nenumato žurnalistams 
pensijų).

Abejoju, kaimyne, dėl baubo bai
sumo, nes man jis primena išverstus 
kailinius. Vargu ar tokia pabaisa 
žurnalistus pagąsdinsi; žinai, kad 
baikščių žurnalistų nebūna — tokia 
jau profesija. Ir kam juos gąsdinti: 
kas jau tapo žurnalistu, ketvirtį ar 
pusę amžiaus ant to pagrindo pasi
darbavo — nėra pavojaus, kad savo 
plunksną į kokią nors lazdą iškels. 
Žurnalistą konservuoja profesija, 
maždaug kaip kavalerija arid j; 
kuris (visiems žinomas faktas) suse
nęs, net ir žagrę tempdamas, kai tik 
išgirsta kadaise girdėtą dūdos garsą, 
strioktelia, pažvalėja ir pradeda eiti 
pagal muzikos ritmą.

(nukelta į 6 psl.)
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Žuvusiųjų Flossen- 
biirge urna į JAV

Kaip brangi mūsų tautos kankinių 
relikvija, Flossenbūrge žuvusiųjų 
pelenų urna, gegužės 25 d. iškilmin
gai įteikta Pol. Kalinių S-gos atsto
vams, šiuo metu randasi Centro 
Valdybos žinioje. Netrukus ji bus 
pasiųsta į Ameriką, kad ten mūsų 
tautiečių būtų išsaugota iki bus galima 
ją grąžinti į laisvą tėvynę. Urna 
būtų pavesta vienai Amerikos lie
tuvių mokslo įstaigai. laikyti ją 
prieinama platesniems lankytojų 
sluoksniams.

29.500 LIETUVIŲ KANKINIU 
NACIU KZ. KALĖJIMUOSE IR 
PRIV. DARBO STOVYKLOSE

T. Martirologijos skyrius, vado
vaujamas J. Rimašausko, baigia 
ruošti medžiagą specialiam leidiniui 
apie kacetus, priverčiamo darbo 
stovyklas ir kalėjimus, o taip pat 
apie juose kalintus ir žuvusius lie
tuvius. Surinktoji medžiaga liudija, 
kad lietuviai yra kalėję 16 kacetų, 
13 priverčiamųjų darbų stovyklų 
ir 74 sunkiųjų darbų ir policijos ka
lėjimuose (viso 103). Per tas įstaigas 
yra praėję 29.500 asmenų.

SIŪLOMA LIET. POL. KALINIU 
• . suvažiavimą Saukti 

FLOSSENBŪRGE
S. m. rugpiūčio viduryje nu

matoma sušaukti Lietuvių politinių 
kalinių suvažiavimą. Flossenbūrgo 
kaceto dabartinis tvarkytojas prof. 
E. Więgelski lietuvių PoL Kalinių 
S-gos pirmininkui pasiūlė šį suva
žiavimą šaukti pačiame Flossen
biirge, pažadėdamas vispusišką savo 
paramą ir globą. Ta proga suvažia
vimo dalyviai galėtų susipažinti 
su visais darbais, kurie atliekami 
žuvusiųjų atminimui įamžintu

PADARYTA ŽYGIU ĮTEISINTI 
LIET. POLITINIU KALINIU S-GĄ

Birželio 26 d. LARBPK S-gos C. 
V-ba įteikė Amerikiečių Karinės 
Valdžios skyriui „Information and 
Investigation Branch“ pranešimą 
apie šios S-gos įsikūrimą ir veiki
mą, apibrėžiant jos charakterį ir 
tikslus, pridėjus S-gos įstatų ver
timą ir duodamų pol. kaliniams pa
žymėjimų pavyzdį.

PARUOSTI KACETININKU 
ŽENKLELIAI

<Pol. Kalinių Centro Valdybos nu
tarimu ruošiami specialūs liet, 
kacetininkų — pol. kalinių ženkleliai: 
raudonas trikampis su L raide vi
duryje. Jų pagaminimu pavesta rū
pintis Valdybos nariui Povilui Žič- 
kui Augsburge. S-gos nariai galės 
juos įsigyti suvažiavimo proga.

POLIT. KALINIU KAPU 
TVARKYMAS

Ne vienas mūsų tautiečių, išėjęs 
iš kalėjimo ar kaceto, yra miręs 
Vokietijoje ir palaidotas be ypatin
go ženklo. Pol. Kalinių S-ga krei
piasi pirmon eilėn. į savo narius ir 
jų seniūnijas, o kur jų nėra, į vie
tinius komitetus, prašydama sutvar
kyti mirusių polit. kalinių kapus, 
parūpinti antkapius ir tolimesnę jų 
priežiūrą suorganizuoti vietose. Pol. 
Kalinių S-ga būtų dėkinga, jei visu 
tuo, kas šiame reikale yra ar bus 
padaryta, būtų ir ji painformuota. 
Tokių kapų nuotraukos praverstų 
ruošiamam tautos kankinių leidiniui.

„ŽIBURIAI“ POLITINIAMS KALI
NIAMS IŠLEIS SPECIALŲ 

NUMERI
LARBPK S-gos C. V-ba susitarė 

su „Žiburių“ redakcija išleisti spe
cialų numerį apie kacetus ir lie
tuvių kančias bei aukas juose. Pol. 
Kalinių S-ga yra kreipusis į kai 
kuriuos savo narius, pirmon eilėn 
žurnalistus !r rašytojus, kad galimai 
skubiau atsiųstų reikiamos medžia
gos. Rašantieji prašomi nekartoti 
to, kas jau buvo kitur rašyta, duoti 
trumpas ir ryškias savo kaceto ar 
kalėjimo apibraižas. Prašoma taip 
pat kacetinės poezijos, beletristikos 
ir nuotraukų arba pieštų (atkurtų) 
vaizdų. Siųsti C. Valdybos vardu: 
(14a) Kirchheim-Teck, Steingau- 
strasse 18.

PRAŠOMA SUREGISTRUOTI 
TURINČIUS AFFIDAVITUS

I ARGENTINĄ
Kaip jau buvo pranešta, prava

žiuodami į anglų zoną, Hanau lan
kėsi Argentinos ambasadorius Lutti 
ir konsulas Barsanti, kurie prašė 
informacijos, kiek lietuvių turi affi
davits j Argentiną. Jie pasirūpin
sią, kad Vokietijon būtų atsiųstas 
specialus agentas, kuris tvarkys 
išvykimo j Argentiną formalumus. 
LTB VK prašo Apylinkių Komitetus 
Skubiai sudaryti ir prisiųsti jam są
rašus lietuvių tremtinių, turinčių 
affidavits į Argentiną.

NEAIŠKUS BALTIJOS 
UNIVERSITETO LIKIMAS

Jl. Z.“ 27 nr. rašo, esą gavęs pra
nešimą, kad .daugiau studentų į Bal
tic University nebebūsią priimama.

Kaltas ne tas, kuris kaltinamas
(atkelta iš 5 psl.)

Jei jau mūsų žurnalistai tikrai 
nerašo (tam aš netikiu, nes, varty
damas laikraščius pastebiu ir žur
nalistų raštų, nors jie dažnai būna 
sutaršyti ir be parašo), tai reikia 
pažiūrėti, dėl ko nerašo? Jei kas 
nerašo, tai matyt, turi priežasčių, 
tarp kurių be abejonės, yra ir 
šios:

Pirma — žurnalistas nėra pastum
dėlis ir neturi smilgiškai lankstaus 
stuburkaulio, kad galėtų lankstytis 
iki „viešpaties" batų (dažniausia — 
purvinų) lygio. Antra — žurnalistas 
pas žurnalistą redaktorių ateis ir 
nekviestas, kai kas ateis su raštu, 
kai kas su sumanymu, bet jei re
daktoriaus kėdėj sėdės (ir tik sėdės) 
ne žurnalistas, o kas kitas, tikriausia 
nea .'s. Trečia — r;:,.,mes žurna
listui darbas. O kas dirba, tai žiūri, 
kok a bus jo darbo prasmė (o žur
nalistas ypač). Medžiaginis sumeti
mas daugumui mūsų žurnalistų stovi 
antroj vietoj, nes lietuviškas žur
nalistas yra išaugęs idealistinės 
spaudos sąlygose, kurios tradicijos 
eina iš „Aušros“ laikų ir į savo 
darbą žiūri per apaštalavimo prizmę, 
sakysime, kaip kunigas arba moky
tojas. Ketvirta — žurnalistas yra 
savo srities specialistas (jo specialy
bė pagrįsta pašaukimu, mokslu, 
patyrimu ir kitais privalumais, ku
riuos čia aiškinti būtų per ilga). I 
laikraštį jis pratęs žiūrėti kaip į ge
rai organizuotą dalyką, susidedantį 
iš gausaus kolektyvo ir sudėtingo 
ansamblio (turinio gamintojų), ku
rio priešaky stovi patyręs redakto
rius. Jei redaktorius yra žurnalistas 
tai tiesiog būtų skandalas kelti 
klausimą, kad šitam laikraščiui žur
nalistai nerašo. Jeigu yra atvirkščiai, 
tai padėtis bus panaši tai, kuomet 
kuriam nors amatui vadovauti pa
sišauna gizelis ir paskui skundžiasi, 
kad meisteriai nenori jam talkinin
kauti ir jo klausytu Taigi, mielas

kaimyne, kodėl nepažiūrėjai į žur
nalistinį reikalą iš šito kampo?

Penkta — laikraščiui rašymas nė
ra atsitiktinis dalykas. Tikras re
daktorius iš anksto numato ne tik 
kas bus jo bendradarbiai, bet ir ko
kiom temom kuris rašys, nes vienas 
gali geriau parašyti iš tos srities, 
kitas — iš kitos. Rašymas žurnalistui 
nėra „otsebiatina", bet kūrybinis da
lykas. Parašytas dalykas turi veikti 
arba įtikinti tą, kas jį skaitys. Raš
tas be šių savybių bus, ne raštas, 
bet marmeladas, tiesiog pavojingas 
skaitytojui, kad beskaitydamas ne
pradėtų jūros liga sirgti. Kaimyne, 
bari žurnalistus, kad nerašo, bet 
įsivaizduok, kas atsitiktų, jei staiga 
visi kurį nors organą taip savo 
raštais užverstų. Ar būtų visa įdėta, 
kas atsiųsta? Tai būt ne laikraštis, 
bet „dėžutė“, kurion sudėta, kas 
tik buvo atsiųsta. Vadinasi bėda ne 
čia, o kur kitur. Yra žurnalistai, dėl 
kurių raštų redaktoriai varžosi ir 
„žurnalistai“, nuo kurių ginasi (kar
tais ir dar kaip sunkiai).

