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Marshallis už DP isileidirasa Didieji rūpesčiai
RAGINA

Washington. VII. 16. (Ųena-Reuter) 
— JAV užs. reik, ministeris George 
C. Marshall atvyko į kongreso pa
komisę, kuri tiria 400.000 DP įsilel- 
mo i Ameriką problemą ir pareika
lavo, kad kongresas nedelsdamas šio 
įstatymo projektą išspręstų.

Didelė stovyklose gyvenančių DP 
dalis, — pareiškė Marshallis, — ne
nori grįžti’ j tuos kraštus, kuriuos 
šiandien kontroliuoja sovietai. Ne
sutarimai dėl DP Austrijos ir Vo
kietijos amerikiečių zonose, tęsis tol, 
kol šie, asmenys ten gyvens. Nesuta
rimai kyla iš amerikiečių atsisaky
mo DP repatrijuoti prievartą.

Jis tikisi, kad kongresas priims 
atitinkamą imigracijos įstatymą ir 
tuo būdu atmes altematyvę išeitį — 
DP grąžinti prievarta.

Kai ■ kurie kraštai, — pareiškė 
Marshallis, — linkę prisidėti prie 
šios problemos sprendimo. Todėl 
Amerika negali stovėti užnugaryje 
ir laukti, tuo tarpu, kai kiti kraštai 
dės visas pastangas, nes tai tiesio
giniai liečia pačios Amerikos pres
tižą.

Washington. (Dena-Reuter) — JAV 
profesinių sąjungų CIO pirmininkas 
Philipp Muray užtikrino, kad 6 mil. 
prof, s-gos narių remia projektą 
įsileisti į Jungtines Valstybės 400.000 
DP. Savo pareiškime, kurį jis per
skaitė kongreso teisinės komisijos at
stovams, jis pabrėžė, kad Amerika tu-

Nauji arešta
London, VII. 16. (Dena) — Pasku

tinieji opozicijos politikų areštai 
Rumunijoje, Reuterio korespondento 
pranešimu, oficialiuose Londono 
sluoksniuose laikomi drastiška ir 
reikšminga komunistinės su sovietų 
pagalba pastatytos Grozos vyriausy
bės priemone.

Tiktai vienos dienos bėgyje areš
tuota, per 100 opozicinės ūkinin-

Kinijoje laukiama 
lemiamu mušiu< <

Shanghai, VII. 16. (Dena-Reuter) — 
Cankaišeko vyr. štabas praneša, kad, 
užėmus miestą Taian, vyriausybi- 
ninkai gali kontroliuoti strategiškai 
svarbų Pukov-Tientsin geležinkelį ir 
eilę stočių šiaurėje. Vyriausybinin
kų sluoksniuose kalbama, kad artėja 
„lemiami mūšiai“, nes komunistai 
greičiausiai pradėsią ofenzyvą, ne
norėdami pasitraukti iš dabartinių 
pozicijų.

Kaip patiriama, iš Yuano visuoti
nės mobilizacijos plano išbraukti 5 
punktai, nes numatoma, kad šis 
planas yra pergriežtas. Apie šio pla
no detales dar neskelbiama, tik pa
tiriama, kad dar šią savaitę valsty
bės taryba susirinks jį galutinai ap
svarstyti.

Nanking — Kinijos užs. reik, mi
nisterija Sov. S-gai ir Tolimąją! 
Mongolijai įteikė naujas protesto 
notas dėl naujų puolimų Sinkiango 
provincijoje. Komunikate pastebima, 
kad Sov. S-gos ženklais pažymėti 
lėktuvai remia ToL Mongolijos da
linius.

- Graikijos-Albanijos pasienyje pra
sidėjusios kautynės yra, kaip spe
ciali JT komisija 'praneša, remiamos 
Albanijoje ir Jugoslavijoje organi
zuojamos internacionalinės brigados.

- Tarp JAV karinės misijos šefo ir 
Turkijos vyriausybės pasirašyta su
tartis ginti Turkijos vandenis. Ame
rikiečių ryšio karininkai lieka Tur
kijoje tęsti bendradarbiavimą.

Komisijos tęsia 
pasitarimus

Faris (Dena) — Šešiolikos valsty
bių pasitarimai Paryžiuje praėjo re
kordiniu tempu — dar nė viena kon
ferencija po karo nebuvo taip sėk
mingai pasibaigusi. Sudarius specia
listų komisijas — kooperacijos, mai
tinimo . ir žemės ūkio, geležies ir 
plieno, energijos ir degalų — dele
gacijų vadovai išvažinėjo namo, pa
likdami posėdžiauti komisijų specia
listus. Komisijos turi iki rugsėjo 
pirmosios Jungtinėms Valstybėms 
pateikti išsamius pranešimus apie 
ekonominę Europos padėtį.

NEDELSIANT PRIIMTI ĮSTATYMO 
rinti moralinę pareigą parodyti gerą 
pavyzdį, nelaimingiesiems DP su
kurdama naują tėvynę. **'

Washington (Dena-Oans) — JAV 
prof, sąjunga (AFL) JT Ūkio ir so
cialinių reikalų tarybai įteikė reika
lavimą imtis priemonių apsaugoti 
tarptautinių klajojančių darbininkų 
teises. Jei JT nesiims apsaugos prie
monių, per sienas keliaujantieji pa
bėgėliai ir DP nebus saugomi jokių 
įstatymų ir gali būti grobiami.

Ottawa. (Dena-Reuter) — Kanados

Australija pageit
London, VII. 17. (Dena-Reuter) — 

Australiją, kaip pirmoji britų impe
rijose valstybė, liepos 21 d. Ženevoje 
pasirašys su Tarptautine Pabėgėlių 
organizacija sutartį, pagal kurią 
bus iš Europos priimtas atitinkamas 
kiekis DP.

DP skaičius, kurį numatoma pri
imti, priklausys nuo gauto perkeldi- 
nimui laivų skaičiaus. Daugumą įsi
leidžiamųjų DP sudarys pabaltiečiai, 
kurie Australijoje gaus specialius 
darbus, už kuriuos bus atlyginama 
pagal veikiančius tarifus. Perkeldi- 
namieji iš karto bus priimami be 
šeimų, (kurios galės atvykti vėliau. 
Per pirmuosius dvejus metus DP 
Australijoje negalės užimti kitų

i Rumunijoje .
kų partijos narių. Šios partijos ly
derio Manius suareštavimas rodo, 
kad sovietai nori galutinai išjungti 
iš politinio gyvenimo didžiausią opo
zicini* partiją. Jo vardas Rumunijoje 
pastarojo karo metu taip išgarsėjo, 
kad komunistai iki šiol nebuvo drįsę 
jo užkabinti. Tačiau dabar, kaip 
pastebi Reuterio korespondentas, ir 
jį palietė komunistų rūpestingai pa
ruoštas planas — sunaikinti bet ko-> 
lauš opozicinius sąjūdžius Balka
nuose.
PARUOŠIAMIEJI JAPONIJOS TAI

KOS SUTARTIES DARBAI
Washington, VII. 16. (Dena-Reu

ter) — JAV rugpiūčio 19 d. Washing
tone šaukia 11 tautų konferenciją, 
kurioje bus pradėti paruošiamieji 
Japonijos taikos sutarties darbai. Į 
konferenciją pakviesti visi Tolimųjų 
Rytų komisijos nariai. Tolimųjų 
Rytų komisija šiuo metu susideda 
iš: Australijos, Kanados, Kinijos, 
Prancūzijos, Indijos, Naujosios Ze
landijos, Filipinų, Didž. Britanijos, 
Sov. Sąjungos ir Jungt. Am. Valsty
bių.

ĮSTATYMAS ĮSILEISTI IS EU
Pradėjus JAV kongreso juridinei 

komisijai svarstyti Strattono bilių 
2910, pagal kurį iš Europos į JAV 
turėtų būti įsileista 400.000 DP, Ame
rikos lietuvių spaudoje buvo pra
dėta propaganda, kad lietuvių or
ganizacijos ir pavieniai asmenys 
siųstų kongreso atstovams ir senato
riams laiškus, prašydami kuo grei
čiausiai- įstatymą priimti ir gelbėti 
tremtinius iš vargingos padėties 
Europoje. Kaip plačiai ši akcija 
Amerikos lietuvių buvo varoma, 
tikslių žinių nėra, tačiau vienas kitas 
lietuvis ėmėsi to reikalo arti prie 
širdies ir, kaip matyti iš spaudos, 
yra pasiekęs gražių išdavų. Taip 
Amerikos lietuvis Ir visuomės veikė
jas adv. Fortūnatas Bagočius, kaip 
rašo „Naujienos“ birželio 7 d. „pa
tyręs, kad kongreso komitetai pra
dės svarstyti Strattono bilių, tuojau 
pradėjo rašyti kongreso atstovams 
laiškus, keldamas aikštėn dabar vei
kiančių (Amerikoje) įstatymų be
prasmiškumą ir labai žiaurias jų pa
sekmes“. Adv. F. Bagočius parašė 
laiškus 16 kongreso narių ir 12 se
natorių. „Šiems įstatymų leidėjams 
Bagočius nurodė pasibaisėtiną išvie- 
tintųjų būklę. Jis rašė, kad išvietin- 
tieji mielu noru grįžtų į gimtąjį sa
vo kraštą, jeigu jis nebūtų bolše
vikų okupuotas. Primena, kad kiek
vienam grįžusiam gresia ištrėmimas 
į Sibirą. Bagočius nurodo, kad Ame
rikos ekonomija labai lengvai galėtų 
įjungti dar vieną milijoną emigran
tų. Tatai neatneštų jokių nuostolių

MUSŲ KULTŪRINE Al
Lig šiol mes dar tebegyvename 

laukimo ir laikinumo nuotaika. Ro
dos kažkas nepaprasto turės įvykti, 
ir mūsų šių dienų sunkioji būklė 
pasikeis, ji pranyks, kaip klaikus 
sapnas, dings, kaip nebuvus. Mes 
visą laiką to kažko nepaprasto ir 
laukiame laukiame to, kas mus ga
lėtų išvaduoti iš šių dienų klaikio
sios realybės, iš to slogaus ir baisaus 
sapno ir grąžinti- į normalų gyveni
mą, kokį mes gyvenome . laisvojoje 
Lietuvoje. Ilgėdamies netektos 
laisvės, to prarasto rojaus, mes gyvi 
mintimi grįžti į jį — į laisvąją tė
vynę.

Savo laikinumo nuotaika mes pa
našūs į keleivius, belaukiančius ap
leistoje stotelėje vėluojančio trauki
nio, traukinio, kuriuo turime grįžti 
į išsiilgtus namus. Mūsų išvargusių 
veidų prigesę žvilgsniai nukreipti 
ten, iš kur žemę drebindamas turi 
pasirodyti laukiamasis traukinys. 
Bet jo vis dar nematyti . . Alums 
sako, kad esą tiltai suardyti ir musų 
laukiamasis traukinys galįs ir visai 
nebeateiti Mums siūlo kitomis 
kryptimis važiuoti, bet jos mums 
nemielos, nes mes įsitikinę sulaukti 
to, kuris eis laisvosios tėvynės link. 
Jo belaukdami, mes ir kojas prasto
vėjome ir akis pražiūrėjome.

Visų mūsų tremtinių didžiausias 
troškimas grįžti į laisvą tėvynę. Kol 
to padaryti neg; Įima — emigruoti 
kompaktine mase į aukštos kultūros 
kraštus. Toks mūsų tvirtas pasiry
žimas, kurį mes nuolatos savo kal
bose ir spaudoje deklaruojame, kai 
iškyla klausimas apie tolimesnį mū
sų likimą. Jeigu to mūsų pasiryži
mo įvykdimas pareitų nuo mūsų 
pačių valios ir jėgų,..mes, be abejo, 
jį ir įvykdytume. Tačiau mes Jfc- 
rai žinome, kad taip iš tikrųjų nėra. 
Mes šiandien esame bejėgiai savo 
likimo sprendime. Mūsų likimo 
sprendimas daugiausia pareina ne 
nuo mūsų, bet nuo didžiųjų galybių, 
kurios lemia visą šio pokarinio pa
saulio likimą ■ ■■ •

Negalėdami šiuo tarpu grįžti į sa
vo okupuotą tėvynę ir nenorėdami 
pasilikti sugriautoje Vokietijoje ir 
mus . nekenčiančių vokiečių tarpe, 
mes esame priversti emigruoti, ir 
imigruoti ne kompaktine mase, kaip 
mes to norime ir, gal būt, ne visi 
į tuos kraštus, kur mes pageidau
jame.

Lietuvių tremtinių emigracija iš 
Vokietijos jau prasidėjo, ir ši emi
gracija sunkiame mūsų likimo ke
lyje yra naujas posūkis, sukeliąs 
mums naujų rūpesčių.

Emigracijos sukelti rūpesčiai yra 
individualinio ir bendruomeninio

visi
ISO TIKRAI BUTŲ PRIIMTAS
Saltonstall ir kongreso atstovai Ha
rold D. Donohue bei Philip J. Phllbln 
pažadėjo remti tremtinių įvažiavimo 
reikalą. Kongreso atst. Christian A. 
Herter, kuris įeina į kongreso juri
dinę komisiją, atsakė, kad jis kreips 
į HR 2910 reikalingą dėmesį.

Baigdamas laikraštis sako: „Kaip 
matome, adv. F. Bagočius vienas at
liko didelį ir naudingą darbą. Orga
nizacijos ir pavieniai asmenys ga
lėtų jį pasekti ir rašyti kongreso 
atstovams laiškus. Reikia kongreso 
juridiniam komitetui parodyti krašto 
gyventojų nusistatymą. Jeigu šį kar
tą kongresas nepraveš įstatymo, lei
džiančio tremtiniams įvažiuoti, tai 
daugelis mūsų brolių niekad Ame
rikon negalės atvažiuoti. Bagočius 
tai suprato, jis veikia be atidėlio
jimo. Parodykime šiame reikale tiek 
energijos, kiek jis parodė.“

Ta proga reiktų prisiminti, kad ir 
mūsų tremtlniškų organizacijų ir pa
vienių asmenų laiškai Amerikos po
litikams ir visuomeninėms organi
zacijoms galėtų turėti didelės reikš
mės, nes bilius 2910 vis dar yra ty
rimo padėtyje.

PROJEKTĄ
vyriausybė numato iš Europos įsi
leisti dar 5.000 DP. Tuo būdu, į 
Kanadą įsileidžiamų DP skaičius pa
didės iki 10.000 ,

Berlin. (Dena) — Šiuo metu britų 
kontrolinė komisija Vokietijai ir 
Tarptautinė Pabėgėlių Organizacija 
(IRO) aptaria Olandijos pasiūlymą 
— įsileisti iš britų zonos 1500 DP. 
Projekte numatoma įsileisti tik ne
vedusius, iš kurių — 1.000 neapmo
kytų darbininkų ir 250 tekstilės ir 
metalo pramonės specialistų.

lauja pabaltiečių »
vietų, išskyrus numatytuosius spe
cialius darbus. Pasibaigus šiam ter
minui, jiems pagal pageidavimą bus 
leista keisti darbovietes arba atnau
jinti senąsias darbo sutartis. Praėjus 
dar 3 metams, taigi, po penkerių metų, 
jiems bus leidžiama naturajjzuotis, 
žinoma, jei jie per tuos penkerius 
metus įrodys, kad gali būti tinkami 
piliečiai.

IRO kompetencija
Frankfurt (Dena) — Liepos 10 d. 

vyr. JAV karinių pajėgų štabe, 
Frankfurte, tarp gen. L. D. Clay ir 
IRO atstovo A. I. Altmeyer pasi
rašytas susitarimas, kuriuo nustato
ma IRO paruošiamosios komisijos 
kompetencija visoje amerikiečių 
zonoje.

Pagal šį susitarimą, IRO pareiga 
yra savystoviai tartis su kitais kraš
tais DP perkeldinimo klausimais ir 
iki perkeldinimo rūpintis ju šelpi
mu, maitinimu ir darbu.. ...

Karinių įstaigų uždavinys aprū
pinti DP maistu, drabužiais, medi
kamentais ir kt. Drauge jos garan
tuoja, kad DP gaus nemažesnes ir 
nemenkesnės sudėties maisto nor
mas, kaip britų-amerikiečių zonose 
gyvenantieji vokiečiai.

Iki šiol karinės įstaigos, be DP 
šelpimo, rūpinosi ir repatriacijos bei 
perkeldinimo reikalais.

— JAV karo ir laivyno ministerijų 
naujuosiuose nurodymuose karinei 
Vokietijos valdžiai DP klausimu sa
koma: „Bendradarbiaujant su Tarp
tautine Pabėgėlių Organizacija, ska
tinti tų DP, kurie negali būti repa
trijuojami, perkeldinimą į kitus kraš
tus. Už Vokietijoje pasiliekančių DP 
aprūpinimą ir apsaugą ir toliau’lieka 
atsakingas karinis gubernatorius. 
Vokiečių įstaigos ątsakingos už buv. 
priešo valstybių piliečius/ pasili
kusius Vokietijoje.

u jį pasektų
IOPOS TREMTINIUS JAV KONGR1 
pramonei ir nepakenktų krašto 
ūkiui. Jeigu senatoriai nenorėtų 
keisti dabartinių kvotų, tai Bagočius 
pataria leisti sunaudoti karo metu 
nesunaudotas kvotas. Kadangi Ru
sija pavergė Lietuvą, tai pataria įsi
leisti lietuvius rusų kvotos sąskaitom 
Be to, jis reikalauja panaikinti vals
tybės departamento reikalaujamus 
„Affidevits of support", kurie visai 
bereikalingai vargina amerikiečius 
ir norinčius įvažiuoti.“

Į adv. F. Bagočiaus laiškus atsakė 
beveik visi kongresmanai ir senato
riai. Kai kurie iš jų anksčiau trem
tinių reikalu visiškai nesirūpinę, bet 
Bagočiaus laiškų paskatinti susipa
žinę su reikalu ir pažadėję savo pa
ramą.