Aš (seka mano trigrašis: kaip ne
jaunas žurnalistas ir vienas pirmųjų 
anais laikais ėmęsis konkrečių žygių, 
idant žurnalistų prieauglis padidėtų), 
manyčiau, kad, jei mūsų žurnalistai

nerašo čionykšte: spaudai, tai turi 
pagrindo. Ignoruoti nerašymo prie
žastis ir kaltinti žurnalistus, ne
leistina. Kad žurnalistai rašytų — 
redaktorių ir leidėjų dalykas. Sis 
klausimas ne mitinginis, todėl ne 
mitinginiu būdu gali būti ir spren
džiamas. Viena kartą pakaltinus 
žurnalistus, kitą kartą redaktorius 
su leidėjais, žinoma, spaudos nepa
gerinsi

Šešta — niekas iš redaktorių, ar 
leidėjų, nei man, nei kuriam kitam 
nėra pareiškę, kad jų leidinius žur
nalistai boikotuotų. Atvirkščiai, dar 
pasigirdavo, jog „medžiagos“ pakan
kamai turį ir kad bendradarbių ne
trūkstą. Vadinasi, gerai verčiasi, o 
jei verčiasi, tai ko gi dar reikia?

Septinta — netiesa, kad mūsų žur
nalistai savo įnagius (atsiprašau- 
rašiklius) iškeitė j lazdas ar ką kitą. 
Užsienių spaudoj dažnai matau jų 
raštų. Džiugu, kad jie į ten rašo, 
nes rašymas toliau gali būti nau
dingesnis, kaip savo parapijoj.

Šiuo' punktu baigiu argumentus 
prieš kalbas, kuriom siekiama paro
dyti, kad ne tas kaltas, kas kaltas, 
bet tas, kas su tuo nieko bendra 
neturi.

JAV Nepriklausomybės švenf Hanau
1947. VII. 4 d. 9 vai. prie visų DP 

lietuvių gyvenamų namų buvo iš
keltos tautinės vėliavos, o kryžiaus 
aikštėje, pakelta didžioji stovyklos 
vėliava. 20 vai toj pačioj kryžiaus 
aikštėj susirinko skautai, kitos or
ganizacijos ir daugybė visuomenės. 
Buvo užkurtas tautinis aukuras, o 
stovyklos komiteto pirmininkas Sur
vila pasakė momentui pritaikintą 
kalbą.

Vėliavą nuleidus, JAV šventės mi
nėjimas buvo tęsiamas armijos sa
lėje. Prof. S. Sužiedėlis, savo paskai

toje plačiai ir vaizdžiai nušvietė lie
tuvių tautos ir JAV santykius, kon
statuodamas, kad Amerika virtusi 
lyg antra lietuvių tėvyne, ten gy
vena apie 1 miU mūsų tautiečių, 
į ten ir dabar mes žiūrime. Po 
to prof. Motiekaitis pagrojo smui
ku, „Atžalyno“ aktoriai padeklamavo 
lietuviškų eilėraščių, o pabaigai 
„Dainavos“ choras, vadovaujamas 
sumanaus muziko Br. Jonušo pa
dainavo 3 lietuviškas ir 3 angliškas 
dainas. J. V-das

Gyva Erlangeno akademiku kultūrine veikla
Erlangeno Fridricho-Aleksandro 

Universitete šiuo metu studijuoja 
per šimtą lietuvių studentų, ir šis 
skaičius kas naujas semestras vis 
auga. Lietuviai studentai ir čia turi 
gerą vardą tiek profesūros, tiek savo 
collegų vokiečių ir kitų tautų stu
dentų tarpe. Glaudus kultūrinis ben
dradarbiavimas vystosi per sportą', 
studentiškas organizacijas ir bendrus 
tautybių akademinius pobūvius. Su 
kai kuriais Erlangeno profesoriais 
lietuviai studentai ytin glaudžiai bend
radarbiauja. Taip, pvz., prof. dr. rer. 
poL Jungfer, Nepriklausomos Lietu
vos laiku Kauno Vytauto Didžiojo 
Universitete aštuonerius metus skar

dentų kurie stebi jaunesniųjų col
legų lankymąsi paskaitose ir poel
gius akademiniame bendravime. At
stovybės rūpesčiu 1946/47 mokslo 
metų eigoje buvo suruošti du repre
zentaciniai lietuvių studentų vakarai 
— baliai, su tinkama tautine pro
grama. Stud. Valdyba iš gautojo 
pelno sušelpė keletą sergančių ir sa
natorijoje besigydančių collegų ir 
paskirė vienkartines pašalpas lai
kantiems valstybinius egzaminus 
doktorantams Su atitinkama pro
grama ir pritaikinta dr. Girtauto 
paskaita buvo akademiniai paminėta 
ir mūsų tautos susikaupimo diena — 
birželio 15-toji. Collegiškas bendra-

Santykial tarp abiejų sambūrių stu
dentų yra geri ir „Ateities“ sambū
rio steigiamajame susirinkime buvo 
skatinama abiejų vadovybių collegiš
kas kultūrinis rungtyniavimas.

Liepos 3 d. „Šviesos“ sambūrio 
iniciatyva pas Erlangeno studentus 
buvo pakviestas kun. prof. B. Chom- 
skis, kuris čia' paskaitė turiningą 
paskaitą tema: „Ryškieji Amžiai“. Po 
paskaitos studentai su profesorium 
buvo įsileidę į diskusijas. Liepos 12 d. 
universitete baigiasi vasaros semes
tras ir prasidės vasaros atostogos.

J. Sūdavas
tęs ekonominių mokslų paskaitas ir 
šiuo metu dar tebekalbąs puikiai 
lietuviškai, yra didelis lietuvių stu
dentų ir Lietuvos bičiulis. Filosofi
jos fak. dek. prof. Kirsch, savo laiku 
gyvenęs Lietuvoje, taip pat visuomet 
nuoširdžiai padeda lietuviams. Ypač 
glaudūs ryšiai su lietuviu dr. Gir
tautu, kuris nuo 1947 m. vasaros se
mestro Bavarijos Kultūros Ministeri
jos paskirtas Filosofijos katedros do
centu ir skaito paskaitas apie nau
juosius auklėjimo metodus. Naujai 
išrinktoji Erlangeno studentų atsto
vybė ne tik rūpinasi gerų santykių 
tarp Universiteto vadovybės ir stu
dentų išlaikymu, bet, stengdamosi 
išlaikyti atitinkamą mokslinį ir mo
ralinį lygį, yra paskyrusi kiekvienam 
fakultete seniūnus, iš uolesnių stu-

darbiavimas reiškiasi ir per studentų 
organizacijas. Erlangeno Universi
tete, prie penkių tūkstančių vokiečių 
studentų, šiuo metu esama apie 1000 
užsieniečių, kurie yra suorganizavę 
savo Tarybą. Jos įgaliotiniai atsto
vauja užsieniečių studentų reikalus 
prie profesorių tarybos sudarytame 
universiteto senate. Nuo kiekvienos 
tautinės studentų grupės po vieną 
atstovą įeina ir į visuotiną vokiečių 
studentų sąjungą „ASTA“, per kurią 
yra palaikomi kultūriniai santykiai 
tarp vokiečių ir užsieniečių studentų 
ir dalyvaujama leidžiamame akademi
niame laikrašty „Dle Erlangener 
Universltat".

Veikia gausus Akademinės Jau
nuomenės Sambūris „Šviesa" ir ne
seniai įsikūręs „Ateities" sambūris.

IZumalistų Suvažiavimas
Rugįtiūčio mėn. pirmojoje pusėje 

numatoma Schweinfurte sušaukti 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos suva
žiavimą. Suvažiavimo programa ir 
tiksli data S-gos nariams bus pra
nešta iš anksto asmeniškai

LIET. ZURN. SĄJUNGOS 
VALDYBA

Visiems Sporto 
Klubams

Numaty 1 engvosios Atletikos 
pirmenybės įvyks š. m. rugpiūčio 
mėn. 9-10 d. d. Rosenheime (Obb.).

Programoje: a) Vyrams - 100 m, 
200 m, 400 m, 800 m, 3000 m J tolį, 
į aukštį, su kartimi, trišokis, trikova. 
4x100 m, rutulys, ietis, diskas, kūjis, 
b) Jauniams - 100 m, 1000 m, į tolį, 1 
aukštį, trikova, 4X100 m, rutulys, 
ietis, diskas, c) Moterims - 60 pi (tik 
mergaitėms iki 16 m imtinai), 100 m. 
500 m, į tolį, į aukštį, rutulys, ietis, 
diskas, Baseballo sviedinukas tik 
mergaitėm iki 16 m imtinai, 4x100 m, 
trikova.

Trikovoms pasekmės bus imamos 
iš bendrų varžybų. Dalyviams pa
geidaujant, programa galės būti pa
pildyta. Todėl, kas turi kokių nors 
pasiūlymų, prašomi kuo skubiausiai 
mums pranešti.

Visi Sporto Klubai yra prašomi kuo 
skubiausiai registruoti dalyvius, pa
žymint gimimo datas, kuriose kon
kurencijose nori startuoti ir kokius 
rezultatus tose konkurencijose šiais 
metais yra pasiekę. Pakartotinai pri
mename, kad jauniu gimimo datos 
riba yra 1929. I. 1.

Registracijos terminas liepos 25 d. 
Visiems užsiregistravusiems daly-' 
viams bus išsiuntinėti asmeniški 
pakvietimai. Registruotis prašoma 
šiuo adresu: Alg. Bielskus, Rosen
heim, Max Joseph pl 4 tek 688.

Mūncbeno Sporto Apygarda

KARTOTEKOS SUDARYMO 
UŽLEIDIMAS KENKIA SVAR

BIEMS TREMTINIŲ INTERESAMS
LTB VK tam tikri oficialūs 

sluoksniai informuoja, kad pradėjus 
veikti IRO, bus" pasirūpinta nerepa
trijuojančius asmenis tuojau įkur
dinti visoje eilėje užjūrio valstybių. 
Tam tikslui jau dabar LTB VK yra 
prašomas įkurdinimo planams sta
tistinių duomenų, tačiau tai nėra 
galima padaryti, nes dar ne visos 
Apylinkės yra atsiuntusios savo 
kartotekas. Atsižvelgiant į tai, kad 
užleidimas kartotekos gali pakenkti 
ir labai svarbiems tremtinių reika
lams, atsilikusios Apylinkės ragina
mos artimiausių dviejų savaičių bū
vyje galutinai sutvarkyti savo kar
totekas ir prisiųsti jas LTB VK.

Laiškas Redakcijai 
© 

dirbančiu nuo š. m. sausio mėn. 16 
d. Gi ansamblio v-bos ir dalyvių 
pareiškimą, dirigentui A. Narbutui 
pasitraukus, nebesvarstyti.

3) Ansamblis nuo 1947. 1. 16 d. 
nebeegzistuoja.