Taip kongreso narys McCormack, 
demokratų partijos lyderis, atsakė: 
„Aš visa širdimi remiu tokį žmoniš
ką įstatymą. Jeigu komitetas teigia
mai nusistatys biliaus reikalu, tai aš 
noriai jį remsiu.“

Kongreso narys Frank Fellows, 
kuris pirmininkauja kongreso juri
dinei subkomisijai, svarstančiai bilių 
2910, Bagočiui atsakė: „Sutinku su 
dauguma minčių, Tamstos pasakytų 
apie žmones, kurie praeityje iš Pa
baltijo atvyko į šį kraštą ir, bendrai 
paėmus, tapo gerais piliečiais.“ To
liau jis sako: „Dabartinis projektas 
ne visus patenkina, bet bus vedamas 
apklausinėjimas ir be abejonės kas 
norš naudingo iš to išeis,“

Senatorius Lodge pasižadėjęs remti 
Strattono bilių. Senatorius Leve reti

Frankfurt, VII. 17. (Dena) — Gen. 
Clay spaudos konferencijoje pareiš
kė, kad naujieji JAV vyriausybės 
nurodymai okupacinėms pajėgoms 
Vokietijoje reiškia ryškų amerikie
čių politikos sušvelninimą Vokieti
jos atžvilgiu. Šiais nurodymais įga
linama vakarų Vokietijos pramanę 
įjungti į Marshalllo planą.

’EITIS EMIGRACIJOJE *
pobūdžio Kiekvienam tremtiniui 
emigracija sukelia rūpesti — ką gi 
jam duos naujas gyvenimas, kaip 
jis įsikurs naujoje vietoje, kokį dar
bą gaus, kaip gyvens ir 1.1. Kiek
vienas tremtinys yra išsiilgęs nor
malesnio žmoniškesnio gyvenimo, 
gyvenimo su šviesesnėmis ateities 
perspektyvomis.

Emigracija, be individualių rūpes
čių kelia taip pat nemažai ir bend
ruomeninių rūpesčių Išvaduoti ii 
nacių vergijos, Vakarų Sąjunginin
kų globoje lietuviai tremtiniai su
darė stiprią ir glaudžią tautinę bend
ruomenę Lietuvių tremtinių bend
ruomenė buvo ne palaida masė, bet 
gyvas tautinis organizmas, pajėgiąs 
išlaikyti ir ugdyti savo tautinę kul
tūrą. Lietuvių tremtinių bendruo
menė turi visas kultūrinio gyveni
mo institucijas: įvairias mokyklas, 
pradedant vaikų darželiais ir bai
giant universitetų gausią ir įvairią 
spaudą, tautinius ansamblius, dra
mą ir net operą, įvairias profesines 
ir kultūrines organizacijas, gražiai 
išbujojusi sportą ir Lt.

Jeigu būtų emigruojama kompak
tine mase, į naująją gyvenimo vie
tą būtų galima perkelti Ir kultūri
nes institucijas. Tačiau emigracija 
vyksta ne kompaktine mase, ir’ lie
tuvių tremtinių kultūriniam gyve
nimui Ir veikimui gresia didelis pa
vojus emigracijoje visiškai suirti ir 
žlugti Lietuvių tremtinių kultūri
nio gyvenimo ir veikimo suirimas 
bei žlugimas būtų labai skaudus, 
tiesiog tragiškas įvykis. Juk tau
tinė kultūra yra vienintelis ryšys, 
siejąs lietuvius tremtinius su savo 
tauta, palaikąs juose tautinę gyvy
bę “ Nutraukę ryšį su savo tąutine 
kultūra lietuviai tremtinftl emigra
cijoje bus pasmerkti greit ištautėti.

Tremtyje šiandien yra daugumas 
žymiųjų lietuvių kultūrininkų. Gy
vendami ' lietuvių ' tremtinių ’ bend
ruomenėje, nors ir labai sunkiose' 
bei kultūriniam darbui nepalankiose 
DP gyvenimo sąlygose jie dirbo kū- • 
rybinį tautinės kultūros darbą. Bet 
ar jie begalės jį dirbti tuomet, kai 
visas savo jėgas turės skirti duonos 
kasdieninės kąsniui užsidirbti? Ra
šytojas, ir fabrike ar žemės ūkyje 
dirbdamas, laisvu nuo darbo metu, 
dar galės rašyti. Gal būt dar vienas 
kitas dailininkas, dirbąs lengvesnį 
darbą, laisvalaikiu galės piešti ar 
tapyti? Tačiau pianistas, smuikinin
kas, pristatytas prie fizinio darbo 
savo meną turės užmesti. Pagaliau 
scenos menininkų, kurių tremtyje 
apsčiai esama, kūrybinė ateitis tam
si. Jų kūryba reikalinga kolekty
vinio darbo, o jie emigracijoje gali 
būti (ir tikriausiai bus) išblaškyti. 
Kurią tik mūsų meno šaką beimtu- 
me, jos emigracijoje ateitis nešviesu

Tremtyje sukurtos ir sėkmingai 
veikiančios įvairios mokyklos — ge
riausias lietuvių tremtinių stiprių 
kultūrinių aspiracijų, didelio ryžto 
ir dar didesnių kultūrinių pastangų 
įrodymas. Tos mokyklos juk taip 
pat yra ir patikimiausias laidas mū
sų tautos šviesesnės ateities. Emi
gracijoje, kuri lietuvių tremtinius 
išblaškys, lietuviškoms mokykloms 
egzistuoti bus nebeįmanoma. Gal 
tik pradžios mokyklos galės būti 
įkurtos ten, kur susispies kiek dau
giau lietuvių.

Tremtyje turime gausią ir gana 
įvairią spaudą, turime ir liet'.v.'lkų 
knygų leidyklų, kurios yra išle'du- 
sios ir Itin vertingų knygų. Emigra
cijoje ir lietuviškos spaudos per
spektyvos nešviesios. Reikės didelio 
organizuotumo, dar didesnio pasiry
žimo, pastangų ir pasiaukojimo, kad 
emigracijoje lietuviai tremtiniai pa
jėgtų vieną kitą periodinį leidinį 
leisti ir pačias būtiniausias ir rei
kalingiausias knygas išspausdinti.

Čia nubrėžtos mūsų tautinės kul
tūros ateities perspektyvos emigra
cijoje nėra šviesios ir viliojančios, 
bet realios. Jų šviesumas ar tam
sumas daugiausia pareis nuo mūsų 
pačių, nuo mūsų organizuotumo, ryž
tingumo, pastangų, pasiaukojimo ir 
pagaliau, nuo mūsų savo tautinės 
kultūros meilės. Į savo ateitį turi
me žiūrėti realiai, bet ne per ruža- 
vus akinius.

Viena aišku, kad emigrad’oje vi
su savo kultūrinių inst'-v"-- r~y ir 
prie geriausių norų ir prie didžtau-
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šių pastangų išlaikyti neįstengsime. 
Kur susispies kiek didesnis lietuvių 
būrys, ten savaime užsimegs ir šioks 
toks kultūrinis gyvenimas: suskam
bės lietuviška daina, atsiras ir lie
tuviška vargo mokykla mažiesiems, 
bus įsteigta viena kita organizaaja. 
Bet viso to dar per maža.

Emigracijoje reikia veiksnių, ku
rie mums neleistų pakrikti sveti
moje visuomenėje, reikia to. kas 
mus jungtų bendruomeniškai, kas 
padėtų išlaikyti ir stiprinti mūsų 
tautines ir kultūrines aspiracijas. 
Vienas iš tokių pačių didžiųjų veik
snių, be abejo, yra spauda

Spauda mūsų tautiniame atgijime, 
mūsų kovose dėl laisvės Ir nepri
klausomos valstybės atstatymo yra 
suvaidinusi labai didelį, gal būt ir 
lemiamą vaidmenį. Jau septinti 
metai, kai mūsų tauta gyvena kie
tos. ryžtingos, tiesiog žūtbūtinės re
zistencijos laikotarpį, kuris nežinia 
kada ir kaip baigsis. Ir čia spauda 
yra pats stipriausias ir patikimiau
sias ginklas. Taip pat ar bereikia 
aiškinti, kiek daug spauda mums 
yra padėjusi tremtyje.

Emigracijoje mūsų tauta jau nebe 
naujokė. I Jungtines Amerikos Vals
tybes lietuviai pradėjo emigruoti 
septynioliktame šimtmetyje, ir 1888 
m. spalių 28 d. Shenandoah, Pa. lie
tuviai minėjo 200 metų sukaktį lie
tuvių emigracijos į Jungtines Ame
rikos Valstybes. Didžioji lietuvių 
emigracija į Jungtines Amerikos 
Valstybes prasidėjo devynioliktojo 
amžiaus antrojoje pusėje ir ligi to 
amžiaus pabaigos lietuvių skaičius 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse pa
šoko ligi ketvirtadalio milijono. 
Nors lietuvių emigrantų tarpe ir 
labai mažai tebuvo lietuvių šviesuo
lių (inteligentų), tačiau jau 1899 m. 
Amerikos lietuviai turėjo net vie
nuolika laikraščių (Vienybė Lietuv
ninkų, Saulė, Garsas Amerikos Lie
tuvių, Lietuva. Tėvynė, Dirva, Vil
tis, Linksma Valanda, Katalikas, 
Tarnas Bažnyčios, Nauja Draugija). 
Iš jų Vienybė Lietuvninkų jau ėjo 
keturioliktuosius metus. Be laikraš
čių per tą laiką taip pat nemažai 
buvo išleista ir lietuviškų knygų. 
Juo toliau, juo labiau Amerikos lie
tuvių spauda gausėjo ir stiprėjo. Ji 
didysis lietuvybės ir lietuviškos kul
tūros ramstis Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Tokį pat vaidmenį „lie
tuviškoji spauda yfa vaidinusi ir 
kitose lietuvių 'emigrantų koibnijose. 
Kur lięUlYįškejr spaudą buvo stipri, 
ten stipriau ir plačiau tarpo ir lie
tuvybė bei lietuviška kultūra.

Ir dabartinėje lietuvių tremtinių 
emigracijoje lietuviškai spaudai bus 
lemta taip pat suvaidinti milžinišką 
vaidmenį. Lietuviai tremtiniai yra 
tiek glaudžiai suaugę su lietuviškąja 
spauda, jog atsidūrę tarp svetimųjų, 
pavyzdžiui, Belgijoje ir Anglijoje, 
pirmiausia . " '
spaudos ir savo laiškuose artimie
siems jos maldaute maldauja siųsti. 
Tad, suprasdami nepaprastai didelę 
lietuviškosios spaudos reikšmę emi
gracijoje, jau iš anksto turime pra
dėti ja rūpintis. Jau esu pažymėjęs, 
kad ne kompaktine mase emigruo
jant, ją išlaikyti, bus nelengva. Ta
čiau ją turime ' išlaikyti bet kuria 
kaina. Tai mūsų gyvybinis reikalas, 
Lietuviškoji spauda yra pagrindas 
viso mūsų tautinės kultūros darbo 
emigracijoje. Jei tas pagrindas bus 
stiprus, patvarus, patyrusių meiste
rių padėtas, tai ir visas mūsų tauti
nės kultūros rūmas emigracijoje bus 
taip pat patvarus.

Nei Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, nei Argentinoje, nei Anglijoje 
nei kur kitur jau iš seno leidžiamais 
lietuviškais laikraščiais naujieji lie
tuviai emigrantai ten patekę negalės 
pasitenkinti. Kad taip iš tikrųjų 
yra, jau dabar mes matome, tie 
laikraščiai yra pritaikinti jau nuo 
seniau ten gyvenantiems lietuviams, 
kurie ir savo galvosena ir savo kul
tūrinėmis bei kitokiomis aspiracijo
mis daug kuo skiriasi nuo naujųjų 
emigrantų. Žinoma, tie laikraščiai 
galės būti pertvarkyti, pritaikant 
juos naujiesiems emigrantams ir jų 
reikalavimams. Tačiau tatai jau 
pareina ne nuo mūsų vienų, ir mes 
to klausimo čia plačiau nesvarsty
sime. Viena tik čia norėjome iškelti, 
kad spauda taurėtų būti lietuvių 
tautinės kultūros rūmo emigracijoje 
tvirtas pagrindas.

Tremtyje yra daug pačių geriau
sių lietuvių intelektinių ir meninių 
pajėgų. Koks jas likimas ištiks 
emigracijoje? Ar jos begalės dirbti 
lietuvių tautinės kultūros darbą? 
Štai klausimas, kuris šiandieną 
mums susirūpinusiems savo tautos 
laisve ir jos šviesesne ateitimi, ne
gali nerūpėti. Šis klausimas yra ir 
svarbus ir aktualus, bet, dėja, mes 
jo kažkodėl nesvarstome. Jei mes 
•sielojamės savo tautinės kultūros 
ateitimi emigracijoje, tai juk nega
lime nesisieloti ir tos kultūros kūrė
jais.

A. Merkelis
' i

Urlllt

Kaip ir reikėjo laukti, Europos 
ekonominio atstatymo konferencija 
Paryžiuje vyko labai sklandžiai. 
Ten be triukšmo dirbamas didelis 
Europos suviėjimo darbas.

Maskvos komentarai šiai konfe
rencijai yra labai nepalankūs ir 
pikti! Tokią radijo ir spaudos kam
paniją prieš anglosaksus,, kuri dabar 
vedama, buvo galima girdėti tik tai 
karo metu iš Vokietijos. Ko gi 
Maskva sielojasi? Svarbiausias rei
kalas tai noras įrodyti, kad pasaulį 
į du blokus suskaidė ne Molotovas, 
bet anglosaksai. Štai, Maskvos sa
vaitraštis „Novoje Vremįa“ rašo, jog 
Amerikos imperialistai norį pavergti 
pasaulį ir diktuoti visoms mažosioms 
Europos valstybėms. „Pravda“ deda 
vedamąjį kuriame įrodinėja, kad 
Anglija yra įkliuvusi į JAV impe
rializmo bučių. Komentatoriai įtiki
nėja, kad jokios laisvės Paryžiaus 
konferencijoje nėra. 'Mažosios vals
tybės turinčios priimti tai, kas ame
rikiečių ir anglų jau iš anksto buvę 
sutarta ir priimta.

Kaip pavyzdį nurodo, jog vykdo
mojoje komisijoje, amerikiečiams 
reikalaujant, be jokių diskusijų bu- 
vęs-priimtas Italijos atstovas. Toliau 
tas pat komentatorius nurodo, kad 
iš viso šioji konferencija negalinti 
vadintis Europos konferencija, ka
dangi joje dalyvaujanti Irlandija ir 
tokios valstybės, kaip Italija, Aus
trija ir Portugalija; vienos jų karo 
metu kariavusios prieš sąjunginin
kus, kitos aiškiai palaikiusios fašis
tus.

Iš priešingos pusės visa Vakarų 
spauda . nesugriaunamais argumen
tais įrodo, kas iš tikrųjų yra kaltas 
dėl pasaulio suskaldymo į du prie
šingus blokus ir kas turės nešti at
sakomybę už šį suskaldymą. Štai, 
„N." Y. Hėrald Tribūne“ rašo, jog, 
ko sovietai taip bijojo, būtent, poli
tinio Europos susivienijimo, tai savo 
neprotinga laikysena Paryžiuje kaip 
tik ir privedė prie to, kad Europos 
valstybės ne tik ekonominiai, bet ir 
politiniai, matydamos grėsmę iš Sov. 
S-gos pusės, turės Susijungti į Euro
pos Uniją.' Toliau tas pats laikraštis 
nurodo, kad Čekoslovakijos pavyz
dys atvėrė visiems akis apie kalba- 
zną,sovietų nesikišimo politiką. Vie
nas Londono'’ j-šdijb’. komentatorių 
pdftebi, jog Sov. S-ga, priversdama 
Čekoslovakiją atsisakyti nuo daly
vavimo Paryžiaus ' konferencijoje, 
padarė didžiausią diplomatinę klai
dą, kurios pasekmes sunku ir numa
tyti. Šis įvykis privertė susimastyti 

" ..... .... ir kitų
apie jų 

Ceko- 
vyksta 

vyriau-

ne tik Čekoslovakijos, bet 
Balkanų valstybių piliečius 
„nepriklausomybes“. Pačios 
Slovakijos gyventojų tarpe 
didelis Nepasitenkinimas dėl 
sybės atsisakymo dalyvauti Pary
žiaus konferencijoje. Kaip kores-pasiilgsta lietuviškos

Zinomieji Amerikos žurnalistai 
broliai Alsopai vėl paskelbė eilę 
straipsnių, kuriuose bando nusakyti 
netolimą Europos ateitį ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių poziciją šian
dieninės pasaulinės krizės akivaiz
doje. Broliai Alsopai dabartinę 
Europos padėtį vadina košmaru. Ši
ta košmarinė padėtis greitu laiku 
galinti virsti žiauria tikrove. Tai 
įvyktų tada, jei Italijoje ar Pran
cūzijoje ar abiejuose kraštuose kar
tu įsigalėtų komunistiniai rėžimai. 
Alsopai sako, kad Italija yra neural- 
ginis centras. Dabartinė Italijos 
de Gasperi vyriausybė, bandydama 
apsiginti nuo komunistinių smūgių, 
prašanti didesnės JAV pagalbos, ku
rios iki šiai dienai dar negaunanti. 
Jeigu Italija kristų, tuojau susiū
buotų Prancūzija, o su ja kartu 
ir visa Vakarų Europa. Vienas JAV 
atsakingas vyras pareiškęs, kad to
kiems faktams įvykus. „JAV pa
tirtų didžiausią strateginį pralaimė-

Maskva, VII. 16. (Dena-Reuter) — 
Albanijos premjero generolo Enver 
Hodscha atvykimas i Sovietų sosti
nę, praslinkus trims dienoms nuo 
Čekoslovakijos delegacijos išvykimo, 
gerai informuotuose užsienių stebė
tojų sluoksniuose, — kaip pastebi 
Reuterio korespondentas Don Dalias, 
— laikomas simptomu, kad Sovietų 
Sąjunga dar labiau nori sustiprinti 
ekonominius ryšius su Rytų Europos 
kraštais. Iš 6 valstybių, nedalyva
vusių Paryžiaus konferencijoje, tik
tai Albanija iki šiol dar nėra pasi
rašiusi jokios prekybos sutarties 
su Sovietų Sąjunga. Iškilmingas 
premjero Hodscha sutikimas, kuria
me dalyvavo ir Vyšlnski* su Molo
tovu, rodo, kokią reikšmę šiam vizi
tui teikia Sovietų Sąjunga.

Apie kitų Rytų Europos valstybių
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pondentai praneša, didžioji ministe- 
rių kabineto dalis pasisakė už daly
vavimą konferencijoje. Atsisakius 
dalyvauti, Čekoslovakijos socialde
mokratų partija sušaukė nepaprastą 
posėdį, kuriame priėmė pareiškimą 
jog ji nesutinkanti su vyriausybės 
nutarimu, bet, dėl įtemptos politinės 
padėties viduje, prašė gyventojus 
laikytis ramiai ir nedaryti -šsišoki- 
mų. Išskyrus ■ komunistų spaudą, 
likusioji Čekoslovakijos spauda di
deliu nusivylimu sutiko Čekoslova
kijos min kabineto nutarimą. Če
koslovakijos socialdemokratų orga
nas rašo, kad dabartinis Gottwal- 
do ir Masaryko vizitas Maskvoje 
nieko nesiskiria nuo Hachos vizito 
pas Hitlerį 1939 m., kuomet pastara
sis parvežė visišką Čekoslovakijos 
pavergimą.

Kaip korespondentai nurodo, net 
ir pačių Jromunistų tarpe įvykęs di
delis skilimas. Kaip pavyzdį nu
rodo Italijos komunistus, kurie pa
sisakę už dalyvavimą Paryžiaus 
konferencijoje.

Visi šie pranešimai rodo, kad Spv.

Europa Marshallio plano konferencijoj: dalyvaujančios (šviesios), ne
kviestos (juodos) ir atsisakiusios dalyvauti valstybės.

Alsopai apie Europos ateitį
tų stambios JAV paramos. Tos įsi
vaizduojamos, bet labai galimos pa
dėties galas tegalėtų baigtis katas
trofa, milžiniška, neįsivaizduojama, 
neaprašoma katastrofa. Washingto- 
no žmonės, kurie dešifruoja slaptas 
telegramas, tatai gerai žino. Štai 
dėl ko tie žmonės, kurių uždavinys 
yra formuluoti JAV politiką, linkę 
nepaisyti jokių išlaidui“

jimą savo istorijoje“. Alsopai sako, 
jog, Prancūzijai kritus, kristų' ir 
prancūzų Šiaurės Afrika. Tada va
karinė Viduržemio jūros dalis atsi
durtų sovietų rankose. Anglijai tada 
beliktų vienintelė išeitis — tuojau 
susikauti su sovietais, arba priimti 
Kremliaus .diktatą.

Toliau Alsopai nusako, ką tada 
darytų JAV: „Jeigu Europa kristų, 
Jungtinės Amerikos Valstybės pasi
justų priverstos vietoj laikiniųjų 
bazių, esančių Islandijoj, Grenlan
dijoj ir Azoruose, steigti nuolatines 
karines bazes. Veik tikra, kad tada 
reikėtų užimti belgų Kongo su jo 
uranijaus kasyklomis Shinkolode. 
Pagaliau, tektų rimtai svarstyti Da
karo užėmimą.

Dar toliau Alsopai taip rašo: „To
kios priemonės, padidinusios įtem
pimą, paaštrintų konfliktą. Prancū
zijoje ir kituose Europos kraštuose, 
be abejo, tuoj susikurtų antikomu
nistiniai partizanai, kurie reikalau- 

1 Užsienių spaudoje pilna spėliojl- 
1 rAų, kad Čekoslovakija yra didelės 
• politinės krizės išvakarėse. Iš visų
■ valstybių, esančių anapus '„geležinės 

uždangos“ Čekoslovakija yra sava-
■ rankiškląusla Ir demokratiškiausia.
■ Čekoslovakija neblogai sugyvena su
’ Sovietų Sąjunga ir turi pasitikėjimą 
. vakaruose. Bet paskutiniuoju metu
■ Čekoslovakijos savarankiškumas 

vis labiau pradedąs nepatikti sovie
tams, kurie Čekoslovakiją norėtų 
matyti savo aklųjų pakalikų tarpe, 
šalia Jugoslavijos, Bulgarijos, Alba
nijos. Spėjama, kad pasauliniam

. įtempimui didėjant,, sovietai su Če
koslovakija bandys susidoroti.

Viena amerikiečių žinių agentūra 
praneša, jog slovakų demokratų 
partijos žmonės kalba, kad birželio 
mėn. komunistai jau norėjo juos „su
tvarkyti“ Vengrijos smulkiųjų ūki
ninkų pavyzdžiu. Nuo smurto ko
munistai susilaikę, nedrįsdami kelti 
tarptautinio skandalo, nes iki šiol 
Čekoslovakija Iš visų sovietinių sa
telitinių valstybių pakenčiamiausla 
tvarkosi ir turi neblogą vardą va
karuose Tačiau nuolatiniai komu
nistų spaudos puolimai prieš demo
kratų partiją ir jos vadus rodo, kaip 
socialistų „Svobodne Slovo" pripa
žįsta, jog tuose nepagrįstuose puoli
muose galima įžiūrėti smurto inten
cijas. Slovakų demokratų partijos 
žmonės sako, kad komunistinio

Albanijos premjeras Maskvoje

busią stiprinami 
ir Albanijos san-

vizitus Maskvoje iš oficialiųjų sluoks
nių dar nieko nepatiriama, tačiau 
spėliojama, kad šiuo metu Bulga
rijoje viešįs Rumunijos min. pirm. 
Groza taip pat atvyks Maskvon.

Gen. Hodscha delegacijos nariai 
iki šiol apie savo vizito tikslus ne
davė jokių informacijų, išskyrus 
pareiškimą, kad 
Sovietų Sąjungos 
tykiai.

Budapest, VU. ________ ,
— Vengrų opozicijos partijos nutarė 
sudaryti bendrą opozicijos bloką 
ateinantiems parlamento rinkimams.

Washington, VII. 16. (Dena-INS)
— Marshall pareiškė, kad JAV ne
numato pasitraukti iš pasitarimų su 
Sov. S-ga dėl Korėjos politinio ir 
ekonominio* vienalytiškumo.

16. (Dena-Reuter)

S-gos laikysena, kaip tik jos sateli
tuose įnešė sąmyšių, Gal ir teisingai 
„N. Y. Herald Tribūne“ pažymi, kad 
bus didžiausia ironija, kai Molotovo 
laikysena privers prieš jos pačios 
norus visus Europos kraštus siekti 
vienybės.

Tuo tarpu pačiame Paryžiuje, be- 
posėdžiaujantieji turėjo savo posė
džius nutraukti dėl Prancūzijos 
tautos šventės, ir eilė' atstovų daly
vavo kariuomenės parade. Kaip 
korespondentai pažymi, tribūnoje, 
šalia Prancūzijos prezidento, paradą 
priėmė Bevinas, Spaakas ir Italijos 
užs. reik. min. grafas Sforca. Šven
tės proga Bevinas j prancūzų tautą 
pasakė didėlę kalbą, kurioje aštriais 
žodžiais pasisakė prieš tironiją ir 
pabrėžė dar didesnį reikalą bendra
darbiavimo tarp Prancūzijos ir 
Anglijos. Baigdamas Bevinas krei
pėsi į prancūzus, pareikšdamas, jog 
prancūzai turį būti tvirti ir ramiai 
žiūrėti į ateitį, nes jų likimas' yra 
tų žmonių rankose, 'kurie kovojo ir 
kovoja už žmonijos laisvę.

Pačiose JAV įvyko eilė neviešų

pasitarimų tarp vadovaujančių de
mokratų ir respublikonų partiją at
stovų, kuriuose buvo svarstoma su
sidariusi padėtis Europoje.' O toji 
padėtis, ypač Art. Rytuose, yra la
bai neraminanti. Graikijoje va.iį- , 
namieji „partizanai“' iš Albam; n 
teritorijos' įsibrovė į Graikiją; įvyko 
eilė susirėmimų su reguliaria Grai
kijos kariuomene. Graikijos atsto
vas S. Taryboje prašo paskubinti 
Balkanų komisijos darbus. JAV at
stovas kreipėsi į S Tarybą, prašy
damas sušaukti nepaprastą posėdį 
dėl Graikijos-Albanijos pasienio in
cidentų. Jis pranešė, kad tai daro 
pavedamas JAV vyriausybės. Pa
čioje Graikijoje vyksta didelio mas
to areštai komunistų ir jiems pri
jaučiančių tarpe.

Kaip JAV spauda nurodo, JAV i if 
Sov. S-gos santykių barometras m 
Graikija. O jis esą kyla, ir galima 
laukti audros.

Šitokioje atmosferoje. JAV uįs- 
reik. min. Marshallis pasakė labai 
svarbią kalbą- Amerikos . 48 . štatų 
gubernatorių suvažiavime. Jis pa*, 
reiškė, kad JAV užsienių politika 
Europos atžvilgiu stovi prieš didelį 
posūkį. Esą, senoji demokratinė 
Europa yra dideliame komunizmo 
pavojuje. JAV stovi prieš alterna
tyvą: ar visomis jėgomis padėti Jr 
remti Europą jos demokratinėje ko
voje, ar sudėjus rankas žiūrėti, kaip 
valstybė po valstybės nueina ta 
kryptimi, kuri nepriimtina nei Euro-, 
pai, nei mums. Jis nerandąs diplo
matinių žodžių šiam pavojui išreikš
ti, tai esą galėtų padaryti tik didy
sis žodžių meisteris W. Churchillis. 
Toliau Marshallis kreipėsi į guber
natorius, prašydamas paremti jo 
planą Europai atstatyti. Prašė įti-, 
kinti kiekvieno štato pilietį, jog 
Europą reikia gelbėti ir jai padėti 
atsistatyti ant kojų. Žlugus Europai, 
pavojus ateis ir JAV. Po oficialio
sios kalbos visi gubernatoriai susi
rinko slapto posėdžio, kuriame Mar
shallis išdėstė JAV politiką Europos 
atžvilgiu., Cią Marshallio kalbą 
tiek Paryžiaus konferencija, tiek pa
tys gubernatoriai sutiko labai pa
lankiai.

Kyla klausimas, kaip bus su Vo
kietija ir kokį vaidmenį suvaidins' 
pastaroji. Europos atstatyme? Pagal 
duotas naujas JAV vyriausybės di
rektyva? gen. L. Clay, 'Vokietija1 pirr 
mon eilėn turi atsikurti-^ekonomiš
kai iki tokio laipsnio, kad pati ga
lėtų padengti išlaidas už įvežamą 
iš svetur maistą. Vokietija demo
kratiniu keliu paruošia naują kon
stituciją. Vokietijos santvarka yra 
federatyvinė, su ribota centrinė 
vyriausybe. Kartu artimiausioje atei
tyje bus paskelbtas Vokietijos pra
monės atkūrimo planas ir numatoma 
Ruhro krašto anglies pramonės pa
kėlimui suteikti 300 mil. dolerių pa-“ 
skolą.

Kaip korespondentai nurodo, šis 
Vokietijos atstatymo planas yra su
derintas su Marshallio planu Euro
pai atstatyti. -ra*

Kaip matome, paskutinės savaitės 
įvykiai rodo, kad rimtai yra ruošia
masi sugriautą ir karo nuniokotą* 
Europą pastatyti ant kojų. PJrmon; 
eilėn Europos valstybės turės pagal-' 
bėti viena kitai pačios, o tik vėliau 
ateis pagalba iš JAV, kurios užbaigs 
taip sunkų ir tokiose neramiose 
sąlygose pradėtą Europos atstatymo 
darbą. Mi.

Čekoslovakija krizės išvakarėse?
smurto pavojus vėl smarkiai didėja, 
ypač po Paryžiaus konferencijoj 
iširimo, kada ir Vakarai ir Rytaį 
pradeda žaidimą atviromis kortomis. 
Savo pralaimėjimus vakaruose .so
vietai nori kompensuoti rytuose, 
stengdamiesi, savo globoje turimas' 
valstybes galutinai sukomunistihti. 
Dėl šitų priežasčių Čekoslovakija 
stovinti tragiškų įvykių išvakarėse. 
Komunistu partijoš ofenzyva Slova
kijoj 'pirmiausia numatoma todėl, 
kad ten Maskvos akimis „reakcinė“, 
demokratų partija'rinkimuose gavo ' 
61%, Wmunistams tepatikdama tik 
34% balsų.

Turėdamas galimus įvykius prieš 
akis, ir prezidentas Benešąs neseniai 
savo kalboje, pasakytoje čekų legio
nininkų kongrese, pabrėžė, kad de
mokratinėje valstybėje turi būti 
daugiau kaip viena partija, nes vie
nos partijos sistema esanti totalizmo 
ir diktatūros ženklas. Benešąs taip 
pat pabrėžė, kad jog tarp čekų'ir 
slovakų dabartinėje Čekoslovakijoje 
yfa visiška teisių lygybė.

Gtibsrnalonai vienbalsiai
remia MarshalU - i

Salt Lake City, VU. 16. (Dena- 
Retiter) — 48 štatų gubernatorių. | 
konferencija vienbalsiai įsipareigojo 
remti Marshallio pastangas pasaulio 
talkai Išlaikyti

I
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Amerikos lietuvių jaunimo žur-1 
nale „Vytis“ prof. dr. K. Pakštas 
išspausdino anglų kalba parašytą 
aktualų straipsnį “What to do 
with Koenigsberg?", kuris dau
giau skirtas amerikiečiams su
pažindinti su Rytprūsių proble
ma. Jame autorius iškelia net 
tris projektus, smulkiau nedetali
zuotus, Rytprūsių likimui iš- 

’spręstl Atrodo, kad ir mūsų 
skaitytojams naudinga susipažin
ti su šiais įdomiais žinomo mūsų 

, geografo projektais, todėl čia pa
tiekiame to straipsnio vertimą.

Red.

L TEISINGAS IR PROTINGAS 
PROBLEMOS SPRENDIMAS

Kaip gi rusų prekės galėtų pa
siekti Karaliaučiaus uostą? Iš Mas
kvos ir Novgorodo rajonų — per 
Latvijos ir Lietuvos teritorijas; o iš 
Vakarų Ukrainos — per Lenkijos 
teritoriją, per Baltstogę ir Liuceną. 
Nėra abejonių, kad Rusija stengsis 
šias teritorijas išlaikyti savo kon
trolėj ir priklausomybėje.

Jei neteisėtos sovietų pretenzijos į 
Karaliaučių ir Mažąją Lietuvą yra 
atmetamos, tai kokį, gi būtų galima 
pasiūlyti ateičiai racionalesnį ir tei
singesnį Rytprūsių ir Karaliaučiaus 
uosto politinio statuso sprendimą?

Paryžiaus konferencijoj 1919 m. 
lenkai ir lietuviai rimtai stengėsi 
pasidalyti Rytprūsius. Tačiau anglai 
ir amerikiečiai buvo nusistatę prieš 
šį projektą, ir vokiečių įtaka 1918— 
1919 m. Washingtone ir Londone buvo 
daug stipresnė, negu Lenkijos ir 
Lietuvos pastangos. Tiktai 1939 m. 
anglai ir amerikiečiai suprato savo 
klaidą, kai Rytprūsių atskyrimas 
nuo likusio Reicho tapo pirmąja ir 
tiesiogine Antrojo Pasaulinio karo 
priežastimi. Dabar gi beveik visi 
amerikiečių ir britų teritorinių klau
simų specialistai, lygiai kaip ir len
kai su lietuviais, yra vienodos nuo
monės šiuo klausimu: Rytprūsiai 
turi būti visiškai atskirti nuo Vo
kietijos ir vadinamasis Lenkijos ko
ridorius praplatintas. Taip buvo nu
tarta ir Jaltos bei Potsdamo konfe
rencijose.

Ir ką gi daryti su Rytprūsiais, 
atskyrus juos nuo Vokietijos reicho? 
Tolimoji Rytprūsių istorinė praeitis 
ir etnografija, mažiausiai bent prieš 
XVI amžių, buvo vien tiktai prū- 
Siškai-lietuviška, bet ne germaniška 
ar slaviška. Griežtas teisėtumas rei
kalautų grąžinti pagrobtą daiktą jo 
buvusiam savininkui — Lietuvai 
Bet teisėtumas yra labai nemadin
gas metodas teritorinėms Europos 
problemoms spręsti. Vietoj jo mes 
turime daugiau mėgiamą metodą, 
vadinamą „kompromisu“.