LTB Meerbecko Apylinkės Komi
tetas, ryšium su spaudoje pasiro
džiusiais straipsniais apie Meerbecko 
lietuvių buv. chorą, diriguojamą p. 
Adolfo Narbuto, pasivadinusį an
sambliu, pareiškia:

1) Meerbecko ansamblio vadovas 
p. Adolfas Narbutas yra įteikęs pa
reiškimą 1947. 1. 5 data, kuriuo pa
reiškiamas jo, kaip dirigento, moty
vuotas pasitraukimas iš pareigų.

2) LTB Meebecko Apylinkės Komi
teto pasėdžio protokole 1947. 1. 16, 
Nr. 2/36 užprotokoluotas nutarimas 
yra sekantis: „Pareiškimą patenkinti 
ir Adolfą Narbutą skaityti nebe-

4) Ansamblis nebuvo ir nėra kvie
čiamas į Angliją. Tuo labiau jis ir 
dabar negalėtų būti kviečiamas, 
kaip parašyta „Žiburiuose“ Nr. 25, 
1947. 6. 1 d. straipsnyje „Meerbecko 
Lietuvių Ansamblis“ N. J., nes jis 
jau nuo 1947.'1. 16 d. nebeegzistuoja.

5) Varžybose, kada tautinių šokių 
grupė laimėjo pirmenybes, tauti
niams šokiams vadovavo ne p. Adol
fas Narbutas, bet p. O. Brazdžio

4000 m į juros gelmes
Garsusis stratosferos tyrinėtojas Auguste Piccard ruošiasi kelionei į juros gelmes

Žmogus, kuris ramiai ir rimtai 
pareiškia, kad jis leisis 4000 metrų 
gilyn į jūrą, gyvena mažoje, sodo gi
lumoje pasislėpusioje viloje, pačia
me Briuselio pakraštyje. Čia, ma
žame salionėlyje, garsusis tyrinėto
jas išdėsto man savo užsimojimus, 
kurie savo drąsumu, atrodo, siekia 
paradoksų ribas.

Daugybė nuotraukų visame pa
saulyje išpopuliarino prof. Piccardo 
siluetą: aukštas ūgis, asketiškas vei
das, ilgi pilki plaukai ir malonios 
akys, paslėptos už storų akinių.

Jei kas kitas apie tokius planus 
pasakotų, galėtum tai palaikyti tuš
čiu pasigyrimu. Tačiau prof. Pic- 
cardas — jis prieš kelerius metus 
panašiame salionėlyje pasakojo apie 
ruošimąsi kilti stratosferom Ir jis 
pakilo! Jis pirmas pakilo tuo metu, 
kai dar visiems atrodė, jog toki ban
dymai yra neįmanomi. ?Ir iš jo ste
bėjimų gimė lėktuvų skridimai stra
tosferom gimė skridimai aklinai 
uždarose kabinose.

— Ką aš tikiuose rasti jūros dugne? 
Žuvų, žinoma, žuvų. Tokių, kokių 
niekas iki šiol dar nėra matęs. Jei 
tik pavyktų į tokią gilumą nusileisti, 
galima būtų rasti iki šiol dar ne
žinomą jūros gilumų fauną. Tai yra 
begalo įdomu. Taip pat būtų įdomūs 
ir kiti atradimai, kuriuos pavyktų 
padaryti Tačiau iš anksto negalima

kalbėti apie tokius dalykus, kuriuos 
dar tik norima ištirti . . .

— Kaip aš nusileisiu? Znoma, spe
cialiu aparatu, kurį mes, Max Co- 
syns ir aš, pasistatydinsime. Jis turės 
būti atsparus ir didžiausiam spaudi
mui. Aš skaičiavau, kad mūsų apa
ratas turi atlaikyti 15 km aukščio 
vandens stulpą. Ir darydamas ban
dymus su sumažintu aparato mode
liu, džiaugsmingai konstatavau, kad 
jis atlaiko 15,3 km spaudimą. Taigi, 
jūs galite įsivaizduoti, kad kelionė į 
4 km gelmę bus tik pasivažinėjimas.

— Tamstos aparatas juk bus pri
tvirtintas prie laivo?

SĮ kartą Auguste Piccard tikrai 
nustebo.

— Kaip jūs galite apie tai pagal
voti? Tokiame atstume nutrūktų 
visi kabeliai. Ne, mano aparatas 
veiks visai savystoviai. Jis leisis ir 
kils savomis jėgomis. Jis kils, kaip 
balionas, išmesdamas balastą, tačiau 
balastas čia bus specialus, atsipalai
duojąs elektros pagalba. Borto ins
trumentai? Jie surinkti iš visų pa
saulio dalių. Langelis? Jis bus tik 
15 cm storio, tačiau visai kitoks, ne
gu povandeniniuose laivuose — tuo 
ir paaiškinamas jo atsparumas to
kiam dideliam spaudimui. Ar jūs 
žinote, kad mano aparate bus dvi 
vietos, ir aš imsiu keleivių, kurie

rizikuos į tokią kelionę leistis. Jų 
tarpe bus vienas prancūzas, kuris 
taip pat nori iš arti pamatyti jūros 
gelmių fauną.

— Kokį gylį jūroje iki šiol yra 
pavykę tyrinėtojams pasiekti?

— Amerikietis Wils pasiekė 900 
m., tačiau jo nusileidimas buvo ne
įtikinantis, nes aparatas buvo pri
tvirtintas prie laivo. Kai jam, pa
siekus 900 m. 'gylį, buvb iš laivo 
patelefonuota „Ar jūs žinote, kokį 
slėgimą pergyvenate?“ — jis, kaip 
vėliau pats pasakojo, tuoj davė įsa
kymą traukti į viršų.

— Taigi, atrodo, kad Tamsta, pa
siekęs aukštumo rekordą, dabar nori 
sumušti gylio rekordą? ,

— Rekordų mušimas manęs ne
domina. Tačiau iš karto aš pabandy
siu nusileisti iki 1000 m. gylio. Pa
sižiūrėti, kaip seksis.

Ir toliau profesorius, draugiškai 
šypsodamasis, pasakoja apie pasi
vaikščiojimus kalnuose, kuriuos jis 
taip mėgsta, apie gamtovaizdžių fo- 
togravimą, kuris taip traukia jo šir
dį, apie savo vaikus, „kurie jam tiek 
džiaugsmo teikia“.

Mažajame rokoko stiliaus salionė
lyje Briuselyje visame pasaulyje 
garsus vyras visu rūpestingumu 
ruošiasi sensacingiausiai ekspedicijai 
Iš visų, iki šiol įvykdytų. R.Ferral

nienė. Pastarasis tautinių šokių ko-
lektyvas nepriklausė ansambliui ir 
nebuvo p. Adolfo Narbuto vado
vybėje.

6) Tautinių šokių grupei, iki išvy
kos į Herfordą, vadovavo ne p, 
Adolfas Narbutas, bet p. O. Braz
džionienė, kuri parengė visus „Žibu
riuose“ Nr. 25 (84) 1947 VI. 21 d. iš
vardintus šokius, išskyrus „Malūną“ 
ir „Ožį“. Tik vėliau, po išvykos į 
Izerloh, p. O. Brazdžionienė atsisakė 
įstoti į p. Adolfo Narbuto kuriamą 
ansamblį. Gi tautinių šokių grupės 
dalyviai buvo „okupuoti“ ir turėjo 
vėliau dalyvauti vadinamajame p. 
Adolfo Narbuto vadov. ansamblyje,

7) UNRRA Direktoriaus anglų zo
noje p. E. D. Fanshawe padėkos raš
tas buvo adresuotas ne Meerbecko 
lietuvių ansambliui, kaip „Tėviškės 
Garse" 1947. VI. 19 d. straipsnyje 
„Meerbecko Lietuvių Ansamblis“ I. 
Mr. buvo parašyta, bet Meerbecko 
stovyklai, kurią tada atstovavo ir 
kitos čia gyvenančios tautybės.

8) Anglų Darbo Ministerijos Vice- 
ministeris lankė Meerbecką tik ne 
dėl to, kaip „Tėviškės Garso“ 1947. 
VI. 19 d. parašyta, kad p. Adolfas 
Narbutas šią stovyklą buvo išgar
sinęs, bet kitais tarnybiniais reika
lais.

LTB Meerbecko Apylinkės Komi
tetas randa reikalą tai pareikšti, 
dėl straipsnių autorių „Tėviškės 
Garso“ 1947. VI. 19 d. J. Mr. ir „Zi- 
buriuosč“ 1947. VI. 21 d. N. J. ne
tikslaus informavimo.

LTB Meerbecko Apylinkės 
Komitetas
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Varginga, darbšti stovykla
SELIGENSTADTO LIETUVIŲ STOVYKLOS 2-JŲ METŲ GYVENIMO APŽVALGA

tinės salės kampelyje, kur mokiniai 
turėjo.rašyti atsiklaupę ant kelių ir 
sąsiuvinius pasidėję ant papras
čiausių suolų, nes kitokių baldų nei 
patalpų nebuvo Tik rudeniop per
sikraustyta į naujai pastatytą ba
raką ir pagaminti primityviškiausi 
staliukai. Pirmaisiais mokslo metais 
mokykloje buvo 104 mokiniai ir dir
bo 6 mokytojai, o šiemet, — 85 mo
kiniai ir taip pat 6 mokytojai. Per 
abejus mokslo metus pr. mokyklą 
baigė 22 mokiniai, kurie visi tęsia 
mokslą vietos gimnazijoje. Pradžios 
mokyklai jau iš pat pirmųjų dienų 
vadovauja mok. A Tamošiūnas.

Gimnazija stovykloje įsteigta 1945. 
VIII. 21 d. ir keletą savaičių turėjo 
lygiai tokias pat „patalpas“ ir „bal
dus“, kaip ir pr. mokykla. Pirmai
siais mokslo metais gimnaziją lankė 
89 mokiniai, mokytojų buvo 21; 
antraisiais mokslo metais — moki
nių 92 ir mokytojų 23. Per abejis 
metus išleista 10 abiturientų. Šiais 
metais yra įvestos ir specialybinių 
dalykų pamokos. Mergaitėms nuo 
pat 1-sios klasės rankdarbiai yra 
privalomas dalykas, o pradedant 
5-ąja kl. ir siuvimas. Berniukai nuo 
1-sios kl. gali laisvu noru mokytis 
automechanikų, laikrodininkų arba 
stalių amatų, o nuo 5-sios kl. vieno 
kurio šių dalykų mokymasis yra 
būtinas. Gimnazijai vadovauja agr. 
J. Sirusas.

Suaugusiųjų švietimas. Šoferių 
kursai yra išleidę 92 žmones. Pre
kybos—buhalterijos kursus baigė 
15 asmenų, stenografijos — 10 asm.