Galėtų būti du tokio teritorinio 
Rytprūsių kompromiso tipai: 1) kom
promisas tarp Lietuvos ir Lenkijos 
ir 2) kompromisas tarp Lietuvos, 
Lenkijos ir vietos vokiečių gyvento
jų interesų. Jokiu atveju sovietai 
negali būti įleisti į Centrinės Euro
pos širdį, jei mes norime šios gene
racijos laikotarpyje išvengti naujo 
Europos karo. Kiekvienas, susipaži
nęs su geopolitiniais Europos klau
simais ir jos kultūriniais rajonais, 
gali lengvai suprasti, kad orienta- 
liškos kolonijos Centrinėj Europoje 
nebus toleruojamos ilgesnį laiką,

Ką daryti su Karaliaučium?
Rašo prof, d

kol pati Europa nebus visiškai 
likviduota.
2. PIRMASIS PROJEKTAS: KOM
PROMISAS TARP LIETUVOS IR

LENKUOS
Prieškarinė Lenkija turėjo apie 

3ū milijonus gyventojų. Kiek jų liks 
po šio karo, niekas negali tiksliai 
atspėti. Oficiali lenkų statistika nu
rodo 193L m. buvus 21.993.000 len
kų. Galima tikėti, kad Lenkijai pa
galiau bus leista atsikurti su šiais 
22 milijonais, jei ne daugiau. Tokio 
dydžio kraštas tikrai yra reikalin
gas vieno ar dviejų uostų Baltijos 
pajūryje. Ir Lenkija juos turi — 
Gdynėj ir Dancige. Tačiau priėjimas 
prie šių uostų buvo vis dėlto siauro- 
kas ir iš abiejų pusių vokiečių ka
riuomenės įgulų ir fortifikacijų 
grasomas. Šio straipsnio autorius 
turėjo keletą progų kalbėtis su ofi
cialiais Lenkijos (Londono vyriau
sybės) specialistais apie vakarinių 
Lenkijos dienų problemą. Ir šie 
specialistai visai neturi pretenzijų į 
Stetiną ir Oderio liniją. Jie yra pa
kankamai protingi reikalauti tik 
mažo Lenkijos sienų praplėtimo Va
karuose, kuris apimtų Oppeln sritį 
Aukštojoj Silezijoj ir nedidelį terito
rijos ruožą apie Kosliną ir Stolpą 
Pomerahijoj. Lenkijos ministeris 
pirmininkas generolas Sikorskis šio 
rašinio autoriui 1942 m. pareiškė, 
kad jis norėtų Lenkijai didesniosios 
Rytprūsių dalies ir jis džiaugtųsi, jei 
Lietuva gautų tą Rytprūsių dalį, 
kuri yra žinoma kaip Mažoji Lietu
va. Kitas lenkų lyderis, švietimo 
ministeris monsignoras Kaczynski 
pareiškė, kad, jo nuomone, siena 
tarp Lietuvos Ir Lenkijos Rytprū
siuose turėtų, eiti paliai Prėgliaus 
žemupį ir Galdapę. Kaip aš vėliau 
patyriau, ši jo nuomonė sutinka su 
vienu labai retu Amerikoj išleistu 
Rytprūsių žemėlapiu (PRUSSIA, 
Sam Harrison, Philadelphia, apie 
1800—1810 m.). Mažoji Lietuva šia
me žemėlapyje vadinama „Circle of 
Samland“ („Sambljos apskritis"), į 
kurį įeina ir Galdapės miestas, to
liau siena eina Unguros upe (Ange- 
rapp) ir Prėgliumi Jei Prėgliaus
žemupį laikyti politine siena tarp 
Lenkijos ir Lietuvos, tai didesnioji 
Karaliaučiaus dalis atitektų Lietu
vai, bet centrinė gelžkelio stotis ir, 
visi penki uosto baseinai atitektų 
Lenkijai.

3. POTSDAMO LINIJA

Atsižvelgiant į susisiekimo linijas 
(geležinkelius, plentus ir vandens 
kelius) moderni politinė siena turi 
būti išvesta pagal dalinamosios teri
torijos ūkinius reikalavimus. Šiuo 
atžvilgiu Potsdame nustatytoji linija, 
einanti nuo Braunsbergo iki Galda
pės, būtų beveik ideali ir reikalautų 
tik keleto mažų korektūrų arba, 
tiksliau sakant, praktiniai detali
zuoto pataisymo.

Šio rašinio autorius norėtų pasiū
lyti Lietuvos-Lenkijos sieną išvesti 
per mažą Gurnių (Gurnen) miestelį, 
esantį 6 km nuo 1938 m. Lenkijos- 
Vokietijos sienos, tiesiai į vakarus, 
į Grabuvą ir Benkheimą. Galdapė

r. K. Pakštas
liktų 9 kir. Lietuvos pusėje. Nuo 
Benkheimo miesto sir i eitų paliai 
Didžiojo Strengelno jvencaitės ir 
Mauro ežerus. Nuo pietinid Mauro 
ežero galo ji eitų iki Ometo upės 
pradžios prie Tabarlako kaimo ir 
toliau Ometo upe iki jos įtekėjimo 
į Alnos (Alle) upę, toliau 12-15 km 
Alnos upe paliai jos nedidelį vingį 
prie Karšuvos ir Stokheimo kaimų, 
nuo čia tiesiog į Almenhauseno kai
mą, po to Aistupe iki Aistmarių 
(Frisches Haff) prie Brandenburgo 
miesto, 15 km į pietvakarius nuo 
Karaliaučiaus' Nuo Brandenburgo 
siena eitų per Aistmares ir Fryzų 
Neringą (Frische Nehrung) kirstų 
5 km į pietus nuo Neutiedeno, ir 
pasiektų Baltijos jūrą. •

Ši linija beveik visiškai sutiktų 
su pietine lietuvių kalbos linija 
XVI amž., kaip vokiečių mokslinin
kas C. 'Hennenbergeris nurodo; ji 
yra tik tiek pakeista, kad eitų Ometo 
ir Aistupės upėmis. Ir mažos upės 
paprastai’ yra labai patogus būdas 
nustatyti politines sienas. Iš antros 
gi pusės, pasiūlytoji linija visai su
tinka su lietuvių tautos noru, kuri 
jau pačioje Pirmojo Pasaulinio Karo 
pradžioje, 1914 m. rugsėjo 22 d., pa
reiškė Lietuvių Kongresas Čikagoje, 
kai viso pasaulio lietuviai atnau
jino savo pastangas atgauti savo 
kraštui nepriklausomybę ir sujungti 
Mažąją Lietuvą su Didžiąja Lietuva.

Šios sienos ilgis, nuo Lenkijos- 
Vokietijos sienos rytuose iki Balti
jos jūros vakaruose, būtų apie 90 km 
sausuma, daugiau kaip 125 km upė
mis ir 25 km Aistmarėmis, taigi, iš 
viso turėtų apie 240 km. Lietuvos 
pusėje pasiliktų šie miestai: Gal
dapė, Ungura (Angerburg), Norden- 
burgas, Allenburgas, Karaliaučius ir 
Brandenburgas. Lenkijos gi pusėje 
— Rastenburgas, Bartenšteinas, 
Friedlandas, Braunsbergas ir Hei- 
ligenbeilis.

Palyginus su Potsdamo linija, nu
statyta Trijų Didžiųjų 1945 m. va
sarą, ši siena Lenkijai duotų apie 
1600 kv km daugiau teritorijos va
karuose, Baltijos pajūryje, ir apie 
900 kv km mažiau rytuose, kur ap
link Galdapę, Mauro ežerą ir Nor-

denburgą uetuvlškieji vietovardžiaį, 
ir kiti etnografiniai elementai yra, 
ryškiau matomi.

Iš visų 37.000 kv km. Rytprūsių 
teritorijos apie 25.000 kv km ati
tektų Lenkijai ir apie 12.000 kv km 
— Lietuvai. Prieškarinis gyventojų 
skaičius toje Rytprūsių dalyje, kuri 
turėtų atitekti Lietuvai, buvo apie 
1 milijonas (dabar gi ten yra ma
žiau negu 400.000 gyventojų), į ją 
įeir.a vlenintėlls didelis Rytprūsių 
miestas — Karaliaučius. Lenkiškoji 
Rytprūsių dalis turėjo apie 1.350.000 
gyventojų Kaip anksčiau buvo sa
kyta, didžioji dauguma Rytprūsių 
gyventojų pabėgo į Vakarus, norė
dama išvengti rusų okupacijos. Tai
gi, Mažoji Lietuva pasidarė beveik 
tuščia vieta, dideli jos plotai visai 
neturi gyventojų. O likusieji gyven
tojai greičiausiai dabar dirba vergų 
darbus tolimose Rusijos srityse, kur 
gyvenimo ilgis vidutiniškai tesiekia 
tik apie penkerius metus. O į Va
karų Vokietiją pabėgusių Rytprū- 
sių gyventoju gyvenimas yra nepro
porcingai didelis. Atsižvelgiant į 
tai, net gi optimistas negali tikėtis, 
kad daugiau kaip pusė Rytprūsių 
gyventojų galės išgyventi dabarti
nius sunkumus. Tiesioginiai kaimy
nai lietuviai ir lenkai, turėtų gauti 
teisę pasiųsti naują žemės ūkio dar
bininkų bangą į nuteriotas Rytprū
sių sritis. Kadangi tiek Lenkija, tiek 
Lietuva buvo pertirštai apgyventos 
ir turėjo nemažą kiekį žemės ūkio 
pusiau proletariato; tad joms ne
sunku būtų, užuot savo žmones siun- 
tus į Pietų Ameriką pakreipti juos 
į Rytprūsius.

Gyventojų tankumo spaudimas 
Lietuvoje ir Lenkijoj buvo didesnis 
prieš šį karą negu Vokietijoj. Kai kai- 
kurie Pietų Amerikos kraštai pa
lengvino imigravimo sąlygas, viena 
Lietuva kasmet patiekdavo jiems 
maždaug po 20.000 imigrantų. Ne 
pilnai išnaudojamo darbingumo pro
blemą Lietuvai sudaro smulkieji 
ūkininkai, turį ne daugiau kaip 30 
akrų žemės. O tokių ūkininkų 1940 
m. buvo apie 130.000 šeimų arba 
apie 600.000 žmonių. Jie yra kandi
datai emigruoti į užsienį ir būtų ge
riausi kandidatai įsikurti nuterio- 
tuose Mažosios Lietuvos rajonuose 
Rytprūsiuose. (B. d.)

Gen. L. Želigovskiui mirus
Lenkų laikraštis „Kronika“ 28 nr. 

praneša: ...... '
„Londonas. Čia mirė generolas 

Lucijanas Zeligowskis, 82 m. amžiaus. 
Velionis buvo kilę.^. iš rusų ar
mijos. 1919 m., Pilsudskio įsakytas, 
užėmė Vilnių. Karo metu Vilniaus 
užkariautojas pasisakė už kolabora- 
ciją su Rusija. Karo metu jis nevai
dino jokio vaidmens. Varšuvos val
džia nutarė Vilniaus užkariautojo 
Zeligowskio, kuris nepasiliko ištiki
mas savo žygiui (? red.), palaikus 
pervežti į kraštą ir palaidoti vals
tybės lėšomis.“

Ta proga pastebėtiną kad gen. 
Zeligowskis savo žygiu į Vilnių, 
liūdnai įsirašė į lietuvių-lenkų san
tykių istoriją.

Augustas Zaleskis
NAUJASIS EGZIL1NIS LENKUOS

PREZIDENTAS

Tremtyje mirus Lenkijos Respu
blikos prezidentui Wl. Raczkie- 
wicziui. tas pareigas birželio 9 d. 
pradėjo eiti Augustas Zaleskis.

Augustas Zaleskis gimė 1883 m. 
rugsėjo 13 d. Varšuvoje. Mokslus ėjo 
Anglijoje! 1911 m. baigęs Londono 
universiteto ekonomijos skyrių, dir
bo to universiteto žinyboje, vėliau 
lenkų visuomenės tarnyboje.

Išlaisvintoje Lenkijoje dirbo diplo
matinėje tarnyboje, o nuo 1926 m. 
iki 1932 m. buvo Lenkijos užs. reik, 
mimsteriu. Pasitraukęs iš valstybi
nės tarnybos, buvo Varšuvos Ko
mercijos Banko pirmininku iki pat 
vokiečių invazijos.

Tremtyje 1939—41 m. ėjo egzilinės 
Lenkijos vyriausybės užs. reik, mi- 
nisterio ir vėliau prezidento civili
nės kanceliarijos viršininko parei
gas. A Zaleskis paruošė ir realizavo 
eilę tarptautinių paktų ir sutarčių, 
1930 metais buvo Tautų Lygos Ta
rybos pirmininku. Pradėdamas eiti 
prezidento pareigas, A. Zaleskis' 
paskelbė atsišaukimą į lenkų tautą 
kuriame tarp kitko skaitome:

„Lenkija pirmoji pasipriešino vo
kiečių invazijai, einančiai prie viso 
pasaulio pavergimo.

Ginkluota kova, kurią vedė tauta 
Tėvynėje ir tremtyje, buvo tautos 
valios išreiškimas išsilaikyti ir pa
tikrinti sau laisvą klestėjimą tarp 
laisvų pasaulio tautų. Lenkijos ka
rinė veikla turėjo didelės reikšmės 
sąjungininkų pergalei. Ši pergalė, 
tačiau, neatnešė Lenkijai laisvės. 
Mūsų kraštą valdo svetimieji, sve
timo krašto interesų naudai.

Lenkų tauta nepripažįsta primestos 
jai valdžios, atkakliai gina savo eg
zistenciją, savo ne'priklausomyoę, 
savo vakarų kultūrą, savo tautinius 
ir krikščionybės idealus. \

Antras Pasaulinis karas buvo pra
dėtas prieš jėgos viešpatavimą. Jei 
karo pastangos neturi betiksliai žūti, 
tai turi ateiti galas bet kokiai tiro
nijai. Demokratija turi įsiviešpatauti 
tiek vidaus, tiek ir tarptautiniuose 
santykiuose. Turi būti patikrinta ir 
žmogaus ir tautų laisvė. To negalima 
laukti, kol pusė Europos randasi po 
laukinio totalizmo jungu.“

J. Str.

Tautos per 500 metų artimai ben
dravusios ir bendrai kariavusios 
prieš daugelį priešų, savo istorinio 
prisikėlimo metu (1919 m.), reikia 
manyti, būtų suradusios teisingus ir 
teisėtus pagrindus tarpusaviems 
santykiams tvarkyti. Tam ir buvo 
padėtas kertinis akmuo, surašant 
Suvalkuose sutartį, nustačius laiki
nas lietuvių-lenkų valstybių sienas. 
Bet diena vėliau gen. Zelogowskis, 
marš. Pilsudskio įsakytas, nelauktai, 
iš pasalų puolė Lietuvą, tuo būdu 
sulaužydamas elementarinius tarp
tautinės teisės dėsnius ir žiauriai il
giems metams pakirsdamas Lietuvos 
pasitikėjimą savo pietų kaimynu. 
Tas „didvyriškas“ žygis buvo didelė 
skriauda Lietuvai, bet politiniai jis 
nebuvo naudingas ir Lenkijai Lie

tuvių visuomenė niekad už tą žygį 
nekaltino lenkų tautos, kurios sim
patijos lietuvių tautai ir valstybei 
dažnai buvo ir yra reiškiamos žo
džiu ir raštu.

Manome, kad, susidarius palan
kioms politinėms aplinkybėms, su 
būsimąja laisva ir tikrai demokra
tine Lenkija rasime bendrus inte
resus, kurie leis abiem tautom tei
singumo ir teisės pagrindais nusta
tyti gerus, gal ir draugiškus, kaimy
ninius santykius. J. Strėva

— Britų žinių agentūra Reuter 
apie Želigovskio mirtį pranešė šiais 
žodžiais:

„Sulaukęs 82 m. amžiaus, Londone 
mirė generolas Lucjan Zeligowski, 
kuris Pirmojo Pasaulinio Karo metu 
su savo daliniais okupavo Lietuvos 
miestą Vilnių."
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vienas po kito apipylė mus klausi
mais. „Ar Bonifatrų gatvė labai 
sugriauta?“ „Ar toks ir toks namas 
Dlugo gatvėj dar tebestovi?“. Mat, 
jų šeimos ir namai buvo Senajam 
Mieste, todėl ir suprantamas toks 
Mausimų potvynis.

Užtruko visą vafandą, kol visas 
mūsų būrys iš beveik dvidešimties 
žmonių po vieną susirinko šiame 
kanale. Visą tą laiką mes buvome 
visiškoje tamsoje. Mat, beveik visos 
angos, pro kurias mums dar teks 
praeiti, buvo netoli vokiečių pozici
jų, tad nebuvo leidžiama degti ugnį. 
Visą kelionę mes turėjom atlikti 
tamsoje ir tylėdami. Baisi smarvė 
vos teleido kvėpuoti. Buvom per
spėti, jei kuris nors nustiptų ir 
nebegalėtų eiti, turi tris kartus 
truktelėti virvę. Tuomet gidas su
stabdys partiją. Kiekvieną valandą 
buvo sustojama trumpam poilsiui. 
Mums tereikėjo nueiti apie pusan
tro kilometro kelio. Jei viskas gerai 
seksis, tai kelionė neužtruks ilgiau 
kaip penkias valandas ...

Dviejų automatais apsiginklavusių 
kareivių lydima, vora pasijudino. 
Srovė dabar darėsi vis smarkesnė, 
ir mes turėjom slinkti pasilenkę, 
nes tunelis šioje vietoje nebuvo 
aukštesnis kaip penkios pėdos. Stai
ga užpakalyje manęs nuskambėjo 
Baisus moters riksmas. Mano pa- 
ją atgal. Tačiau Jankowskis dar pa
siuntinė Basia paslydo, ir srovė nešė 
čiu laiku suspėjo sučiupti ją ir pa
statyti vėl ant kojų.