Tebeveikia prancūzų ir anglų kalbų 
kursai. Čia atskirai pažymėtini 
elektromonterių kursai, su praktikos 
darbais užsitęsę net 11 mėnesių ir 
praktikos reikalui išsirūpinę benzi
ninę 21 PS atsarginę elektros sto
telę. kuri, bėdos atveju, galėtų tiekti 
energiją visai stovyklai. Šiuos kur
sus baigė 15 kursantų. Kursus su
organizavo ir jiems vadovavo elektr. 
inž. K. Miliūnas. Be to, 24 šios sto
vyklos gyventojai baigė automėcha- 
nikų, šaltkalvių, šveisuotojų, stalių 
ir kt. specialybių kursus, UNRRA- 
os suorganizuotus Mannheime ir 
Arolsene.

įvairiuose vokiečių universitetuose 
bei aukštosiose mokyklose sudijuoja 
24 studentai.

Jaunimo sambūriai. Vyr. skautų 
iniciatyva, 1945. XII. 3 d. stovykloje 
įsteigta skautų organizacija, iš ku
rios jau sekančiais metais buvo su
daryti du tuntai: brolija pavadina
ma „Nevėžio“ tuntu, turinti 86 ber
niukus ir „Bitėnų“ seserija su 76 
mergaitėmis. S. m. VI. 28—30 d. d. 
Seligenstadte įvyko visų trijų Vo
kietijos zonų lietuvių jūros skautų 
vadų suvažiavimas. Gimnazijoje vei
kia mokinių ateitininkų būrelis, tu
rįs per 20 narių. S. m. sausio mėn. 
čia įvyko šios apygardos mokinių 
ateitininkų vadų kursai

Stovyklos sportininkai yra susitel
kę į „Žaibo“ sporto klubą su futbo
lo, krepšinio, stalo teniso, šachmatų 
ir kt. sekcijomis. Turima savo fut
bolo ir krepšinio aikštės. Itin akty
vūs yra futbolininkai. (B. d.) K. Ap.

Iškilmingai atšvęsta JAV
Nepriklausomybės šventė

LSS vadu ir vadovių suvažiavimas
< 4

Truputis istorijos. Seligenstadto 
lietuvių stovyklos pagrindą sudarė 
buv. Coburgo stovyklos 'gyventojai. 
Pereinamoji įvairių tautų stovykla 
Coburge pradėjo kurtis dar -1945 m. 
balandžio 15 d., vos tiktai atėjus 
amerikiečių kariuomenei. Čia susi
būrė lietuviai iš Coburgo Rodą cho ir 
Lichtenfelso apylinkių. Birželio mėn. 
viduryje apie 800 lietuvių iš Co
burgo buvo perkelta į Wurzburg-Zell 
stovyklą, c^iš čia 1945 m. birželio 
28 ir 28 dienomis apie 600 buv. co- 
burgiečių lietuvių savanoriškai per
sikėlė į Seligenstadtą. Vėliau gyven
tojų skaičius sparčiai didėjo. Gyve
namųjų patalpų atžvilgiu tai bene 
vargingiausia stovykla visoje ameri
kiečių zonoje. Pradžioje plyname 
lauke testovėjo keletas lentinių ba
rakų, pašiūrių bei įvairių pastogių. 
Aplinkui pagelbinio aerodromo lau
kai buvo pilni nesprogusių minų ir 
kitokių sprogmenų bei šaudmenų.

Gyventojų sudėtis ir judėjimas. 
Bent prabėgomis žvilgterėkime į šią 
stovyklą. Visą Seligenstadtą sudaro 
tik to paties pavadinimo geležinke
lio stotis, esanti tarp Wurzburgo ir 
Schweinfurto, ir šalia jos buv. aero
dromo laukas su virš 20 barakų, ku
riuose šiuo metu vargsta arti 1.100 
lietuvių, (kitų tautybių čia nėra). 
Gyventojų pasiskirstymas profesinė
mis grupėmis yra maždaug toks: 
darbininkų — 36%, buv. tarnautojų 
— 26%, ūkininkų ir amatininkų — 
po-16% ir laisvųjų profesijų — 6%. 
Per 2 stovyklos gyvavimo mp’tus 
gimė 50 kūdikių, susituokė 40 porų 
ir mirė 18 asmenų (11 suaug. ir 7 
vaikai). Mirusieji laidojami Pros- 
selsheimo kaimo kapinėse. Kasyklų 
darbams j Belgiją išvyko 11 ir iš
keliavo i JAV 7 asmenys.

Vargo mokykla. Jaunimo švieti
mo bei auklėjimo darbas varomas 
gana plačia vaga. Vaikų darželį 
lanko, apie 60 vaikučių. Darželio ve
dėja — mok. I. Sirutienė. Pradžios 
mokykla atidaryta 1945. VII. 14 d. 
po atviru dangumi ir kelių pirmųjų 
savaičių pamokos buvo atliekamos 
tiesiog medžių paūksmėje ar dabar-

Skelbimai
' Žurnalas „Žvilgsniai“ Nr. 3, red. 
J. Mekas. RM. 10,— * Šležo-Mali- 
riausko „Lietuvos Istorija“ mokyk
loms. RM 7.50 (jrišta 10,50) • Lie
tuviškos raidės rašomojai mašinėlei, 
užsakant avansas RM 25,— * Būti
niausi rašmenys liet, stiliuje, tuo tar
nu tik ne stovyklose gyv. tau
tiečiams, ne daugiau už RM 5.— * 
Užsakymai pildomi iš eilės.

Leidykla „GIEDRA“ '
(16) Kassel-Oberzvvehrėn

Rosenheime organizuojami liet. 
GAILESTINGŲJŲ SESERŲ KURSAI 
mergaitėms ir moterims 18-45 metų 
amž. ir baigusioms ne mažiau 4 kl. 
gimnazijos.

Prašymus su trumpu curriculum 
vitae ir gydytojo pažymėjimu apie 
kandidatės sveikatą siųsti iki 1. 8. 
47 an das Litauische Rote Kreuz. 
'13b) Rosenheim, Jaegerstr. 10.

Idėjos sesei
BIRUTEI JUOZAPAVIČIENEI.
mirus jos mylimai mamytei, 
reiškiame gilią užuojautą.

Pabaltijo U-to studentai- 
ateitininkai

Liūdesio valandoje, mirus bran 
giai mamytei ir uošvei
MARIJAI VALUKAIT1ENEI.
Eleną ir Vladą Poručius giliai 
užjaučia

Vėlių šeima
:• SSSSSaSSOCnSSEttDESaaeEaOBSSBSWI 

Mokytojui
VINCUI KAIRIUI 

mirus, jo šeimai gilią užuo
jautą reiškia

LTB Švietimo Valdyba

Mūsų Kolegai
Prof. JONUI SIMOLIUNUI, 

jo broliui miras, reiškiame gi
lią užuojautą.

Baltijoj Universiteto 
Lietuvių mokomasis personalas

Po sunkios ligos atsiskyrus iš 
šio pasaulio
MARIJAI VALUKAITIENEI, 

jos vienintelei dukteriai E 
Porutienei, bei žentui J. Porū
šiui liūdėsio valandoje reiš
kiame giliausią užuojautą 
Schweinfurto lietuvių stovyklos 

evangelikų parapija

Liepos 4 d. Bambergo lietuviai 
ypatingai gražiai paminėjo JAV 
Nepriklausomybės šventę.

Iš ryto, dalyvaujant vietinės ko
lonijos lietuviams, trečios stovyklos 
rajone buvo pakeltos JAV ir Lietu
vos vėliavos. Čia žodį tarė trečio
sios stovyklos administratorius agr. 
Karosas. 10 vai. įvyko pamaldos. 
17 v. 3(1'm. salėje įvyko iškilminga 
minėjimo akademija, kurią, trumpu 
žodžiu ir pakviesdamas garbės pre
zidiumą, atidarė LTB Bambergo ko
miteto pirmininkas p. Tamulionis. 
Apie Amerikos Nepriklausomybės 
deklaracijos reikšmę patiems to 
krašto piliečiams, o taip pat ir 
laisvę mylinčioms Europos tautoms 
paskaitą skaitė Erlangeno Universi
teto doc. dr. Girtautas. Jo kalbos 
mintys buvo gražiai surištos ir su 
Lietuvos laisvės kovų etapais. Jis 
kvietė visus lietuvius ir toliau būti 
ištvermingais, nepalūžti kovoje už 
tą žemę, kurią apdainavo mūsų 
laisvės pranašas Maironis, kurią 
savo krauju sušlakstė rpūsų sava
noriai ir kurią ir dabar krauju te- 
belaisto Tėvynės Sargai — partiza-

ERLANGENO LIET. STUDENTAI 
PIRMENYBIŲ LAIMĖTOJAI

Birželio 30-liepos 3 d. d. Erlangeno 
universitete, kaip ir kiekvienais 'me
tais, buvo pravestos tarptautinės 
akademinio jaunimo stalo teniso ir 
lengvosios atletikos pirmenybės, uni
versiteto meisterio vardui laimėti. 
Stalo teniso varžybose 37 varžovų 
skaičiuje dalyvavo 3 lietuviai stu
dentai. Turnyras buvo pravestas 
vieno minuso sistema penkiose gru
pėse. Jų finalinės pasekmės: Gai- 
lius-Vetter 3-1; Gailius-Flech 3-2; 
Gailius-Schleizer 3-1; Kazlauskas- 
Vetter 3-2; Kazlauskas-Schleizer 3-1; 
Kazlauskas-Fleck 3-1 ir Gailiųs- 
Kazlauskas 3-0; Tokiu būdu lietuviai 
liko Erlangeno Universiteto stalo te
niso meisteriai: Gailius-I v. ir Kaz- 
lauskas-II v. Lengvosios atletikos 
pirmenybėse stud, estas Raak ru
tulio stūmime leimėjo I vietą (12,45 
m) ir disko metime II vietą, numetęs 
34.80 m. J. Sūdavas

KERNIUS NUŠOKO 7,27 m
Kaip praneša vokiečių spauda, 

Mūnchene buvo tarpmiestinės leng
vosios atletikos rungtynės tarp VfL 
Muenchen ir Eintracht Frankfurt. 
Mūncheniečiai 'laimėjo 20.301-18.381 
tšk. Rungtynių metu buvo pasiekta 
eilė gerų pasekmių. Tarp kitų, pa
žymėtinas Kernius, startavęs VfL 
Mūnchen ir į tolį nušokęs 7,27 m.

Iš savo pusės Kernius pasisekimu 
mes galime tik pasidžiaugti. Jo pa
sekmė yra mums neįprastinė ir ji 
oūtų naujas Lietuvos rekordas. (Lig
šiolinis Fomino 7.20.) Galime palin
kėti, kad Kernius Ir toliau taip nuo
širdžiai dirbtų ir džiugintų savo ryš- 
,<ia pažanga. Kernius yra pavyzdys, 
kad ir tremtyje lengvatlečiai gali 
daug ko pasiekti.

nai. Po to buvo priimta sveikinimo 
rezoliucija, kuri pasiųsta Bambergo 
amerikiečių įgulos viršininkui pik. 
R. E. Weber.

Meninėje dalyje mūsų sargybų 
kuopos vyrų choras, diriguojamas 
P. Kabašinsko, ryžtingai padainavo 
keletą dainų ir Bambergo tautinių 
šokėjų grupė pašoko tautinių šokių: 
rugelius ir malūną. Gabus klarne
tistas, sargybų kuopos muzikantas 
Dudonis, akomponuojant p. Kund- 
rotienei. išpildė Čaikovskio roman
są, Verdi „Rigoletto“ ir Thomo Po- 
lonaizą. O. Šarkauskaitė padainavo 
solo Talat-Kelpšos „Ne margi saka
lėliai“, Šimkaus „Kur bakūžė sa
manota“, Kačanausko' „Pradalgiuos" 
ir vieną anglišką dainelę.

Po meninės dalies, trečiosios sto
vyklos rajono sporto aikštėje įvyko 
krepšinio rungtynės tarp Seligen
stadto krepšinio komandos „Žaibas“ 
ir Bambergo sargybų kuopos lietu
vių komandos „Vėtra I“. Svečius 
nugalėjo vis I dėlto bambergiečiai. 
Santykis 30:28 Bambergo naudai.

P. Alšėnas

SPORTO ŽINIOS

IS LATVIŲ SPORTO GYVENIMO
— Birželio 20-22 d. d. Wurzburge 

įvyko baigminiai žaidimai latvių 
moterų krepšinio meisteriui išaiš
kinti Meisterio vardą laimėjo Wūrz- 
burgo YWCA komanda. Stripsiausią 
pasipriešinimą naujosioms meiste- 
rėms užkūrė Valka (stovykla prie 
Nūmbergo) krepšininkės, kurios pra- 
ląimėjo 20—29. Tai ir buvo pats įdo
miausias žaidimas. Be to, Wurzburgo 
YMCA laimėjo prieš Hanau 35-10, pa
galiau prieš Mannheimą 31-13. Valka 
užėmė antrą vietą ir laimėjo prieš 
Mannheimą 30-28 ir prieš Hanau 31-25. 
Trečioj vietoj atsidūrė Mannheimo 
latvės, įveikusios Hanau 31-22. Lat
vių krepšinio žinovų nuomone, mo
terys parodė tokią pat žaidimo klasę, 
kaip ir tėvynėje. Meisterio komandą 
sudaro: Drava. Novicka, Graudina. 
Grivina, Abolina. Mannheimo lat
vių iškilesnė žaldikė yra žinomo 
futbolininko ir krepšinininko Areno 
žmona.

— Latviu futbo''- ' ’ - s'-eimanis 
jau yra atsidūręs Anglijoj. Išvykę lat
viai tuojau pat stvėrėsi futbolo ir iš
bandė savo pajėgumą su viena anglų 
karių vienuolike. Priešininkai nebuvo 
labai stiprūs ir latvių DP rinktinė 
laimėjo neeiline pasekme 8—3.xFrei- 
manis pasirodė esąs geras šaulys ir 
pats vienas ikirto šešis įvarčius. Kal
bama, kad Freimsnis jau yra gavęs 
kai kurių pasiūlymų iš anglų ko
mandų. Ck.

' TRUMPAI Iš VISUR
— Tarpvalstybinėse futbolo rung- 

ynėse Jugoslavija nugalėjo Rumuni
ją 3-1, o Vengrija įveikė Jugoslaviją 
3-2. Be to, Suomija laimėjo prieš 
Norvegiją 3-1, o Švedija atskaitė Da
nijai 6-1.

— Baigminėse rungtynėse dėl aus-

Liepos 6 ir 7 d. d. Kasselio-Mat- 
tenbergo stovykloje įvyko trečias 
atsikūrusios Lietuvos Skautų Są
jungos vadų ir vadovių suvažiavi
mas. Atidarydamas suvažiavimą, 
Sąjungos Tarybos Pirmijos pirm. v. 
sktn. Palčiauskas pažymėjo, kad, 
jeigu 1945 m. Detmolde įvykusį LSS 
suvažiavimą tenka laikyti atkuria
muoju, o metais vėliau Augsburge 
susirinkusį — formuojamuoju, tai 
pastarajam suvažiavimui tektų pa
ruošiamojo vardas. Susirinkę vado
vai turėtų nusmaigstyti gaires LSS 
tvarkymuisi decentralizuotos emigra
cijos atveju.

Susikaupimo minute pagerbęs iš 
šio pasaulio atsiskyrusius buvusius 
LSS šefus — A. Stulginskį ir A. 
Smetoną — ir okupacijų bei karo 
Sąjungai išplėštus vadus, sugiedojęs 
tautos himną, suvažiavimas ėmėsi 
darbo.

ORGANIZACINIAI REIKALAI
Spontaniškai atgijusiam skautų 

judėjimui buvo reikalinga suteikti 
statutinę formą, Naujai išdirbtas S-gos 
statutas, kuris jau yra pasklebtas, 
pagrinde turėtų atitikti veikusiam 
Lietuvoje statutui, tačiau įvestos dvi 
naujovės: dvasios vadovų institucija 
ir visiškai atsisakyta nuo vadizmo 
principų.

Pramatant decentralizuotos emigra
cijos galimumus, suvažiavimas su
teikė ypatingų įgaliavimų Sąjungos 
Tarybai, kuri jau yra paskirusi LSS 
įgaliotinius JAV, Anglijoje, Argen
tinoje ir Brazilijoje.

Skaučių skyrius yra susiorganiza
vęs į savarankišką Seseriją. Opiau
sias klausimas buvo parengimas 
naujų vadovių

Atskirose Brolijos ir Seserijos 
sueigose vadais perinkti v.sktn. Če
pas ir v. sktn. Augustaitytė-Vaičiū
nienė. Taip pat naujai išrinkta 12 
Tarybos narių ir kiti organai.

LSS SANTYKIAI SU LT 
BENDRUOMENE

Kaip savo pranešime Tarybos 
Pirmijos pirmininkas pažymėjo, 
santykiuose su LTB veiksniais LSS 
save laiko lygiateisiu LTB pasiskirs
tymo subjektu ir savo laikyseną 
normuoja, bei kitų laikyseną ver- 

' tina išeinant iš skautybės principų.
Skautų tėvai yra suorganizuoti ir 

įtraukti į aktyvų LSS rėmimą. Savi
tarpinis nepasitikėjimas buvo davęs 
pagrindą atsirasti tam tikriems nesu
tarimams tarp skautų ir mokyklos. 
Tačiau, bendradarbiaujant su LTB 
Švietimo. Vaidyba nesusipratimus 
.pavyko likviduoti. Santykiuose su 
LTB organais, kurie į skautų orga
nizacijos susitvarkymą nesikišo ir 
pačią organizaciją . rėmė, nesutikta 
jokių ypatingų sunkumų. Nusistaty
ta, kad LSS nariams DP statusas 
nėra laikomas sąlyga. „
SĄJUNGOS DVASIOS VADOVAI
Su Katalikų Bažnyčia, kuri 10 

metų LSS gyvenime nedalyvavo, 
yra užmegztas kontaktas tremtyje. 
Iš skautų pusės būtų pageidavimas,

trų futbolo taurės Wacker nugalėjo 
Austria 4-3, Kaip žinome, Wacker 
yra šiemetinis Austrijos meisteris.

— 1948 m. Londono olimpiadoj ga
lės dalyvauti tie lengvatlečiai, kurie 
pasieks šį minimumą: į aukštį 1JI7; 
su kartimi 4,00; trišuolis 14,50; į tolį 
7.20; rutulys 14,60; diskas 46,00; ietis 
34,00; kūjis 49,00.

— Joe Louis numato atvykti į Eu
ropą ir ten demonstruoti parodo
mąsias rungtynes Už išvyką į Portu
galiją, Ispaniją ir Prancūziją Joe 
Louis reikalauja 300.000 dol.

— Rugpjūčio 1-10 d d. Paryžiuje 
įvyks viso pasaulio studentų sporto 
šventė. Iki šiol dalyauti užsirašė 926 
sportininkai (iš 30 kraštų).

— Tarpvalstybinėse lengvosios at
letikos rungtynėse Austrija nugalėjo 
Vengriją 63-33. Austrė Bauma ietį 
numetė 48,21 (naujas pasaulio re
kordas).

— Vienas žymiausių pasaulyje 
sporto įvykių šemet yra pirmą kartą 
po karo pravedamos dviračių lenk
tynės Tour de .France. Iš viso rei
kės pravažiuoti 4640 km, kurie su
skirstyti į 21 etapą. Dalyvauja pran
cūzai, belgai, olandai, italai, švei
carai, liuksemburgiečiai ir Prancūzi
joj gyveną svetimtaučiai (daugiausia 
italai ir lenkai). Jie visi yra sudarę 
10 komandų. Lenktynės bus baigtos 
liepos 20 d.

— Prahoje čekas Zatopek 5000 m 
prabėgo per 14.08,2 (naujas Čekoslo
vakijos rekordas). Tai yra itin pui
kus laikas. Geriau už Zatopeką šį 
nuotolį yra prabėgęs tik Haegg (Šve
dija) — 13.58,2 (pasaulio rekordas). 
Po Zatopeko eina: 3. Wooderson — 
Didž. Britanija 14.08.6; 4. Maeki (Suo
mija) 14.08,8; 5. Heino (Suomija) 
14.11,4; 6. Slykhuis (Olandija) 14.14,0. 
Daug tikimasi iš olando Slyjkhuis, 
kuris su Zatopeku gali išstumti suo
pius ir švedus Londono, olimpiadoje. 

jog skautų dvasios vadovais būtų 
skiriami kunigai, susipažinę su skau
tais, ir jie būtų atpalaiduoti nuo 
kitų organizacijų. Sąjungos dvasios 
vadovas kun. Vaišnora nurodė, kad, 
neatsižvelk ant į trūkumą kunigų, 
buvusių skautais, ir kitas priežastis, 
visi skautų vienetai, nors ir neidea
liai, jau yra aprūpinti dvasios vado
vais. Kai kur pats gyvenimas pri
vertęs tą patį asmenį skirti vienos 
ir kitos organizacijos dvasios va
dovu. Tačiau -šitai galį padėti dar
nesniam tų organizacijų sugyveni
mui.