Laikas nuo laiko mums reikėjo 
pereiti , per krentančio vandens

srovę kur bombos buvo pramušu- 
sios tunelio viršų. Sis vanduo vos 
neprigirdydavo mūsų. Vietomis tu
nelis buvo šiek tiek apšviestas švie
sos, įsiveržiančios pro atdaras sky
les iš viršaus. Šios vietos kaip tik 
buvo pačios pavojingiausios, nes 
jos buvo visai netoli vokiečių pozi
cijų ir kiekvienu momentu jie mus 
galėjo apmėtyti granatomis. Po ku
rio laiko visų tų tekančių nešva
rumų tunelyje aukštis nuslūgo, bet 
mūsų kelionė nuo to nepalengvėjo, 
nes tie nešvarumai darėsi tirštesni, 
ir baisi jų smarvė gniaužė kvapą, 
neleisdama kvėpuoti. Ir, tik patekę 
po tokiomis pavojingomis atviromis 
skylėmis mes atsikvėpdavo šviežiu 
oru. z

Pagaliau tolumoje aš pastebėjau 
spinksinčią mėlynos spalvos signa
linę švieselę. Iki jos mums dar buvo 
200 metrų. Sis paskutinis kelio tar
pas atrodė esąs begalinis. Kojų mus
kulai ir nugara nepakenčiamai 
skaudėjo. Ir tos mėlynos švieselės 
spinksėjimas, mums prie jos artė
jant, atrodė vis labiau tolsta. Bet 
pagaliau vis dėlto mes ją pasiekėm, 
ir mano ranka pačiupo virvines ko
pėčias, kurios'vedė į viršų.

Išlindę pro tą siaurą angą į vir
šų, mes pasijutom esą girti nuo švie
žio oro. Visi spiaudėsi ir žiaukčiojo. 
Ir č’a anga į tuneli buvo apkrauta 
smėlio maišais, tuo būdu užmas
kuotą Čia sargyboje stovį kareiviai

Pirmas žvilsnis į miesto centrą 
padarė mums stiprų ir keistą įspūdį. 
Aš pasijutau, lyg būčiau atsidūręs 
visai kitame pasaulyje. Namai te
bestovėjo vietoj, kai kurie jų netgi 
tebeturėjo ir visus langų rėmus. 
Gatvių grindinys nebuvo išardytas 
ir visur kur išmėtytas, ir žmonės, 
atrodė, čia dar dažnai nusiprausia. 
Žodžiu, iš pirmo žvilgsnio mums 
pasirodė, kad’ Varšuva dar tebegy
vena taikos metą.

Nusikratę tunelių nešvarumų, mes 
nuvykom j pik. Montero štabą, kur 
aš ir mano štabo viršininkas Grze- 
gorzas gavom atskirą kambarį. Čia 
tuojau pat mums buvo suteiktas ir 
didžiausias liuksusas — visa vonia 
vandens, kuriame mes abu galėjome 
nusiprausti ir išsimaudyti. Net gi ir 
čia vandens trūko; teveikė tik kai 
kurie pusrūsių kranai. Man tai buvo 
nemažas džiaugsmas nusimesti tuos 
drabužius ir atsigulti į vonią.

Po kelių valandų atvyko pik. 
Monteras painformuoti mūs apie pa
dėtį mieste. Maisto Mausimas darėsi 
vis aštresnis, jo vis labiau ir labiau 
trūko; beveik visos kepyMos buvo 
sugriautos. Duonos užtekti tegalėjo 
tik iki rugsėjo 8 d. Dėl didelio ner
vinio įtempimo ir pieno trūkumo, 
motuos nebegalėjo išmaitinti savo 
naujagimių ir jų mirtingumas ne
paprastu tempu augo. Taip pat mirė

daug ir kitų vaikų. Rimtai grasino 
šiltinės ir kitų epidemijų pavojus, o 
dezinterija vis labiau plito.

Radijo pranešimas apie sovietų 
atsisakymą leisti amerikiečių avla- 
:ijai naudotis rusų aerodromais mū
sų žmonių tarpe sukėlė gilią de
presiją. Taip pat mūsų nė Mek ne
linksmino ir karinės žinios iš ana
pus Vislos. Iš ten buvo pranešama 
apie visišką tylą.

Mano tiesioginis rūpestis dabar 
buvo išgelbėti 1500 Senojo Miesto 
gynėjų, kurie vis dar tebelaikė savo 
pozicijas tame smarkiai daužomame 
rajone. Pirmas mūsų planas buvo 
smarida koncentruota ataka pra
kirsti priešo linijose spragą. Sis žy
gis, kuris reikalavo labai rūpestin
gos ir tikslios dviejų jėgų koordina
cijos, buvo numatytas rugpiūčio 30 
d. naktį.

Pik. Wachnowskio uždavinys Se
najam Mieste buvo nepaprastai 
sunkus. Neatkreipdamas priešo dė
mesio, jis privalėjo atitraukti visus 
savo dalinius iš pozicijų ir sutelkti 
juos į vieną vietą prasilaužimo 
smūgiui.

Tačiau jau pačius pirmuosius ka
reivių atitraukimo ženMus pastebė
jusio) civilėj publikoj kilo panika. 
Užuot derinęs! prie kareivių judė
jimo, "civiliai pradėjo lysti iš rūsių, 
nervingai bėginėti ir šūkauti Tai ir 
atkreipė vokiečių dėmesį kurie tuo
jau pradėjo apšaudyti apleistąsias 
pozicijas. Tik su dideliu sunkumu 
pik. WachnowsMs galėjo sulaikyti 
savo dalinius ir vėl grąžinti juos at
gal į postus, kad laiku atmuštų vo- 
Mečių puolimą.

Tiktai vienas jo dalinys, Zoskos 
batalionas, laiku nagawe įsakymo

pakeitimo ir nustatytą valandą pra
dėjo pulti vieną vokiečių kyli Tą 
puolimą jis vykdė pats vienas ir 
niekieno neremiamas. Tačiau ne
trukus intensyvios priešo ugnies jis 
buvo priverstas slėptis kanalizacijos 
tuneliuose. Neturėdami gido, bata- 
lijono kariai greitai paklydo tuose 
požemio tuneliuose ir radę atvirą 
skylę išlindo Saksų parke jau už 
voMečių pozicijų. Laimei buvo 
tamsu, ir Zoskos batalionui vadova
vęs kap. Jerzy buvo sumanus ir grei
tos orientacijos jaunas karininkas. 
Jo dalinys buvo apsirengęs vokiečių 
SS uniformų liekanomis, kurios bu
vo rastos voMečių sandėliuose Stav- 
koj.

Davęs tylų ir greitai paskleistą 
įsakymą nusiimti nuo rankovių bal- 
tai-raudonus raiščius, jis surikiavo 
savo vyrus į vorą po du, priešakyje 
pastatydamas keturius karius, gerai 
kalbėjusius vokiškai. Ir davęs ne to
kią Jau tylią komandą vokiečių kal
ba, jis įsakė žygiuoti tiesiog, į lenkų 
pozicijas, buvusias apie 200 m 
nuo jų.

Vokiečių patruliai tuojau pat jį 
sustabdė. Patrulio vadas rūpestingai 
perspėjo kapitoną Jerzy greitai ir 
tyliau žygiuoti, kad nebūtų atkreip
tas lenkų dėmesys. Kapitonas Jerzy 
dar paklausė jo, kuriuo keliu žygiu- 
ti, kad kariai neužsigrūstų ant mi
nų. Gavęs ir šią informaciją, Zoskos 
batalioną be joMų Mtų Incidentų jis 
atvedė prie lenkų barikadų. Čia gi 
lenkai pasveikino juos šautuvų 
ugnimi, vieną vyrą užmušdami ir,du 
suželsdaml. Mat, lenkai joMu būdu 
negalėjo tikėtis, kad mūsų pačių 
dalinys galėtų ateiti iš vokiečių po
zicijų Saksų parke. (B. d.)

Vertė B. Aku.
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I vienos, Raudondvario mokykla pėr 
3 metus nepardavė 10 egz., Dotnuvos 
mokykla 1875 m. pardavė 19 egz.; 
Eleonoravo mokykla 1875—1876 m. 
nepardavė nė vieno egz., Arvysto 
mokykla nuo 1869 m. iki 1875 m. 
tepardavė 7 egz.; Betygalos mokykla 
1877—1880 m. pardavė 3 egz.; Jos
vainių mokykla nuo 1875 m. iki 1880 
m. pardavė 25 egz.; Kruoniu moky
kla tuo pat laiku iškišo 8 egz.; Žei
meną mokykla per tą laiką neišleido 
nė vieno egz.; Vilkijos mokykla 1875 
—1878 m. laikotarpyje teišleido tik 2 
egz.; Seredžiaus gi mokykla — nė 
vieno.

Vadinas, keturiolika mokyklų per 
4—5 metus tepardavė tik 154 kny- 

l gas rusų raidėmis, o viena mokykla

> i (tęsinys) ; .1

Vadinas, per 40 metų teišleista tik 
40 knygų: Vilniuje — 23, Varšuvoje 
— 10, Petrapily — 2, Maskvpj — 1, 
Kaune — 1, Suvalkuose — 1. Tos 
knygos savo turiniu taip skirstosi: 
abėcėlių — 4, skaitymo mokslo — 6, 
gramatikos — 2, chrestomatija — 1, 
pasaulinio turinio pasakaičių — 3, ' 
administracijos reikalu — 1, evan
gel! ų — 1, evangelijų išguldymų — 
1, liturgija — 1, šventoji Istorija — 1, 
katekizmų Ir poterių — 5, kalen
dorių — 8, kitokių— 3.

Kaip tos knygos plito mūsų liau
dies tarpe, vaizdžiai galėjome pama
tyti iš prof. V. Biržiškos paskelbtos 
medžiagos „Mūsų Senovės“ Nr. 1. Iš i ___ ,_______ , _ ________ „__
Kauno mokyklų direkcijos 1874—1880 ■ per metus po 2—3 egzempliorius. Ir 
meti; bylos apie parduodamas žemai- tai abejojama, ar ir tiek parduota, 

'tiškas knygas: Slabados mokykla Spėjama, kad patys rusai mokytojai, 
1874 m. susio 1 d. turėjo 187 egz., i norėdami valdžiai įtikti, iš savo 

' • • -tišenės užmokėdavo po keliolika
kapeikų, o pirktąsias knygas kažin 
kur padėdavo. Beveik per 40 metų 
rusai teišleido tik apie 40 knygų.

kurių iki 1877 m. nepardavė nė vieno; 
Rumšiškių mokykla tuo pat laiku 
turėjo 68 egz., kurių iki 1878 m. nesi
sekė nė vieno parduoti; Surviliškio,____ ___ ___ __ _______
mokykla tuo pat metu turėjo,*20' <;o tarpa kontrafrakcinės literatūros 
knygų, iki 1877 m. nepardavė ■ nė I tuo pat laiku pasirodė tūkstančiai

knygų. Rusų represijos su pastarąja 
kovoti pasirodė bergždžios. Patys 
procingespleji rusai tada ėmė .su
prasti, kad, ųždrausdaml lietuviams 
spaudą savomis lietuviškomis loty
niškomis raidėmis, jie ne tik kad 
neįveiks mūsų kraštą surusinti ir jo 
gyventojuose įsigyti simpatijų, bet, 
visiškai antraip, dar daugiau nuo 
savęs atstums.

Matydama geru spaudos draudimo 
fakto nuo savęs nebenukreipsianti, 
mūsų tauta pasiryžo ilgai žūtbūtinei 
kovai už savo egzistencijos teises. Į 
kultūrinę kovą įsikinkė visi gerieji 
tautos sūnūs, visi luomai. Mūsų vi
suomenė gerai jau žino „Aušros“, 
„Varpo“, „Tėvynės Sargo“ ir kitų 
laikraščių ir leidinių didelius nuo
pelnus mūsų spaudos laisvę atko
vojant. Su pagarba mes minime 
tūkstančius knygnešių, kurie patam
siais braidžiodami ir statydami savo 
gyvybę pavojun, gabeno iš Prūsų 
draustąjį gimtąja kalba rašto žodį 
to meto Lietuvon. Borods, toji mūsų 
tautos kova naujon fazėn aiškiai 
įėjo po 1880 metų, kada mūsų švie
suomenė pradėjo planuoti leisti pir-

Rašytojai įsteigė Kultūros Fondą
ANTRASIS RAŠYTOJŲ TREMTINIŲ SUVAŽIAVIMAS AUGSBURGE

— Kaip paukščiai rudenį, prieš iš- 
sklisdami po tolimas šalis, — tokių 
nuotaikų ženkle liepos 11—12 d. d. 
Augsburgan suvažiavo mūsų rašy
tojai tremtiniai paminėti Lietuviš
kosios Knygos 400 m. sukaktį, per
gyventi istorinį Kultūros Fondo 
įsteigimo momentą, aptarti einamuo
sius reikalus. Nebe visi rašytojai 
tremtiniai begalėjo į šį suvažiavimą 
susirinkti. Nebuvo čia Krėvės, Ais
čio, Vaičiulaičio, Zobarsko. kuriuos 
likimas jau perkėlė į užjūrius; ne
atvyko Neveravičius, broliai Tamu- 
laičiai, Būdavas, kurie jau viena 
koja stovi kitose šalyse, nepasikėlė 
iš ligos patalo Krūminas, Rimydiš, 
Vykintas, kuriuos ištiko tradicinė 
mūšų rašytojo lemtis . . .

Bet senieji plunksnos veteranai: 
Vydūnas, Keturakis-Vilkutaitis, ir 
Mykolas Vaitkus, neatsižvelgdami į ' 
savo amžių, Augsburgan atskubėjo ir 
jaunuosius neboti kliūčių' paskatino.

Mūsų tradicija nuo Martyno, nuo 
Catechismusa, — mūsų knygos 
istorija nejaunesnė už daugelio tau
tų — 400 metų Sutirpo, tarytum upė 
pavasarį, nešdama visokį sopulį ir 
skriaudą. Nė viena tauta pasaulyje 
neišgyveno tokios sunkios kovos, 
tiek skausmo ir paniekinimo už gim
tąja kalba rašytą žodi — ir šiandien 
rašytojas Lietuviškosios Knygos su
kaktį minėjo ne tėvynėje, kur knyg
nešių išvaikščioti takeliai į dvasinę 
laisvę vedė, bet ieškodamas prie
glaudos svetur, tremtyje.

— Rašytojas lieka ištikimas tiesos 
žodžiui, — kiekvienas pritarė kun. 
dr. St. Ylos mintims pamaldų metu. 
Vėliau, susirinkus į gražiai išpuoštą 
salę ir LRT D-jos pirmininkui St. 
Santvarų! jautriu žodžiu atidarius 
iškilmingą Knygos minėjimo posėdį, 
susikaupimo minutė pagerbti visi, 
kurie 400 metų bėgyje yra paaukoję 
gyvybes už lietuviškąjį spausdintąjį 
žodį ... -

Suvažiavimui diriguoti Išrinktas 
prezidiumas: Faustas Kirša (pirm.), 
Jurgis Jankus ir Henrikas Radaus
kas. Suvažiavimo darbams užfiksuoti 
pakviesti Vlada Prosčiūnaltė ir Pau
lius Jurkus. Įdomią paskaitą apie 
lietuviu bendrinės kalbos raidą skai
tė prof. Pr. Skardžius.

— 10.000 RM paskyrė LTB Švieti
mo Valdyba šių metų literatūrinėms 
premijoms. — deklaravo pirmasis 
sveikintojas LTB VK atstovas Pov. 
Gaučys. — Skiriamos dvi premijos 
(po 5000 RM): viena už geriausią 
romaną, antra — už dramos kūrinį. 
Suvažiavimo dalyviai, karštu ploji
mu padėkoję už tėvynėje klestėjusios 
tradicijos palaikymą, klausėsi toli
mesnių sveikinimų (tik jau be pre
mijų). O tų sveikinimų — visa ga
lybė: Vykd. Taryba, LRK, Liet. Žur
nalistu Sąjunga, tremtyje einantieji 
laikraščiai, leidyklos, Tremties Dra
mos teatras, tremtinių organizacijos. 
Ypač jautrus sveikinimai buvo latvių 
(E. Skujenieks) ir ukrainiečių (Sam- 
čuk) rašytojų. Raštu sveikino, drau
gios nariai, kurie šiuo metu yra at
sidūrę už Vokietijos ribų: Amerikoje, 
Anglijoje, Prancūzijoje, emigrantų 
pereinamosiose stovyklose.

Sąžinės apyskaitą (darbo posėdžio 
mėtų) atliko Valdyba (P. Andriušis), 
iždininkas ' (B. Gražutis), rev. komi
sija (J. Mikuckis); „Tremties metų“ 
redakcija („Štai ir matote, ką pa
darėme“, tarė Bern. Brazdžionis, iš
kėlęs tik gautą iš spaustuvės vieną 
iš pirmųjų egzempliorių).

— Ak, Ir gražiai rašė tas Donelai
tis, — kalbėjo vakare klausytojai, su
sirinkę į medinį baraką, kur dramos 
aktoriai: Hetir. KačlnSka»‘su nepa-s 
prMtti (sijtutUnu interpretavo Me-

tus, Priekalbą (iš Catechismusa), Vyt. Alantas J. Leskaitis), kuriai
Silelį ir Sapiegą, — Kevalaitytė sva
jojo ant Keturių Kantonų, Blinka 
pasakojo atsiminimus (Biliūno) apie 
motiną, Pukelevičiūtė deklamavo 
Binkio trioletus Sis literatūros va
karas Lietuviškosios Knygos sukak
čiai paminėti buvo pradėtas dr. Vy
dūno žodžiu apie žmogaus apraiškas.

Darbinga nuotaika viešpatavo ir 
kito ryto posėdžiuose. Priėmus LRT 
D-jos įstatus, buvo išrinkti Draugijos 
garbės nariai: dr.Vydūnas.Keturakls- 
Vilkufaitls, Mykolas Vaitkus, Vincas 
Krėvė, Mykolas ir Vaclovas Biržiš
kos. Draugijos atžalyną papildė visa 
eilė jaunų ir jau pražilusių narių: 
A. Butrimas, Pov. Gaučys, Pr. Nau
jokaitis, Alb. Marius Katallškis, J. 
Kaupas, Aloyzas Baronas ir Medar
das Bavarskas.

Be valdžios — kaip be galvos: iš
rinkti ir visi „vadovaujantieji tari
niai": valdyba (St. Santvaras, P. 
Andriušis, H. Radauskas, B.. Braz
džionis, A. Nyka-Niliūnas), rev. ko
misija (L. Dovydėnas, J. Švaistas, J. 
Žukauskas) ir garbės teismas (M. 
Vaitkus, F. Kirša ir J. Augustaitytė- 
Valčiūnienė).

— Štai ir Kultūros Fondą tarime, 
o tėvynėje vis nepajėgėme sukurti, 
— linksmai sušuko Liudas Dovydė
nas, energingas fondo idėjos skatin
tojas ir kovotojas. Referavus tai, ką 
jam pavyko privataus susirašinėji
mo su Amerika keliu, patirti, ir iš 
tarto pasiūlius sudaryti fondą knygų 
eidimui remti, kilo karštos diskusi
jos, po kurie), pačiam idėjos skatin
tojų! pasiūlius, nutarta steigti kul
tūros fondą plačiąja prasme. Sin 
suvažiaviman susirinkusieji rašytojai 
išrinko paruošiamąją komisiją (L. 
Dodydėnas, V. Žemkalnis, St. Yla,

pavesta susirišti su kitų meno ir kul
tūros sričių atstovais ir galutinai 
Kultūros Fondo idėją įgyvendinti. 
Čia pat, išrinkus komisiją, pradėjo 
plaukti pirmosios aukos: knygų lei
dykla „Patria“ paaukojo pirmąsias 
pajamas už „Tremties metus“, „Mū
sų Kelias’' — 1000 RM, ir kt

Skaudulių nemaža, ir reikia juos 
operuoti, — svarstant aktualiuosius 
reikalus, pasisakyta už geresnį leidi
nių apipavidalinimą (ypač kovoti su 
nemokšiškomis iliustracijomis). Lei
dyklos kviečiamos „nesueiti į sąlytį 
su skorbutais“ ir bendradarbiauti su 
Draugijos valdyba. Laikraščiai pra
šomi atkreipti dėmesį į literatūrinę 
dalį, kviesti redaktoriais rašytojus, 
Numatyta, jei sąlygos leis, ir kitais 
metais išleisti metraštį. Valdybai 
pasiūlyta imtis visų žygių, kad rašy
tojams būtų suteiktos galimai geres
nės sąlygos kūrybiniam^ darbui.

Desertui — po visų posėdžių suva
žiavimo dalyvių nuotaiką gaivino 
Jer. Kačinsko vadovaujamas choras 
ir solistai: St. Baranauskas, J. Kriš- 
tolaitytė. J. Seštakauskienė ir A. 
Paukštys. Vakare rašytojų suvažia
vimui pagerbti BTB Hochfeldo komi
tetas suruošė vaišes.

— Kas žino, kur ir kada? — gula 
Sunkios mintys, išsisklaidant į laiki
nąsias tremties buveines. Atsižvel
gus atgalios — tokios darbingos nuo
taikos čia viešpauta ir nuveikta 
daug, o svarbiausia — pasiruošta 
žingsniui į dar tolimesnį išsisklaidy
mą, įgyvendintas seniai lauktas visų 
kultūrininkų troškimas — įsteigtas 
Kultūros Fondas. Kažin ar kada bu
vo istoriškesnis suvažiavimas už šį. 
Valdybai, puikiai jį suorganizavu
siai, priklauso nuoširdus padėkos ir 
pagyrimo žod’S. 3. P. P.

ruoštasi premjerai
Gal būt jokią meno sritį taip ne

palietė tremties gyvenimo sąlygos, 
kaip teatrą. Norėdami suprasti, kaip 
sunku tremtiniams Vokietijoje su» 
kurti savo teatrą, suorganizuoti ope
ros, dramos ar baleto spektaklius, 
pažiūrėkime į vokiečių teatrus, ku
rie, kad ir savo tėvynėje dirbdami, 
iki šiol dar neturi savo baleto, iš
skyrus varietės teatrą. Didelis entu
ziazmas buvo parodytas bekuriant 
lietuvių operą Detmolde, tačiau dar 
daugiau reikia padėti vargo Ir nu
galėti tiesiog neįmanomus sunku
mus, statant pirmąjį baleto spek
taklį Augsburge.

Liepos 12 d. grupė laikraštininkų 
turėjo progos aplankyti' susibūru
sius Augsburge lietuvių baletinin- 
kus ir pamatyti jų darbo ir gyve
nimo sąlygas. • • <•

Prieš kiek laiko, J. Vitėno pastan
gomis, į Augsburgą buvo pakviesti 
iš visų trijų vakarinių zonų lietu
viai baleto artistai. Dalis jų yra 
seni, buv, Kauno Baleto Teatro ar
tistai, kiti gi nauji, jau Vokietijoje 
pasireiškę lietuviai baletininkai. Jie 
suvažiavo čia mažomis grupelėmis 
iš Detmoldo, Kasselio ir pavieniui iš 
kitų Vokietijos vietų, palikę savo 
šeimas ir gal būt geresnes gyveni
mo sąlygas savo gyvenamose Vie
tose, kad Čia. tiesiog neįmanomose 
sąlygose,. galėtų dirbti.

Vieno bloko keliuose kambariuose 
yra apgyvendinti apie 30 busimojo 
teatro kolektyvo narių, Viename 
nedideliame kambaryje gyvena apie 
5—6 žmonės. Kambariai yra maži, 
kad vos • užtenka vietos lovoms pa
statyti. Apie stalus ir kėdęs nėra 
ko kalbėti. Tiktai viename kam
baryje mačiau mažą staliuką ir kė
delę, bet tai buv. Kauno Baleto 
Teatro specialaus batsiuvib J. Ind- 
rašiaus darbo kambarys. Jo užda
vinys yra pasiūti artistams baleto 
batelius, kurių čia Vokietijoje visai 
negalima gauti. Savo darbą jis bu-,„ 
Vo jau beveik atlikęs. Keliasdešimt/ 
batelių viršų jau buvo pasiūta, bet, 
likus kelioms savaitėms iki premje
ros, dar buvo neaišku, iš kur teks 
paimti odos padams.. Tas darbo 
kambarys yra kartu gyvenamasis ir 
miegamasis jo ir dar kelių artistų 
kambarys.

Aplankėme taip pat ir dail. L. Vi
limo atelje, kur yra rengiamos bū
simam pastatymui dekoracijos. Tas 
kambarys niekuo nesiskiria nuo ki
tų gyvenamų kambarių: ten taip 
pat sugrūstos 5 ar 6 lovos, bet nėra 
nei kėdės, nei stalo. „Kur jūs dir
bate, jeigu nėra stalo“ — mes pa
klausėme. „Stalas tai yra mano di
džiausia svajonė“ — atsakė dailinin
kas, „bet tuo tarpu tenka dirbti ant 
lovos“. Dekoracijos daromos tokios, 
kad, mažiau suvartojus medžiagos, 
lengviau galima būtų pritaikinti ve
žiojimams.

Aplankę gyvenamąsis patalpas, 
mes kartu su baletmeisteriu Euge
nijum Bandevičium nuėjome į 
repeticiją, kuri vyko viename me
diniame barake. Buvo repetuoja
mas L. Delibes Coppelia. Repetici
jos vyksta tamsioje salėje, kurioje 
yrą maža oro, bet daug dulkių. Ta
čiau ir šis medinis barakas yra 
naudojamas ne tik baleto repetici
joms: jame vyksta įvairūs susirin
kimai, dirba choras ir kt. Ir tą 
dieną baleto repeticija negalėjo būti 
baigta: įpusėjus antrąjį veiksmą, 
salėn pradėjo rinktis choras savo 
repeticijai.

Besikuriančio Baleto Teatro diri
gentas yra Aleksandras Kučlūnas, 
administratoriai — Adolfas Butkus 
ir Ciūnovas. Teatro’ administraci
jos ir pagelbinio personalo darbus 
atlieka patys artistai!

Baleto premjera yra numatoma 
liepos 28 d. miesto teatro salėje. 
Toje pačioje salėje 29 d. bus pa
kartotas spektaklis vokiečių visuo
menei. Ateityje numatoma pasta
tyti dar 3 vienaveiksmius bristus. 
Kol kas tuojau po premjeros te
atras išvažiuos gastrolėms. Numa
toma aplankyti visas lietuvių sto
vyklas ir kartu duoti 
svetimtaučiams.

Vienas iš karščiausių 
rėmėjų yra Mūncheno 
Kryžiaus pirmininkas 
kuris naujai besikuriančiam teatrui 
padeda visomis jėgomis Taip iš 
senų jo paaukotų baletai drabužių ; 
buvo siuvami artistams kostiumai. 
Baletą parėmė ir LTB Vyriausias 
Komitetas, sušelpdamas 5000 RM 
suma. Administratoriaus žodžiais, 
suma nors ir yra didelė, bet, atsi
menant kad kostiumų pasiuvimas 
ir kiti vokiečių dirbtuvėse ir įstai
gose atliekami darbai labai bran
giai kainuoja, yra nepakankama.

Šiose sunkiose sąlygose išaugę* 
lietuvių baletas bus didelis laimė
jimas mūsų tremtinių gyvenimui. 
Atsimenant, kad vokiečiai neturi 
baleto, ir lead šios rūšies menąs yra 
orieinamas ir suprantamas lygiai 

- X. . . ■ .lietuviui, lygiai kitataučiui, mūsų 
labai platus Ir ilgas savo turiniu . . -ĮBaleto Teatras galės tinkamai re- 

K. MinlūnasĮprezentuoti lietuvių vardą. mb

mąjį laikrašti „Aušrą“. Iki tomąjį laikraštį „Aušrą“, iki to laiko 
kova už savąjį raštą buvo labiau 
pasyvaus pobūdžio.

Čia mes nebeminėsime žinomų 
Basanavičiaus Kudirkos, Valančiaus 
ir kitų nuopelnų. Paliesime tik pa
čių protingesniųjų rūstį nuomones, 
kurie patys aiškiai pamatė savo 
valdžios žygio rietinkainumą. Rusų 
šviesesnioji visuomenė pradėjo kri
tikuoti savo valdžios žygį mūsų 
spaudai uždrausti. Eilėje rusų didelių 
laikraščių pasirodė straipsnių, aiškiai 
smerkiančių spaudos draudimą. To
kie laikraščiai, kaip „Novoje Vre- 
mia“, „Kraj“, „Vilenskij Vestnik”, 
„Syn Otečestva“, „Graždanin“ ir 
kit. pradėjo dėti lietuvius užtarian
čių straipsnių. 1884 m. Sergijus Ak
sakovas „Rus“ Nr. 8 aiškiai pasakė, 
kad lietuviams raštų draudimas lo
tyniškomis raidėmis, yra neteisin
gas. Šviesios atminties Maironis ir 
Prapuolenis maždaug tuo pačiu lai
ku „Novoje Vremia“ įdėjo savo ra
šinius apie nelemtojo sumanymo 
kenksmingumą lietuvių švietimui ir 
apskritai pažangai. Pastarasis drįso 
atvirai pasakyti, kad rusiškų rai
džių primetimu lietuviams ne tik 
kad nevyko jų surusinti, bet, an
traip, jie vis daugiau pradeda su
lenkėti. Jo straipsnis buvo įdėtas 
1897 m. „Rus“ Nr. 22. Tada Suvalkų 
pradžios mokyklų direkcijos virši
ninkas Nenadkevičius paklausė ar
čiau lietuvių pradžios mokyklų esan
čius mokytojus, ar tikrai taip yra. 
Atsakymai aiškiai patvirtino Pra
puolenio teigimą. Visa eilė geriausių 
rusų publicistų kaip A. Suvorinas, 
Bugoševičius, Moškovas, Vojenskis, 
Volyniecas, Syromiatnikovas ir kiti, 
ėmė laikraščiuose svarstyti lietuviš
kosios abėcėlės reikalą. 1895 m. įvy
kęs „Spaudos reikalų atstovų Su
važiavimas“, A. Smilgai perskaičius 
Maironio parašytą pranešimą, pra
leido ištisus posėdžius, svarstydamas 
lietuvių spaudos uždraudimo žalin
gumą. M. Lozoraitis 1895 m. parašė 
žurnalui „Zivaja Starina“ straipsnį 
apie lietuvius ir rusų abėcėlę. Jis 
įrodinėjo, kad rusų raidės lietuvių 
raštams netinka. Tasai jo straipsnis 
iššaukė akademiko Lamanskio rašinį 
tuo pačiu reikalu. Savo rašiniuose 
įrodinėjo lietuvių raštams rusiški; 
raidžių netinkamumą vysk. A. Ba
ranauskas, prof. K. Jaun’us, Volte
ris, P. Kriaučiūnas ir k'ii.
(B. d.) J. Jurevičių*

Lietuvių Tautinio 
Ansamblio premjeia

Liepos 19 d. 20 v. Seligenstadte 
LT A stato G. Veličkos 2 veiks. 1 pav. 
pjesę: „ŽMONES PRIE VIEŠKE
LIO“. Masinėse scenose, chore ir 
tautiniuose šokiuose dalyvauja 50 as
menų. Pjėsės pastatymas ir reži
sūra paties autoriaus muzikinis api- 
pavydalinimas muz. Stp. Sodeikos, 
taut, šokia A. Ličkūnaitės, instru- 
mentalinė- dalis B. Pakšto, dekor. 
dail. C. Januso, liaudies instr. A. 
Vaitkevičiaus, grimas ir perukai St. 
Ilgūno ir apšv. ir efektai A. Bačlu- 
lio. Ansamblio adm. A. Mironas.

ersmenų kryžius
Versmėnų miškų klaikumoje, lyg 

akis, juodavo nedidutis ežerėlis, 
Šernaakiu vadinamas. Maža kas 
apylinkėje jį težinojo, retas kas jį 
aplankydavo, o dar retesnis drąsuolis 
pasiekdavo jo krantą, iš arti pažvelgti 
Į vandenines lelijas, puošiančias eže
rėlio paviršių.Liūnas, po kojomis links
tanti ir lyg kupranugario kupra čia 
priešakyje, čia užpakalyje Iškylanti 
virš vandens užaugusi velėnos pluta, 
dažną gąsdindavo bristi siūbuojan
čia žeme. Daug pasakojimų bylojo, 
kaip nė vienas įsimylėjusių jaunuo
lių,- pasiryžusių nuskinti vandens 
leliją savo mylimajai, nebegrįždavo 
į krantą ir amžiams dingdavo Ser- 
naakio dugne

Jei ne senas Versmėnų miškų ei
gulį* Aknfūnas, gal visi būtų pa
miršę Semaakio paslaptis ir gal jis 
nebebaugintų apylinkės gyventojų. 
Akniūnas savo atmintyje nešiojo 
visą Šemaakio praeitį. Savo tėvo ir 
senelio pasakojimus išlaikęs ir dar 
savo atsiminimų pridėjęs, Akniūnas 
sukeldavo visą ežerėlio siaubą. Gry
bautojos bei uogautojos, jeigu.kar
tais neapsidairiusios užklysdavo pas 
SemaakĮ, ypač dienos dvyliktą, stai
ga permesdavo per save didelį kry
žių ir užmiršusios uogas be! grybus, 
skubėdavo kuo toliausia palikti Ser- 
naakį, turtingą ypač bruknėmis ir 
spanguolėmis. Na, nepašykštėdavo 
jam dangus Ir kitokių miško gėry
bių. Pasakojama, kad dienos dvy
liktą ir naktimis Semaakio gelmėse 
girdėti nugrimzduMųjų šauksmai bei 
giesmė*, rusų kazokų keiksmai ir

Šauksmai „ura“, o kartais liūdna 
muzika arba varpų skambėj'mas.
c. Per 1863 metų sukilimą Versmėnų 
miške, netoli Sernaakio, slapstėsi lie
tuvių sukilėlių būrys. Pakelės smuk
lininkas Aronas juos užrodęs kazo
kams. Šie, smuklėje prisigėrę, drą
siai įpuolė į mišką, pasiekė Šemaakį 
Ir susirėmė su sukilėliais. Sukilėliai 
Išsisklaidė tarp liūnų, į juos įvy- 
liodami kazokus. Retas kazokų iš
lindo gyvas iš liūnų; visi kiti įlūžę 
su savo žirgais ir panirę amžiams 
po velėna. Ir nuo to laiko Šernaakis 
dar siaubingesnis pasidarė, žmonių 
vaizduotėje gimė naujos pasakos apie 
rėkaujančias kazokų vėles.

Už puskilometrio nuo šernaakio, 
miškų klaikumoje, ypač uogautojos 
užtikdavo nedidelę aikštelę, turtingą 
avietynais. Aikštelės viduryje stūk
sojo neaukštas kauburėlis Su palin
kusiu ąžuoliniu kryžiumi. Jį vie
tos žmonės vadindavo Metėžkaplu 
(1863 m. sukllirrta vietos žmonės va
dindavo „metėžu“, o sukilėlius „me- 
lėžnikais“). Senis Akniūnas mielai 
kiekvienam papasakodavo apie šį 
Metėžkapį; jis per didesnes šventes 
kasmet atnešdavo gėlių ir jomis pa
puošdavo šį kryžių. Akniūno pasa
kojimu, čia palaidoti prie Semaakio 
žuvusieji keturi lietuviai sukilėliai. 
Toliau Akniūnas pasakodavo, kad 
Šie žuvusieji jo tėvui prisisapnavę, 
jog Lietuva bus laisva, kai šalia Jų 
atsiguls nauji Lietuvos gynėjai. Ir 
po to sapno jo tėvas, o vėliau jis 
pats, kasmet Šį kryžių gėlėmis puoš
davo. Akniūno žodžiais, šis kapas 
ramus, niekas jame nesivaidena. Tik

kartą vienų švenčių metu, jam besi
artinant su gėlėmis, suūžė girios me
džiai, sudejavo, ir jis staiga pamatęs 
ant Metėžkapio didelę šviesą, kuri 
tuojau pat užgesusi. Tą dieną jis su 
gėlėmis nebepasiekęs Metėžkapio. 
Naktį jam prisisapnavęs baltas rai
telis ir išbaręs jį už bailumą. Girdi, 
tai dangaus šviesa, buvusi nusileidus 
ant žuvusiųjų kapų.