SANTYKIAI SU KITOMIS 
JAUNIMO ORGANIZACIJOMIS
Principinis LSS nusistatymas kitų 

jaunimo organizacijų atžvilgiu yra 
pagrįstas ideologiniais principais, 
tolerancija ir asmens laisve. Tary
bos Pirmija yra nutarusi nedrausti 
skautams dalyvauti nepriešingos 
idealogijos organizacijoj ir atvirkš
čiai. Konkrečiai, čia būtų turima 
reikalo su prieš kurį laiką leista 
ateitininkų organizacija. Sugyvenimo 
bei bendradarbiavimo su ateltin- 
kais būtinumas buvo užgirtas, ta
čiau, kai į skautų eiles „pradedama 
organizuotai brautis, Brolija turi 
budėti“, pažymėjo Brolijos Vadas ▼, 
sktn. Čepas.

Taip pat išsitarta dėl santykių su 
YMCA ir YWCA Su šia organizacija 
bendradarbiavimo rūšis daugiausia 
pareina nuo vietos sąlygų LSS yra 
užmezgusi ryšį su Tarptautiniu 
Skautų ir Skaučių Biuru, o taip pat 
stengiamasi sueiti į kontaktą su ki
tomis skautų organizacijomis.

AUKLĖJIMO KLAUSIMAI
Naujienybė skautų gyvenime yra 

įvedimas religinio auklėjimo pro
gramos, kuri, kun. Vaišnoros žo
džiais, yra kaip galima geriau pri
taikinta LSS.

Rengiant skaučių programą, kaip 
Sererijos Vadė v. sktn. Augustaitytė- 
Vaičiūnienė pažymėjo, atkreiptas 
dėmesys į nutautėjimo bei dvasinio 
susmukimo pavojų ir ieškota api- 
braižų lietuvaitės skautės typui su
kurti. Suvažiavimas, iš viso, atkreipė 
ypatingą dėmesį į klausimo opumą 
išsaugoti jaunąją kartą tautai ir 
joje įskiepyti kuo sąmoningesnę 
savos tėvynės meilę. Brolijos sueigo
je nusistatyta išdirbti naują pro
gramą skautams vyčiams.

Aptarus skautiškosios spaudos to
bulinimo reikalą ir būdus, dalyva
vimą tarpt. Jamboree: Prancūzijoj 
bei eilę einamųjų reikalų, priėmus) 
atatinkamų nutarimų, suvažiavimasl 
nutarė pasveikinti Tarpt. Sk. ir Skč. 
Biurą, vadovaujančius tremtinių ir 
Amerikos lietuvių veiksnius, šv. 
Sosto Delegatą Lietuviams Vokieti
joje ir Austrijoje, bei įvairias skautų 
organizacijas ir išreiškė padėką 
Kasselio lietuvių visuomenei už Su
važiavimo priėmimą ir globojimą.

Alg. Drm.

Padėka
A. M. Technical Lab. Serv. Camp 

1060 prie Frankfurt a. M. esantiems 
lietuviams, o ypatingai p. Pr. Sa
balui parėmusiams mane, besigydantį 
Steinalio sanatorijoje, pinigine (1400 
RM) ir ūkiškų gėrybių parama, ta- ’ 
riu nuoširdų ačiū. Ad. Zygas

Paieškojimai
Tautiečiai, padėkite surasti Juozą 

Svirskį ir Ievą Kaveckienę - Svir - 
skienię iš Šiaulių. Jų gyvenamą vietą 
ar likimą pranešti: Kleopui Stasiū- 
naičiui, DP Lager Schweinfurt.

A. Domarkas, gyv. Wurzburg-Zell, 
Nord Kaseme, DP Camp, prašo sku
biai atsiliepti Petrą Valančių iš Plun
gės valšč.

Bruškevičius Antanas, gyv. (20) 
Dragahn, Krs. Dannenberg, „Oxford“ 
Camp, prašo atsiliepti Usevičių Vladą.

Rinkevičienė Matilda, gyv. Schwein
furt, Theodor Fischer Platz 4-1, ieško 
Rinkevičiaus Vyto, Viltrakytės Al
donos, Viltrakio Vyto ir Pėčėlingai- 
tės Magdalenos. (2)

Petrauskas Juozas, gyv. Weiden, 
Hammerweg, Litauisches Lager, pra
šo skubiai atsiliepti Pankevičių Pra
ną, gyvenusį Kasselio DP stovykloj, 
dėl svarbių žinių suteikimo.

IŠ DP RYŠKIŲJŲ VEIDŲ
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Laiškai iš Olandijos (II)

Atvykus į Amsterdamą, delegaciją 
pasitiko keli valdžios pareigūnai su 
p. Bokkel — darbo įstaigos atstovu 
priešakyje. Delegaciją patalpino pir
maeiliame viešbuty Viktoria. Lygiai 

* 12 vaL visą delegaciją su vadovais 
ir palydovais mažojoj audiencijų sa
lėj priėmė Amsterdamo vyr. bur
mistras Dr. A. J. d’Ailly. Savo svei- 
cinimo kalboje p. Burmistras apgai
lestavo, kad nelemtasis karas sudarė 
lelaimingų žmonių kategoriją, DP 
vadinama. Pasidžiaugė pirmaisiais 
įvairių tautų DP atstovais, kurie gal 
rurasią kelius, kad nemaža dalis ne
laimingų be tėvynės žmonių galėtų 
įsikurti Olandijoj ir susirasti sau 
nuolatinę gyvenimo vietą. Olandija 
ssanti karo apriauta ir dar nepa- 
lėgianti atsigauti. Tad esą supran
tama, kad šiandien Olandija negalės 
atvykusių taip priimti ir įkurdinti, 
kaip reikėtų. Bet dėsianti visas pa
stangas žmoniškam įsikurdinimui. 
Delegacijos dalyvių vardu buvo tin
kamai padėkota.

Po gana iškilmingų pietų, delega
cija aplankė karalienės Wilhelminos 
vardo ligoninę. Tai daugelis blokų 
ir beveik visų ligų gydykla su 2400 
lovų. Joje jau dirba prieš 3 d. atvy
kusios latvaitės ir estaitės. Jos ruo- 
tiasi būti ligoninės sesutėmis. Mė
tomos teoretiniai, atlieka praktiką, 
dirbą įvairius darbus ir mokosi olan
dų kalbos. Kol kas linksmos ir pa- 
tehkintos. Viso jų 24. Kita grupė 
delegacijos aplankė Katalikų ligo
ninę. Joje dirba ir 4 lietuvaitės irgi 
prieš 3 d. čia atvykusios. Darbo ir 
pragyvenimo sąlygos panašios. Sa
vuosius pamačiusios susijaudino ligi 
ašarų.

Per vakarienę delegaciją aplankė 
Olandijos metalo sindikato pirminin
kas inž. W. van den Laan.

Sveikindamas delegatus jis pabrė
žė, tuojau norįs su mumis sudaryti 
kontaktą. Paminėjo, kad mūsų DP 
problema esanti sunki. Sunki esanti 
ir pramonės problema. Tačiau me
talurgai į DP žiūri ne vien kaip į 
darbo jėgą, bet norį žmonėms padėti 
lusirasti naują tėvynę, sudaryti žmo
niškas pragyvenimo sąlygas. Kai de- 
legatai lankysią įmones, esą galėsią 
įsitikinti, kad Olandijoj viešpataująs 
vien žmoniškumas, čia niekur nesu
siartinsią su pragaru. Vakarienės 
metu, jau pasirodė ir laikraščiai, pla
kai aprašydami delegacijos atvyki
mą, DP problemos atsiradimą, šių 
Žmonių vargus -ir 1.1. Neužmiršta 
pabrėžti, kad DP tarpe galį rastis 
Ir fašistų, bet jie būsią patikrinti

Tris dienas prabuvęs šiame di
džiuliame mieste ne ką gali pagrin
dinai pažinti. Tačiau šis tas paaiškė
ja. Miestas apima 17.455 ha plotą S: 
m. sausio 1 d. buvo 798.316 gyv. 
Miestas visai sveikas. Prekybos cen
tras. Čia jūros uostas, daugybė mažų 
uostų miesto vidury, kanaluose, čia 
sandėliai, gyvenimas virte verda.

Visi mūsų malonūs palydovai te
kalba apie aktualiausią Amsterda
mo ir bendrai Olandijos problemą 
—butų trūkumą. Šiuo metu yra 220.871 
butas. Reiškia, kiekvieniems 3,6

Suomis gydytojas Dr. Felix 
Kersten buvo Himmlerio asmens 
gydytojas. Prieš pat kapituliaciją 
jam teko būti tarpininku Himm
lerio ir grafo Bernadotte dery
bose. Šiuo metu „Sunday Ex
press“ spausdinami jo užrašai 
iš Trečiojo Reicho užkulisių.

Vieną dieną Himmleris mane pa
klausė, ar aš nenorėčiau perimti 
dar vieną pacientą. Aš atsargiai 
atsakiau:

— Tai priklauso nuo to, kuo jis 
serga.

— Jį kankina galvos skausmai, 
nusilpimas ir nemiga, — atsakė 
Himmleris. Kiek patylėjęs, jis dar 
pridūrė: — Štai ligos istorija. Ta
čiau Tamsta man turi prižadėti, 
kad apie jos turinį niekam neprasi
tarsi

Tai sakydamas, jis padėjo ant 
Stalo mėlyną bylą. Joje buvo dvi
dešimt šeši mašinėle rašyti pusla
piai, apimą Hitlerio ligos istoriją.

— Skaityk Tamsta čia, mano aki
vaizdoje, — pridūrė Himmleris.

Aš bylą gana greitai perskaičiau. 
Iš jos patyriau:

Be Himmlerio minėtų nusiskun
dimų, t y. galvos skausmų, silpnu
mo priepuolių ir nemigos, Hitlerį 
dar kankino lengvas kairės rankos 
drebulys ir kairės kojos traūkuliai. 
Pirmojo Pasaulinio Karo metu jis 
dėl sunkaus apsinuodijimo dujo
mis buvo keletą dienų apakęs. 
Dujos buvo tiek pakenkusios, kad 
jis vos begalėjo kalbėti, ir Dr. von 
Eldcen turėjo operuoti gerklę. To
liau, Hitleris karo metu buvo apsi
krėtęs sifiliu; dėl netinkamo gydy

Trys dienos Amsterdame
žmonėms tenka vienas butas. Sako, 
kad dar trūksta 27.000 butų. Staty
ba beveik nevyksta, nes trūksta 
statybinių medžiagų. Tik miesto 
savivaldybė stato nebrangių butų 
koloniją. Šiemet numato pastatyti 
apie 500 naujų butų.

Tuo tarpu nuo butų klausimo daug 
kas priklauso. Olandas negali įsi
vaizduoti, kad šeima galėtų gyventi 
viename kambaryje. Jis supranta, 
kad vienas žmogus gali užimti 3—4 
kambarius. Suglaudinimo nėra. Bu
tų kainos neaukštos. Jei ne būtų 
stoka, lengvai Amsterdame galėtų 
įsikurti daug tūkstančių' DP.