Pasimirė Akniūnas, ir nebebuvo 
kam toliau begaivlnti Versmėnų miš
kų legendos. Nepriklausomybės me
tai padėjo užmiršti tai, kas buvo 
senųjų sukurta vakarykštėse vergu
vės dienose. Laisvėje gimusioms jau 
buvo nebesuprantamos ir nebeįdo
mios praeities vargu ir kovų legen
dos. Tik nąujos audros, pradėjusios 
siaubti Lietuvos šąli, vėl atgaivino 
senąsias legendas. Vėl prabilo į tautą 
senieji kapai, palinkę, pajuodavę lie
tuviškieji kryžiai. Gimė nauji legen
dų skelbėjai Akniūnai.

Neperseniausiai vieną versmėniš- 
kių čia ištremtyje, aplinkiniu keliu 
pasiekė trumpas laiškutis iš Tėvy
nės. Tarp keletos kitokiu sakinių, 
vienas priminė senąją legendą.

— Mūsų ūkininkai Vėrsmėnuose 
pastatė naują ąžuolinį kryžių. Ak
niūnas pas mus tebėra gyvhs ...

Versmėniškis, rodydamas laišką 
savo bendro tremtiniško likimo drau
gams, jf glostydamas, tartum norė
damas išlyginti jo suglamžytą po
pierių. nuleidęs galvą atsidūsėjo:

— Trumpas laiškutis žodžiais, bet

spektakli

šio baleto
Raudonojo 
Mlnkūnas,
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tkl pasirodžius rotatorium Iš
leistiems „Eilėraščiams“, Henrikas 
Nagys nebuvo per daug žinomas ir 
populiarus poezija besidominčiųjų 
tarpe. Tiktai kada jis buvo atžy
mėtas praeitų metų literatūros pre
mija, skaitančioji visuomenė ėmė 
juo labiau domėtis. Tai tačiau ne- 
padldlno jo populiarumo: ir dabar 
jis paliko taip pat daug kam sve
timas ir nesuprantamas. Nieko ne
paprasto, nes Nagio poezijai yra 
charakteringas pakilimas virš pa
tirtinės tikrovės ir gyvenimas (ne 
tiktai rašymas apie . . .) savoje, 
savo susikurtoje tikrovėje. Ta pras
me mūsų literatūroj jis yra visai 
naujas ir originalus. Aš tikiu, kad 
ateityje apie jo poeziją bus daugiau 
ir plačiau kalbama.

Jeigu tokia poezija pas mus yra 
vadinama moderniąja, tai kitose 
tautose, o ypač pas vokiečius ir 
prancūzus, tokia poezija jau nelai
koma modernia ir nauja, nes nuo R. 
M. Rilkes, Stefan Georges, Arthur 
Rimbaud ir kt., atnešusių poezijos 
renesansą,' iki šiol vokiečių ir pran
cūzų poezija perėjo daug kelių ir 
turėjo daug krizių.

„Lapkričio naktyse“ telpa visi tie 
eilėraščiai, kurie jau buvo spausdinti 
literatūra besidominančiųjų dėmesį 
atkreipusiuose „Eilėraščiuose“ ir dar 
daugiau, — bevelk Visi Nagio para
šytieji eilėraščiai.

Visi jie yra sukurti maždaug per 
septynerius metus (1939—1946) ir 
visą tą laiką H. NagyS ėjo vienu 
keliu. Tremtyje' parašyti eilėraščiai 
kiek skiriasi nuo rašytųjų Lietuvoje, 
bet tik temos, o ne poetinio žvilgsnio 
prasme. Taip pat tektų pripažinti, 
kad Lietuvoje rašyti eilėraščiai yra 
aiškesni ir charakteringėsni, iš jų 
mes galime geriau suprasti poetą, jo 
kryptį ir uždavinius, negu iš trem
tyje rašytųjų, kur bendra nelairnė 
aptemdė tą žvaigždė, i kurią poetas 
visą laiką ėjo, »

I. Sunku būtų aiškiai pasakyti, 
kurioje mokykloje susiformavo H. 
Nagio poetinis kelias. Pirmasis, kuris 
atidengė poetui jo kūrybinį pasaulį, 
buvo lenkų kilmės vokiečių poetas 
R. M. Rūke. Tačiau klystų tas, kuris 
sakytų, kad Nagio poezija yraRilkės 
sekimas. R. M. Rilke tik pakėlė 
uždangą nuo to, ką poetas, pats ne- 
sižlnodamas, jau ilgą laiką buvo ne
šiojęs savyje. Taip pat labai klai
dinga nuomonė, kurią man teko 
daug kur girdėti, kad taip kaip A. 
Nyka-Niliūnas susiformavo prancū
ziškoj mokykloj, taip Nagys — vo
kiškoje. Paminėsiu čia tik kelis 
ryškesnius faktorius, kurie turėjo 
įtakos besiformuojant Nagio kūry
biniam veidui ir yra pastebimi jo 
poezijoj.

1) Vokietijoj išsiplėtusi egzisten- 
Cialinė filosofija, Heidėggerio ir 
Nietsches idėjos, viršžmogio ir meta
fizinės problemos buvo tai, ką Nagys 
pasisavino iŠ vokiškosios mokyklos. 
Čia jo poezija yra sunki, čia jis ma
žiau kreipia dėmesio į formą ir 
Vaizdų parinkimą, kad tie dalykai

— Prancūzų Akademija savo /po
sėdžiuose užsiiminėja vifen Uteratū- 
fos premijų paskirstymu. Didžioji 
Gobert istorijos premija paskirta 
Andre Latreille už veikalą „Kata
likų Bažnyčia ir prancūzų revoliu
cija“. Narčisse-MichaUt premiją gavo 
Jean Allary už ,.Le Silence et 'es 
Tambours".

*•* Prancūzų jumoristų akademija 
Šių metų didžiąją premiją (vieno 
sidabrinio franko dydžio) už geriau
sią jumoristini kūrini paskyrė rašy
tojui Jean Paul Lacroix už romaną 
„J e suis Un aboliųue“ („Aš esu tas, 
kuris nežino, ko nori“).

— Erlangėno universitete įkurta
sis mokslinės filmos institutas pa
ruošė pirmąją po karo mokslinę fil
mą iš medicinos srities.

— Rugpjūčio 1—31 d. d. Bayreutho 
operos teatras ruošia Mozarto kū
rinių mėnesį. Programoje, be operų 
.Gosi fan tutte“ ir „Figaro Vestu
vių", numatyti 5 Mozarto kūrinių 
koncertai.

— JT filmų skyrius paruošė pir
mąją savo filmą „The Peoples Char
ter" (Tautų charta). Filmoje parodo
mas Jungtinių Tautų kūrimas nuo 
San Francisco konferencijos iki pir
mojo plenumo posėdžio Londone. JT 
filmų skyrius numato pagaminti dar 
13 filmų.

— Dvylika jaunų danų mokslinin
kų, vadovaujamų senų Grenlandijos 
tyrinėtojų Elgel Knuth ir Ewe 
Munck, išvyko tyrinėti šiaurinę 
Grenlandijos dali Peary. Šią ekspe
diciją 1948 m. pradžioje pakeis kita, 
iš 22 asmenų susidedanti ekspedicija, 
kuri Peary srityje pasiliks iki 1950 
metų. Tai pirmoji ekspedicija, kuri 
numato žiemoti šioje srityje.

— Žinomai norvegų rašytojai Si- 
grid Undset už nuopelnus norvegų 
literatūrai suteiktas Didysis Šv. Oiafe 
ordeno kryžius.

— Garsiajam berniukų chorui „Pė- 
tits čhanteurs ė la Croix dė Bois", 
gastroliavusiam beveik Visame pa
saulyje, sukanka 40 metų jubiliejus. 
Chorui Vadovauja abatas Motis. 
Maillet.

— Andre Francois Poncet, buv. 
Prancūzijos pasiuntinys Berlyne, iš
leido ne tik diplomatiniu, bet ir lite
ratūriniu atžvilgiu įdomius užrašus 
„Vienos ambasados Berlyne atsimi
nimai“, e
~ — Freiburge atidaryta bažnytinė 

Viduramžių „aukso meno" paroda, į 
kurią iš Paryžiaus nacionalinės bi
bliotekos atgabenta garsi bažnytinio 
meno retenybė „Evangęliar de Pous- 
say“

—- UNESCO vadovaujama eksper
tų komisija prancūzų kalbą siūlo 
įvesti „Jungtinių Europos tautų kal
ba“, o rusų — „Pirmąja tautas jun
giančia kalba Artimuosiuose Ry
tuose“. Anglų kalba dominuotų Lo
tynų Amerikoj, Indijoj, Indonezijoj, 
Kinijoj ir Japonijoj. Pasiūlymas iš
siuntinėtas tautoms susipažinti.

Henriko Nagio poetinis kelias
neužtemdytu Idėjos. Cta Jil išskirta 
save U minios, kurta laiko «sant 
mažesne už save.

Dabar aš didelis. Ir jų litų žmonių 
namai 

po mano lakomis tokie maži ir 
baikštūs: 

lie prisidengė pūvančiais pilkais 
stogais 

drumstom langų akim nedrįsta į 
mane pažvelgti

O ai išaugau lig dangaus.
(Didelis medis prie turgaus 

aikštės, 29 psl.)
Poetas palieka tą minią žemiau 

savęs tam, kad vienas galėtų surasti 
savyje Dievą:

Nieko neduok mums ... Prakeik.
Bet atverk, 

atverk nors vienam akis, nors vie
nam iŠ mūsų 

pasakyk: ar esi? Jei ne — tai ko 
ieškome mes?l 
(Naktis, 22 psl.)

Jis ieško Dievo savyje — tam tik 
jis ir pasilieka vienas, savanoriškai 
įeina į tą nepabaigiamą naktį, kad 
ten galėtų atsakyti į esminį prasmės 
klausimą, surasti tikrąjį ir galingiau
sią Dievą ir jį atnešti tada žemyn, 
toms laukiančioms minioms. Tuose 
eilėraščiuose aiškiai jaučiamos 
Nietsches idėjos.

Nuėjęs tuo keliu, Savanoriškai 
apslautęs save ta metafizine naktimi, 
kuri supa beveik Visus pirmųjų 
dviejų skyrių (Naktų vienatvėje ir 
Kovos broliai) eilėraščius, poetas iš
gyvena pačias skaudžiausias valan
das. Tuose eilėraščiuose (Aklasis, Ne
rimo Valandos, Pranašas, Broliui) 
yra gal būt daugiausia kančios. Čia 
matome tragiškąjį žmogų, kuris at
sisakė žemės, bet nepasiekė dangaus.

Vietomis, nors ir ne visai ryškiai, 
yra jaučiamas poeto pasigėrėjimas, 
nusistebėjimas savimi. Tai keli blo
gesni eilėraščiai.

2) Prancūzų ir skandinavų impre
sionizmas (Knut Hamsun, H. A. 
Fournier, Sally Salminen) veikė 
poetą visai priešingai. Jis paskatino 
Nagį pamilti saulę, žemę ir žmones 
ir tikrojo ir galingiausio Dievo 
ieškoti mažiausiuose dalykuose. Ta 
tninia, kurią poetas buvo palikęs, 
kaip nevertą dėmesio, dabar ima at
kreipti jo žvilgsnį. Tame paprastume 
jis jau įmato kažką, kas gali padėti 
išspręsti jo metafizinę mįslę. Ir taip, 
kaip stipriai vienuose eilėraščiuose 
jis niekina tą prastą minią, taip ki
tuose jis ima pamilti žmones (Ku
mečio vaikas, Pavargęs fabriko dar
bininkas, Žemę praradęs žemdirbys, 
Sužeistas kareivis ir kt.). Čia jau 
mažiau tragikas, kaip pirmuosiuose 
eilėraščiuose. Jei pirmuose daugiau 
neapykantos, tai čia randame dau
giau meilės žmogui, atskiram me
džiui ir žiedui.

,„ . . kaip beviltiškai aidės pavar
gęs ir nykus 

šauksmas. Vidury nakties 
ji tave Į lygumas klajot ir žaisti 

kvies . . .
(Didžiojo Molno rauda, 55 psl.)

3) Kossu-Aleksandriškio poezija, 
lietuviška gamta, jos paprastumas 
ir grožis yra trečiasis faktorius, ku
ris veda poetą tuo keliu, kurį jam 
yra parengę didieji impresionistai. 
„Mano žemės“ skyrius yra lyg viena 
odė lietuviškajai gamtai, prastam, 
bet kartu ir ypatingam, slepiančiam 
savyje kažką brangaus lietuviui 

ietuvijkas ruduo, —
Kaip mažyčiai kraujo lašai 
jūsų vaisiai puola į purvą 
su lietaus srovėmis kartu ...

O jūs stovite vienišos čia 
prie gatvelės, ir skurdžiai, 
svyruojate spalio lietuj.

(Šermukšnės, 64 psl.), 
kuris yra toks nykus ir paprastas, 
bet slepia savyje kažką mistiško ir 
didelio, lyg paslėptą Dievo ranką. Ir 
visuose tuose vaizduose Nagys meis- 
trKkai pagauna charakteringiausius 
vaizdus, įvllkdamas juos į tinkamą 
formą. Tuose eilėraščiuose forma 
lengva ir skambi ir daugiausia ap
dirbta. Čia jam nereikia ryškinti 
idėjos, dėl jos visa ką aukojant ir 
pirštu rodant, nes ji iškyla iš vaizdo, 
nors vietomis ir to neišvengiama. 
Tada atsiranda patosas, tuščiažo
džiavimas ir vaizdų perkrovimas.

Tiek, kiek iš vienos pusės poetas 
sunkus ir turiniu ir forma, kiek 
tragiškas ir prieinąs kelio galą, ne
rasdamas vilties, toje nesibaigiančioje 
naktyje, kiek viską sudeda į save, 
nenorėdamas nieko matyti, kas sto
vi šalia jo ir tardamas, kad tai stovi 
žemiau jo, — tiek iš antros pusės, 
jis turi lengvą išdirbtą formą, yra 
šviesesnis, turi vilties ir gyvenimo 
noro, mato save ne virš pasaulio ir 
esamosios aplinkos, bet joje, kaip 
neatskiriamą .jos dalį ir tą aplinką 
myli, ja grožisi ir randa joje prasmę. 
Tai „Lapkričio naktys".

II. „Išsvajotųjų lygumų“ temą be
veik visur sudaro pasiilgimas tėvy
nės, skausmas jos netekus ir svajo
nės apie ją. Jau anksčiau minėjau, 
kad čia Nagys nėra toks charakte
ringas, kaip pirmoje savo knygoje. 

Atsiųsta paminėti
Benys Rutkūnas, Sparnus man 

meta paukštės. Ketvirta lyrikos 
knyga. „Pulsas plaka“ pataisytoji 
laida. Viršeliai ir iliustracijos dali. 
K. Žilinsko. Išleido . „Atžalynas“, 
1947 m 158 pusi Kaina 6 RM.

Maldeikis-Maceina, Lyčių proble
ma. Sv. Sosto Delegatūros Lietu
viams leidinys Nr. 3. Kirchheim- 
Teck, 1947 m. 32 psl. Tiražas 2000 
egz. Kaina 2.50 RM.
• Pranas Naujokaitis, Lietuvių li
teratūra. Trumpas lietuvių litera
tūros istorijos kursas gimnazijai. 
Rankraščio teisėmis išleido August- 
dorfo gimnazija. Rotatoriumi. 246 
psl. Kaina nepažymėta.

V. Daugirdaitė Sruogienė, Lietu
vos Istorija. Vadovėlis gimnazijoms. 
Perspausdinta iš 1935 m. Sakalo

Tėvynės netekimas užstojo jam tą 
žvaigždę, į kurią jis visą laiką ėjo, 
o iš svetimos žemės jis mato ją jau 
nebe taip aiškiai Siame skyriuje 
matomas jau nuovargis, vilties pra
radimas, nors poetas vis dar sten
giasi gyventi savo susikurtame sva
jonių pasaulyje. Čia tik svetimoje 
filyje jis negali pastebėti to grožio 
ir prasmės gamtojefir šalia esančiuo
se daiktuose, kaip jis tai sugebėjo 
Lietuvoje, ir jo svajonių pasaulis 
niekur neranda realaus pagrindo. 
Nuvargęs jis džiaugiasi užsimiršimo, 
nebūties valandėle:
Tu nieko nesakai ... Už mano lango 
ir mano širdyje naktis ... Palaiminta 

naktis.
(Naktis, 90 psl.) 

ir tame svetimame krašte
... kur žmogaus paklydusi būtis ... 
tik ieško... kelių savoms mintims — 
juodiems laivams išpląukt į šviesą,— 
kelių — kurių nėra ...

(Giesmės nakčiai 86 psl.) 
ir vietomis puola į desperaciją. Forma 
čia daugiausia laisva ir sunki, dažnai 
neišbaigta, nors yra ir išimčių 
(Laiškai mano draugams tėvynėje, 
Namas).

Galima drąsiai tvirtinti, kad lie
tuvių poezijoje Nagys pradeda visai 
naują kelią. Vengiant daug Žodžių, 
galima pasakyti, kad vienas iš ryš
kiausiųjų jo bruožų yra tai, kad 
jis neatskiriamai yra susiejęs savyje 
poetą ir žmogų. Nagio poezija ir Na
gio gyvenimas yra du sinoniminiai 
išsireiškimai. Atsiminę vieną pasau
linio poeto posakį, kad poezija yra 
tam tikras gyvenimo būdas, neapsi
riksime tvirtindami, kad poezija yra 
Nagio gyvenimo būdas.