Darbo jėgos pareikalavimas dide
lis. Dvi dienas pavienėmis grupė
mis lankėme daug įmonių Ypač 
daug darbo jėgos laukia metalo ir 
laivu statybos fabrikai Laivų sta
tybos įmonėje — „Nederlandsche 
Dok en Scheepsbouw Maatschoppy 
V. O. G.“, dirba 4000 darbininkų ir 
500 tarnautojų Trūksta mažiausia 
dar 1000 darbininkų Kitose įmo
nėse mažesni trūkumai. Bet reikia 
motorų, vielų, mašinų fabrikuose, 
ypač siuvyklose siuvėjų. Tik, deja, 
visi laužo galvas, iš kur ir kaip 
gauti butų

Tremtinių delegacijai buvo rodo
ma ne tik įmonės, kurios darbo jėga 
suinteresuotos, bet lygiai amatų 
mokyklos ir šiaip komunaliniai 
įrengimai. Verta paminėti savival
dybės įrengtoji skalbykla, kurioje 
pačios šeimininkės per 3 vai. išsi
skalbia savo baltinius. Per dieną 
praeina apie 2000 žmonių Seimi
ninkė atsineša savo baltinius, juos 
bendrai virina, trina, plauna. Vė
liau kiekviena savo džiauna elek
trinėj džiovykloj, išdžiovinusi mog- 
liuoja elektriniuose mogliuose ir be 
vargo gabenasi namo.

Mieste didžiulė amatų mokykla. 

Lietuva 1947 m. pavasarį
Žmonių nuotaikos ir lūkes

čiai

Lietuvoje žmonės gyvena viltimi, 
kad greit ateis išvadavimas. Kokiu 
būdu tas išvadavimas ateis, žmonių 
nuomonės skiriasi, bet visi tiki arti
mą karą. Net Paleckis, su paskai
tomis po provinciją važinėdamas, 
įtikinėjęs žmones: „Nedėkite vilčių 
į karą, nes jo nebus Jūs tik save 
apgaudinėjate Geriau nesvyruodami 
Imkitės Tarybinės Lietuvos atstaty
mo darbo.“ Tačiau jo motina Ry
goje savo sūnaus paklaususi: „Sū
neli, sakyk kada bus karas, mes jo 
taip laukiame.“

Apie tai, kad mes tremtiniai esame 
gyvi ir sveiki Lietuvoje žmonės su
žinojo iš Višinskio kalbos Jungtinių 
Tautų Org. ir iš šykščių tremtinius 
puolančių žinučių bolševikinėje spau
doje. Žmonės patyrė, kad tremtiniai 
yra organizuoti, ir kad’ veikia Lie
tuvos labui, nes kitaip gal ir sovietų 

f

Paslaptingas pacientas
mo tai atsiliepė į Jo akis. Buvo 
pavpjaus, kad jis gali apakti

Nors iš kariuomenės buvo atleis
tas visiškai pasveikęs, tačiau 1937 
metais vęl pradėjo reikštis įvairūs 
simptomai; buvo konstatuotas pro
gresyvinis paralyžius. Tai rodė visi 
simptomai, išskyrus pora: akių lė
lytės dar tebereagavo, ir jis nejuto 
kalbos trikdymų. Ištisus mėnesius 
jo sveikata galėjo būti palaikoma 
įvairių rūšių injekcijomis (aš net 
girdėjau, kad Hitleris priimdinėda
vęs tariamo atsijaunūno eleksyro 
„Orchikrin“ injekcijas).

Toliau iš ligos istorijos aiškėjo, 
kad Hitleris jau daug metų sirgo 
lytine impotencija; tačiau ten pat 
buvo įsakmiai pabrėžta, kad jis ne
sąs homoseksualistas. Tačiau tam 
tikro seksualinio pasitenkinimo Hit
leris pasiekdavo kalbėdamas didelėms 
klausytojų minioms. Tai rodė psi- 
choanalitinių tyrimų aktas. Jis 
griežtai laikėsi 'vegetariškos dietos, 
nerūkė ir negėrė jokių alkoholinių 
gėrimų.

Baigęs skaityti, rodydamas vietą 
apie Hitlerio impotenciją, aš Himm
lerio paklausiau:

— Tai reiškia, visos kalbos apie. 
Evą Braun yra visiškai nepagrįs
tos?

— Tai yra grynai platoniška 
draugystė, atsakė Himmleris. — Eva 
Braun yra vienintelis žmogus pa
saulyje, kuri gali jį, užėjus įniršimo 
priepuoliui, nuraminti Ji turi jam 
švelninančios įtakos. Sėdėdamas 
prie didelio rašomojo stalo Berdi- 
tesgadene, jis mėgsta pro Evą 
Braun, sėdinčią ant lango su mez
giniu rankose, žiūrėti į kalnų vir
šūne* tolumoje. Tuo metu jai ne

leidžiama kalbėti. Jos profilis di
dingų kalnų fone Hitleriui įkvepia 
didelių idėjų.

Iš Himmlerio aš taip pat paty
riau, kad Hitleris labai nekenčia 
arklių. Jis mielai nušautų kiekvieną 
pasitaikiusį arklį. Tačiau šios ne
apykantos priežasčių jis ir pats ne
galėtų nurodyti.

Himmleris toliau man pasakojo, 
kad Hitleris, neturėdamas prieš sa
ve klausytojų, dažnai mėgstąs savo 
kambaryje sakyti ilgas kalbas bal
dams. Nors Himmleris ir nurodė, 
kad Hitlerio išsiauklėjimui dar 
daug ko trūktų, tačiau savo pasta
bas baigė žodžiais:

— Genijui knygų nereikia.
Nieko nesakydamas, atidaviau 

Himmleriui bylą atgal.
— Na, Kerstenai, — paklausė jis,

— nori šį pacientą perimti?
Aš, atsakiau, jog man trūkstą me

dicinos žinių, kad aš galėčiau tin
kamai gydyti Hitlerio ligas, kurios 
yra psichinio pobūdžio. Himmleris 
pareiškė apgailestavimą dėl mano 
nusistatymo. Jis atsisėdo ir, nepa
keldamas balso, pasakė:

— Tik aštuoni asmenys žino apie 
Hitlerio ligas. Ir aš, Himmleris, esu 
nusistatęs sunaikinti kiekvieną, ku
ris apie tai ką nors prasitartų, nes 
tai būtų didžiausias nusikaltimas vo
kiečių tautai.

Jis sąsiuvinį paslėpė. Aš atsisto
jau, norėdamas išeiti. Atsisveikin
damas jis man dar tarė:
— Kaip matote, ir aš turiu rū
pesčių. Gyvenimas nėra toks pa
prastas. Pasaulis Hitleryje mato 
stiprų vyrą. Ir jis pasauliui ir isto
rijai toks turi ir likti — luk —

Mokosi iki 700 mokinių Priimami 
baigusieji pradžios mokyklą. Čia 
mokosi 3 metus. Išeina kvalifikuoti 
kalviai, šaltkalviai, elektrotechnikai, 
staliai, dažytojai, precizinių išdirbi
nių pvz. morzės aparatukų ,svars- 
tyklėlių ir kt. meistrai.

Visas Amsterdamas išraižytas ka
nalais. Vanduo paduodamas iš įlan
kos ir reguliuojamas. Šiuose kana
luose gyvenimas virte verda. Dau
gybė mažų ir didelių laivų, plevė
suoja įvairių valstybių vėliavos.

Metus bendrą žvilgsnį į miestą 
gaunamas vaizdas, kad Amsterda
mas savo prieš karą turėto puošnu
mo ir prabangos atsisakyti nenori. 
Kai kas net pagražėjo. Ypač labai 
daug matyti liuksusinių jau po ka
ro įvežtų automobilių, kurie prieš 
karą nebuvę taip puošnūs. Atrodo, 
kad nei važinėjimo, nei benzino su
varžymų nėra, nors automobilį 
pirkti kiekvienas, kad ir norėtų, 
negali. Būdinga, kad, nežiūrint 
daugybės tramvajų, daugybės auto, 
ypač taksi, tarp 17—18 vai. miesto 
gatves užlieja didžiausios srovės 
dviratininkų Jokiame vokiečių 
mieste neteko tai matyti. Tuo metu 
įmonėse ir įstaigose baigiami dar
bai, ir darbininkai, tarnautojai ir 
šiaip gyventojai didžiausiomis sro
vėmis važiuoja dviračiais.

Suprantama, kad patekus į naują 
miestą, pirmiausia krinta j akis pa
tys miesto gyventojai, t. y. gyvi 
žmonės. Jie gana puošnūs, sveikos 
išvaizdos, energingi. Tai geriausias 
pažymys, kad jie gauna pakanka
mai kalorijų ir vitaminų Ta tema 
nė vienas olandas su ’svetimšaliu 
nekalba. Nors daugumas maisto 
produktų normuota, tačiau žuvies 
(net ungurių), silkių, daržovių, vai
sių pirk ir valgyk klek nori. Kas 
įdomų kad valgyklose gali valgyti 

NEPAGRAZINTAS OKUPUOTOSIOS LIETUVOS
spauda jų nebūtų puolusi. Priekaišto 
tremtiniams, kad jie pasišalino iš 
savo krašto, likusiųjų tarpe negir
dėti

Maskvos „Pravdoje“ buvo įdė
tas straipsnis „Mirusios sielos’1, ku
riame kritikuojama JAV vyriausybė 
už nepripažinimą Lietuvos „įsijun
gimo ir už Lietuvos ministerio Wa
shingtone P. Zadeikio pakvietimą į 
pokylį Baltuosiuose Rūmuose. Tas 
„Pravdos“ numeris Lietuvoje buvo 
tuojau išpirktas. Už to „Pravdos“ 
numerio egzempliorių buvo mokama 
iki 40 rubliu. Šiaip „Pravdos“ nu
meris kaštuoja 20 kapeikų. Kai val
džia susigriebė, tas „Pravdos“ nu
meris Lietuvoje platinti buvo sustab
dytas.

AKCIJA PRIEŠ KATALIKŲ 
BAŽNYČIĄ

Dvasiškiją bandoma įvairiais bū
dais dezorganizuoti. Suėmus Obelių 

kiek nori be jokių suvaržymų be 
jokių kortelių Tad, kam užtenka 
pinigų gali maitintis iš kortelių na
muose ir be kortelių restoranuose.

Toks pats įspūdis gaunamas, ste
bint žmones ne vien miesto centre, 
pirmaeiliame <■ Viktorijos viešbuty, 
išdidžiai sėdinčius liuksusinėse ka
vinėse, sočiai geriančius gerą kavą 
su cukrum ir pienų bet ir fabri
kuose. Suprantama, kad fabrikų 
darbininkai nuo fizinio darbo, nors 
sunkiai dirbantieji gauna ir papil
domas normas, atrodo kiek kitaip. 
Bet jų akys linksmos, veidai švel
nūs, rūstybės nematyti. Tai aiškūs 
pažymiai, kad nealkani. Šiais tei
gimais nenorima pasakyti, kad gy
ventojai nenorėtų geresnio ar gal ir 
įvairesnio maisto. Yra ir trūkumų, 
bet apie maisto normas vėliau.

Tremtinių delegacija abi dienas 
buvo vedžiota tik po įmones, ku
rios norėtų gauti darbo jėgos. Deja, 
žymesnių kultūrinių įstaigų lankyti 
neteko. Vieną vakarą žiūrėjome 
filmos. Filmą kaip filmą. Bet pa
ties teatro įrengimo galėtų pavydėti 
dažna Europos mažesnės valstybės 
sostinės opera.

Tremtinių delegacijai buvo suda
rytos sąlygos, kaip galima daugiau 
miesto išorės pamatyti. Iš įmonės 
į įmonę buvome daugiausia motor
laiviais, arba, atvirais autokarais 
vežiojami. Naujosios miesto dalys 
budingos tuo, kad didžiausi kvarta
lai, ištisos gatvės yra perdėm Stan
dartinės statybos.

Prabuvę pustrečios dienos, daug 
mieste matėme, bet tik paviršutiniš
kai. Giliau teko susipažinti tik su 
įmonėmis, jų darbo procesu, įren
gimais, darbininkų, darbo ir pra
gyvenimo sąlygomis. Birželio 20 d. 
iš Amsterdamo išvykstame. J. A.

Amsterdam, 1947. VI. 19.

GYVENIMAS
kleboną Nagulevičių, į jo vietą at
gabeno suspenduotą kunigą. Sis bol
ševikų pastatytasis „klebonas“ atsi
sakė įsileisti vyskupo skirtą kleboną. 
Atvyko vyskupijos kancleris, bet ir 
jo parėdymų NKVD .klebonas“ atsi
sakė klausyti. Tada kreiptasi į kulto 
reikalų patarėją Gallevičių Vilniuje, 
kuris pasakęs: „Dabar liaudis viską 
tvarko, ir čia matomai, liaudies va
lia, todėl mes nieko padėti negalime.“

Vasario mėn. įvykę rinkimai į 
aukščiausiąją tarybą buvo komedija. 
Kaimo žmonės rinkimus baikotavo. 
Ūkininkų nebalsavo nė trečdalis. 
Rinkiminėms komisijoms buvo iš 
anksto pranešta, kad jos yra atsa
kingos už bąlsavimų pasisekimą. Kai 
kurios komištjos taip pasidarė „stro
pios“ jog. rinkikų nesulaukdamos, 
pačios sąrašuose atžymėdavo, kad 
toks ir toks rinkikas jau balsavo, ir 
už jį įmesdavo kortelę. Pasitaikdavo, 
Scad paskui tas žmogus į rinkimų 
punktą ateidavo balsuoti ir nusteb
davo sužinojęs, jog jis jau „balsavo“.

BLMBA KAUNE BUVO KLAUSTAS: 
KIEK GAUNA UZ TARNAVIMĄ 

STALINUI?
Bolševikinėj spaudoj ir per radijo 

daugiausia puolami gen. Plechavičius; 
gen. Kubiliūnas ir prof. Ambraze
vičius. Už bendradarbiavimą su jais 
daug inteligentų areštuota.

Garsusis Bimba lankydamasis 
Kaune, per mitingus nesikreipė Į 
susirinkusius kaip į „draugus“, bet 
kaip į brolius ir seses lietuvius. 
Prakalbas baigdavo ne įprastu, „te
gyvuoja Stalinas,“, bet — tegyvuoja 
Lietuva. Matomai jam žmonių ūpas 
buvo žinomas. Bet kartą, kalbant 
Kaune darbininkėms moterims, salė
je užgeso šviesa. Prasidėjo trypimas 
ir pasigirdo šauksmai lietuviškai ir 
net angliškai: „Esi parsidavėlis, iš
davikas! Kiek gauni už tarnavimą 
Stalinui?“ Taip pat ir Panevėžyje per 
Bimbos ir Paleckio paskaitas žmo
nės triukšmavo ir šūkavo. Paleckis 
net suriko: „Ko trypiat, kaip gyvu
liai?“ Iš salės pasigirdo atsakymas: 
„Kad šalta, labai šalta dabar Lie
tuvoj.“

Bimba daug matė ir viską turėjo 
suprasti. Daug jam teisybės galėjo 
pasakyti ir jo brolis, kurs buvo 1940 
metais ištremtas į Sibirą ir grąžin
tas prieš pat Bimbos atvykimą Lie
tuvon. , (Pabaiga)

„Paskolinės Reidio dienos“
Sekančiame „Tėviškės Garso“ nu

meryje pradedame spausdinti gyvo 
liudininko atsiminimus - reportažą 
„Paskutinės Reicho kanceliarijos die
nos". Reportaže pateikiama daug 
naujos įdomios medžiagos apie pas
kutiniąją karo veiksmų Europoje 
fazę, mūšį dėl Berlyno, nacių pro
pagandos triukus ir jų veiklos už
kulisius.

1. VII. — Kinijoje paskelbta 
visuotinė mobilizacija kovai prieš 
komunistus. — Trumanas pasi
rašė JAV įstojimo j Tarptautinę 
Pabėg. Globos organizaciją IRO 
įstatymą. — D. Britanijos vyriau
sybė įteikė Bulgarijos vyriausy
bei pakartotiną protesto notą 
prieš spaudos laisvės varžymą.— 
Sąryšy su susektu monarchistų 
sąmokslu prieš vyriausią, Pran
cūzijoj pradėtas armijos valymas.
— Vokietijos socialdemokratų 
kongresas Nūrnberge partijos va
du visoms Vokietijos zonoms iš
rinko dr. Kurt Schumacherį.

2. VII. — Molotovui atmetus 
britų ir prancūzų pasiūlymus, 
Paryžiuje nesėkmingai baigėsi 
trijų didžiųjų užs. reik, ministerių 
konferencija, Marshallio planui 
aptarti. — Italijos komunistų va
das Togliati paskelbė atvirą ko
vą prieš De Gasperi vyriausybę, 
iki jos nuvertimo. — Anglų lor
dų, rūmai trečiuoju skaitymu 
priėmė karinės prievolės sutrum
pinimo iki 12 mėn. įstatymą. — 
Pasibaigė Vokietijos socialdemo
kratų kongresas Nūrnberge.

3. VII. — Britai ir prancūzai 
22 Europos valstybėms išsiunti
nėjo pakvietimus į konferenciją, 
Marshallio planui aptarti, Pary
žiuje liepos 12 d. — Marshallis 
pareiškė, kad jo pasiūlymai Euro
pos atstatymui gali būti efektin
gai .įgyvendinti ir be S. S-gos. — 
JAV atstovas J. Tautose pasirašė 
JAV-bių įstojimo aktą į IRO. — 
Frankfurte pradėjo darbą sujung
tųjų vakarinių Vokietijos zonų 
ūkinė taryba.

4. VII. — JAV nepriklausomy
bės šventės proga Trumanas pa
sakė kalbą, kurioje visas pasaulio 
tautas kvietė bendradarbiauti 
taikos ir gerovės labui. — Be- 
vinas JAV nepriklausomybės 
šventės proga Londone pasaky
toje kalboje pabrėžė, kad greit 
galį ateiti diena, kai Vakarų de
mokratijos tars lemtingąjį „ga
na“. — Molotovas ir Višinskis 
atsisakė dalyvauti JAV-bių ne
priklausomybės šventės minėji
me, amerikiečių pasiuntinybėje 
Maskvoje. — Čekoslovakijos min. 
pirm. Gottwaldas ir užs. reik, 
min. Masarykas netikėtai išvyko 
j Maskvą. — Anglų Z. Rūmuose 
paskelbtas įstatymas, pagal kurį 
Indijai ir Pakistanui nuo rugpių- 
čio 15 d. suteikiama nepriklau
somybė dominijų teisėmis. —

■ Prancūzijos parlamentas 331 bal
su prieš 247 Išreiškė pasitikėjimą 
Ramadier vyriausybei ir jos ve
damai ūkio politikai. — Berlyne 
pasirašyta prekybos sutartis tarp 
Italijos ir sujungtųjų vakarinių 
Vokietijos zonų. — Austrijos— 
Jugoslavijos pasienyje įvyko gink
luotas susirėmimas tarp britų 
karių ir jugoslavų.

5. VU. — D. Britanijos ir Pran
cūzijos vyriausybės specialiomis 
notomis per sovietų pasiuntinius. 
Londone ir Paryžiuje kreipėsi į S. 
S-gos vyriausybę, kviesdamos 
pakeisti savo nusistatymą ir da
lyvauti Paryžiaus konferencijoje.
— Atsistatydino laikinoji Indijos 
Pandith Nehru vyriausybė. — S. 
S-gos vid. reik. min. marš. Berija 
nežinomais tikslais lankėsi Ber
lyne ir išvyko į Balkanų valsty
bes. — JAV-bių ministerial Har- 
rimanas ir Andersonas, tirdami 
Vokietijos ekonominę padėtį, 
lankėsi Stuttgarte.

6. VU. — Ispanijoje įvyko 
tautos atsiklausimas dėl Franco 
įpėdinytės įstatymo. — Genera
lissimus Cangkaišekas pasakė 
kalbą, kurioje kvietė visus kinie
čius prisidėti prie visuotinės mo
bilizacijos ir žūtbūtinės kovos su 
komunistais. — Argentinos pre
zidentas Peron per radiją kreipė
si į visas pasaulio tautas, kvies
damas bendradarbiauti taikos 
labui ir pareikšdamas, kad Ar
gentina savo ištekliais prisidės 
prie Marshallio plano įgyvendini
mo. — Prancūzijos socialistų su
važiavimas Paryžiuje patvirtino 
Ramadier vyriausybės vedamą 
politiką ir pasisakė prieš komu
nistų įsileidimą į vyriausybę. — 
JAV ministerial Andersonas ir 
Harrimanas lankėsi Essene.

7. VII. — Prez. Trumanas krei
pėsi į kongresą, prašydamas pri
imti į JAV kuo didžiausį išvietin- 
tųjų asmenų kiekį iš Vokietijos, 
Austrijos ir Italijos, ypač pa
brėždamas pabaltiečius, lenkus ir 
ukrainiečius. — JAV senato užs. 
reik, komisija vienbalsiai priėmė 
įstatymą, pagal kurį Karolinų, 
Marlanų ir Filipinų salos pereina 
į JAV mandatą. — Čekoslovakija 
oficialiai atsakė dalyvausianti Pa
ryžiaus konferencijoje. — Anglia
kasių streikas JAV-bėse likviduo
tas. — Austrija įteikė J. Tautų se
kretoriatui prašymą, priimti ją 
nariu į J. Tautų organizaciją.
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