Sunku būtų pranašauti apie jo 
ateitį. Ar tremties gyvenimas pa
lauš. ar sustiprins ir užgrūdins jį jo, 
kelyje į savo žvaigždę, ar, gal būt, 
atvers jam naujus poetinius horizon
tus ir parodys naują žvaigždę, — j tai 
niekas negali atsakyti. Bet ir ligšio
linė jo kūryba jau turi aiškų, savitą 
veidą. Medardas Bavantkas 

b-vės leidinio. 192 psl. Leidėjas, iš
leidimo vieta ir kaina nepažymėta.

Lord Baden-Powell of GllweU, 
Skautų vadovui. Skautų lavinimo 
teorijos vadovėlis Vertė skta. Ona 
Saulaitienė ir A. Landsbergis. Re
dagavo ir Baden Powellio biografi
ją narašė vyr. sktn. Stasys Jakš
tas. Išleido LTB leidykla „Aistia“, 
Kassel-Mattenberg, 1947 m. 74 pusi 
Kaina nepažymėta.

Skautija, LSS vadovų ir vadovių 
laikraštis. Redaguoja: Antanas Sau- 
laitis. Nr. 1. 1947 m. birželio mėn. 
52 rot. spausdinti pust

Skautybė mergaitėms. III dalis: 
vyresniosios skautės. Paruošė psktn. 
Ona Saulaitienė. II laida. Augs
burg, 1946 m. 94 rot. spausdinti ma
žo formato pusi

Vincas Ramonas

Grūstas
IS SPAUSDINAMO ROMANO „KRYŽIAI"

Šiandie vežė rugius, bet Grūštas 
buvo susižeidęs pirštus ir negalėjo 
padėt*. Jis vaikštinėjo po sodą, bet 
be darbo negalėjo iškęsti. Pasiėmęs 
mažą piūklelį, jis dairėsi Į medžius. 
Jei dar rasdavo nudžiūvusią šakutę, 
kurios pavasarį buvo nepastebėjęs, 
tuoj nuplaudavo ir paduodavo Pra
niukui, kad nuneštų į vieną krūvą. 
Praniukas paklusniai nešiojo ir visą 
laiką plepėjo. Šitą vaiką jis pasiėmė 
iŠ prieglaudos, nes tik vienos duk
ters namuose per maža, o žmona 
jau seniai mirusi. Sį vaiką jis dabar 
augino ir auklėjo. Vis viena artima 
dūšia daugiau.
“—Kam jūs jas piaunat, tėveli, šitas 

šakutes?
— Už tai, kad nudžiūvę. Ir Šven

tam Rašte parašyta, vaikeli, kad 
medis, kuris neveda vaisiaus, bus 
iškirstas ir įmestas į ugnį.

— Šventam Rašte? Tai ta knyga, 
kur jūs vakarais poteriaujat?

— Ta.
— O pasakų ten nėra? ’
— Ne.
— O kur pasakos?
— Kitoj knygoj.
— Kai aš užaugsiu ir turėsiu daug 

pinigų, tai nueisiu į miestą, tai kad 
nusipirksiu tokią knygą . . . Tai kad 
skaitau, kad skaitau, kaip Elziutė. O 
kitiem neduosiu.

— Negerai, vaikeli, taip . . . Vi
sada, jei ką turi, tai duok ir kitam.

— Jum aš duosiu ir Eilziutei, o 
Jonui — ne.

—O kodėl Jonui neduosi?
— O kam jis man dūmų į uosį pri

pūtė? Ve, koks vabalas užsitūpė ant 
rankos. Palauk, aš tau . . .

— Nemušk jo, jis pats nulėks. Jis 
nekanda. Tu jam padainuok: „Bar
bora, barbora, palėk, palėk. Tavo 
namai dega, valkai verkia." Matysi, 
kaip palėks.

— Barbora, barbora ... — kartojo 
vaikas. '

Vabalas parėplinėjo vaiko ranka, 
stabtelėjo ir pakrutino ūsiukus. Pa
kėlęs viršutinius sparniukus, Išskėtė 
plonyčius apatinius ir nulėkė.

— Jis supranta, jis supranta, tė
veli — džiaugėsi vaikas. — Tai šitas 
vabalas —> barbora?

— Ne, ne barbora, bet dainuot 
gali visiems vabalam tą pačią dainą. 
Barbora kitokia. Aš tau kada pa
rodysiu.

— O kodėl negalima mušti?
— Todėl, vaikeli, kad vabalas irgi 

Dievo sutvertas, kaip ir mes. Ką pa
sakytų Šventas Pranciškus, tavo pa
tronas? Juk aš tau pasakojau apie 
šventą Pranciškų.

— O jis dabar mato? .
— Jis dabar danguj, Vaikeli, ir 

mato mudu abudu. Piaunam mudu 
Sausas šakutes, o jis žiūri ir šypsosi. 
Vabalas nulėkė, o jis mato ir šypsosi. 
Jis buvo labai geras, visus mylėjo 

— ir žmones, ir paukščius, ir vaba
lus. Net su žolele mokėjo kalbėti ir 
su saule. O paukščiai atlėkdavo pas 
ji tūpdavo jam ant pečių, ant rankų.

— O Elziutė šventa?
— Kodėl, vaikeli, kodėl tu taip 

klausi?
— O kad karveliai atlekia Ir at

situpia jai ant peties.
— Už tai, kad ji juos lesina. Gy

vulys irgi pažįsta, kas jį myli, o kas 
ne, — pasakojo Grūštas toliau, dau
giau sau, ne kaip vaikui.

—- Gyvulį skriausi — pats sau 
pikta darysi. Gyvuliui irgi skauda, 
jei jį muša. O kiek žmonių yra 
piktesnių už gyvulį, bet Dievas 
atsiųs jiems bausmę, kaip malonę, ir 
jie pasitaisys.

Praniukas dabar tylėjo. Jis paste
bėjo voratinklį trobos gale.

— Kažin, kodėl vorai neturi 
sparnų?

Grūštas nieko neatsakė. Jis buvo 
susimąstęs.

— O tuos tinklus jie patys padaro?
— Patys, kas g! Jiems darys. O kas 

taip mokės plonai suverpt. Nė fa
brikas taip nepadarys, nė geriausia 
verpėja. Matai, kaip Dievas juos iš
mokė. O tu dabar klausyk. Ve, jau 
pavakarė, o voras iš plyšio išlindęs 
po voratinklį vaikštinėja. Tai ne
užmiršk, kad rytoj bus graži diena.

Vaikas ilgai žiūrėjo J voratinklį.
Sodo pakrašty smarkiau sušlamėjo 

vyšnių lapai. Pūstelėjo smarkesnis 
vėjas.

Grūštas astigręžė — vakarų dan
gus buvo juodas. Lyg juodi dūmai 
sukosi ten. Jie plėtėsi, kilo vis 
aukštyn. Jau siekė kaimynų sodo 
medžių viršūnes. Saulė pasislėpė. 
Pievos pasidarė tamsiai žalios, van
duo kiemo tvenkiny tamsiai mėly
nai

Grūštas piūkliuką padėjo ant suo
lo ir įėjo į kiemą.

— O aš jum, tėveli, pasakysiu, aš 
katės daugiau už uodegos netrauky
siu, ir šventas Pranciškus nematys.

Senis nieko vaikui neatsakė.
Staiga smarkiai sulifigavo beržų 

viršūnės. Keliu lėkė dulkių juosta. 
Kieme sukdamiesi pakilo į viršų 
šiaudai, o sodo medžiai pradėjo ošti 
ir blaškytis. Sakos daužėsi, krito 
obuoliai, o keli žali lapai, sukda
miesi ore, nulėkė į laukus.

Senis nuėjo į galą kluono ir 
žvilgtelėjo į laukus. Vežimą jau 
baigia krauti. Jau tik desėtkas man- 
delių pasiliko.

Grįždamas į kiemą, Grūštas vos 
neužsistojo ant žvirbliuko. Aštrus 
cypsėjimas sutvinksėjo Grūšto ausyse 
ir smilkiniuose.

žvirbliukas spyrėsi, kojytėmis, 
kliuvo už žolės, virto ant šono ir vėl 
yrėsi padaiguotais sparniukais.

Grūštas žvilgtelėjo aukštyn. Pasto
gėj, tarp lotų ir išsikišusio balkio, 
buvo didelis lizdas. Rodos, kad ten 
kas užmetė seną nušutusią kepurę.

Grūštas įėjo į kluoną. Baigė mesti 
vežimą.

— Jonai, lipk nuo prunto; pasiimk 
kopėčias Ir atsinešk į galą kluono

Netrukus bernas atvilko kopėčias. 
Atėjo ir Petras, talkininkas.

—• Kas čia bus?: —* paklausė jis 
susidomėjęs.

— Ve, kas bus, — parodė Grūštas 
žvirbliuką. — Vargšas mažytis iš
puolė iŠ lizdo.

— Tai ką? — nustebo bernas.
— Įkelsim. Ana, katė slankioja... 

Arba tuoj duos lietaus, ir po jo.
—Tur būt, per mažai žvirblių tu

rit? — linksmai nusijuokė Petras.

— Galėtumėt pas mus pirkti kokią 
kapą.

— Kopėčios per trumpos, — apsi
džiaugė bernas.

— Atsinešk ir tas trumpesnes. Ir 
porą lotgallų pasiimk. Sukalsim.

— Lietus ant nosies, laukuose dar 
vežimas rugių, o mes apie žvirblį 
šokinėjam, — pyko bernas. — Rėžt 
į sieną, ir viskas. Ar maža toks ru- 
pūžiukas kanapių sules?

— Kai les, tai reiks neduoti. Tam 
ir galvą tutina, kad mus žvirbliai 
nesulestų, o tokį mažytį muši — pats 
sau pikta darysi. Dievo jisai.

— Ir katės, — nepasidavė Jonas.
Atsinešė dar vienas kopėčias, at

sinešė lotgallų, bėgo ieškot vinių ir 
plaktuko.

— Ką jūs ten dirbat? Ežį radot?
— paklausė antras bernas, su pilnu 
vežimu Įvažiavęs pro vartus. — Ve
žimą išvažiuokit iš grendymo. Tuoj 
lis.

Ąžuolo viršūnėj daužėsi žvirbliai 
IŠ ąžuolo lėkė ant kraigo, stiepėsi, 
trepsėjo ir čirškė net užspringdami

Nusileidęs kopėčiom, Jonas į žolę 
nusišluostė ranką.

Vėjas lyg aptilo. Kluono stogas 
sutratėjo. Rodos, kad tenai kas žir
nių užbėrė. Lyg pavilgytu krapylu 
tėškė visiems į veidus. Įtraukę kak
lus, visi spruko į kluoną.

Kleme lietus net rūko.
— Brangus žvirblis, — šaipėsi Jo

nas. — Vežimą rugių atsieina. Ga
lėjot tą žvirbliuką kur padėti, iki 
parvažiuosim su paskutiniu vežimu.

— Teisybė, o aš pirma nė ne
pagalvojau, — atsakė Knis ir šypso
damasis žvilgtelėjo į žvirblio lizdą.
— Tegu jau sau . . . Bet dabar jli 
ten tupi . . . šilta jam ... ir ne
užlyja jo.

5
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Lietuvės skautės Šveicarijoje
Viename kalnuotame Šveicarijos 

kampelyje, Adelbodene, stovi gražūs 
namai. Pro atdarus namų langus 
skamba įvairiausiomis kalbomis dai
nuojamos liaudies dainos, o kieme 
mirguliuoja įvairiaspalviai moterų 
tautiniai drabužiai. Visame name gy
vena tik vienos moterys. Bet čia ne 
vienuolynas. Tai tarptautinės skau
čių organizacijos poilsio namai

Šią vasarą Šitame tarptautiniame 
skaučių name lankėsi ir dvi Lietuvos 
skaučių atstovės, kur praleido kelio
lika dienų.

— Ar Lietuvos skautėms nedarė 
kliūčių tuose skaučių namuose, pa
gyventi? Ar nebuvo jokio skirtumo 
tarp laisvų šalių skaučių ir skaučių 
tremtinių? — paklausiu vieną mūsų 
atstovę.

— Iš Čekoslovakijos buvo tik viena 
skautė, jau dabartinio rėžimo auklė
tinė. Kai visos skautės dainavom 
savo liaudies dainas, čekoslovakė 
skautė padainavo ne savo krašto dai
ną, bet kažkokią jugoslavų kalniečių 
dainušką. Kai kitos skautės nuste
busios paklausė, kodėl ji nepasirodė 
su savo krašto daina ji išdidžiai at
sakė. kad tokias dainas dabar dai
nuoja visa Čekoslovakija Kitos skau
tės teiravosi apie žinomas Čekoslo
vakijos skaučių veikėjas, gražiai pa
sireiškusias prieškariniu metu, bet 
ji atsakė apie jas nieko nežinanti 
Dabar Čekoslovakijos skaučių vado
vybėje esančios visai kitos moterys.

Cekoslovakiios skautė toliau visas 
skautes dar labiau nustebino, kai ji

pradėjo kritikuoti skautų šūki — 
Dievui, Tėvynei, Artimui.' Ji pa
reiškė, prie ko čia Dievo ir Tėvynės 
vardai. Ji suprantanti tik artimą. 
Dievo buvimas esąs neįrodytas, tė
vynė esąs visas pasaulis. Kitais me
tais, kai jvyksiąs pasaulinis skautų 
suvažiavimas, Čekoslovakijos skautai 
pasiūlysią skautų šūki pakeisti ta 
prasme, kad iš jo būtų išmesti Dievo 
ir Tėvynės vardai

— Ar naudingas buvo mūsų skau
čių pasirodymas tuose skaučių na
muose?

— Propagandiniu atžvilgiu labai 
naudingas. Daugelio kraštų skautes 
supažindinome su mūsų krašto ne
laime, mūsų krašto žmonių vargais 
ir sunkiu lietuvių tremtinių gyveni

mu. Iš visur susilaukėme užuojau
tos. Visos pasižadėjo kiek galėdamos 
dirbti, kad mūsų kraštas atgautų 
Išplėštą nepriklausomybę. Ypač mus 
šiltai užjautė, suprato ir visokiausią 
paramą pažadėjo Airijos skautės.

— Kokios šiaip dabar nuotaikos 
Sveicajijoje?

— Šveicarijoje visko pilna. Krau
tuvės perpildytos prekėmis. Gyveni
mas puikus. Bet šveicarai gyvena 
nerimo dienas. Tas nerimas vis di
dėja ir didėja. Per abu pasaulinius 
karus Šveicarai išsilaikė j ji neįsivė- 
lę, nors karas siautė jų pašonėje. 
Dabar šveicarai visuotiniai įsitikinę, 
kad trečiasis pasaulinis karas ne
aplenks ir Šveicarijos. •

St Devenis

mums tuose skaučių namuose pagy
venti. Mes jautėmės lygiateisės su 
visų kraštų skautėmis. Skautų or
ganizacija nepolitinė, ji politika ne
sidomi, todėl ir apie mūsų vargus ne 
visų kraštų skautės vienodai žino. 
Tik kai mes papasakojom mūsų kraš
to kančias ir sunkius tremtinių var
gus, susilaukėme daug šiltos užuo
jautos. Mus, Lietuvos skaučių at
stoves, labai šiltai priėmė, davė visą 
išlaikymą ir apgyvendino išimtinos 
pagarbos skirtiems asmenims kam
bariuose. Jautėmės kaip iškilmingi 
garbės svečiai. Seniai Lietuvos skau
tės tuose namuose besilankė.

— Ar jūsų viešnagės metu tuose 
namuose buvo daugelio kraštų skau
čių?

— Trylikos kraštų skautės tada gy
veno tame pačiame name. Tuo metu 
vyko tam tikri skautiški kursai. Da
linomės įspūdžiais, pergyvenimais, 
visos pasirodėm su savo kraštų liau
dies dainom.

•— Ar nebuvo skaučių iš tų kraštų, 
kurie yra už taip vadinamos „gele
žinės uždangos“?

— Sovietų užimtoje Europos da
lyje daugelyje kraštų skautų jau ne
bėra. Ten skautus pakeitė komjau
nimas ir pionieriai. Skautai tebe
veikia tik Suomijoje ir Čekoslova
kijoje. Tuo metu kaip tik buvo ir 
Suomijos ir Čekoslovakijos skaučių 
atstovės. Suomių atstovės laikėsi la
bai tyliai. Jų veiduose spindėjo jų 
šalies nelaimė ir žmonių skausmas. 
Bet jos tylėjo ir nesiskundė. Dažnai 
jų akyse sublizgėdavo ašaros. Jos 
gerai suprato mus. mes supratome 
jas.

— O kaip pasirodė Čekoslovakijos 
skautės?

Mokytojų
Liepos mėn. 10—11 d. d. Wūrz- 

burgo stovykloje vyko tarnybinė mū
sų tremties viduriniųjų mokyklų lie
tuvių kalbos mokytojų konferencija. 
Konferencijoje dalyvavo apie 40 mo
kytojų daugiausia iš amerikiečių 
zonos, ir aptarta visa eilė aktualiau
sių metodinių iir praktinių dalykų. 
Pedagogų praktikų buvo paruošti šie 
pranešimai: 1. Gramatikos dėstymas 
gimnazijoje; 2. Lietuvių literatūros 
programos išėjimas tremties sąlygo
mis; 3. Stilistikos ir poetikos moky
mas; 4. Mokinių skaitybos tvarky
mas ir 5. Rašomieji darbai. Kiek
vieną pranešimą sekė išsamios dis
kusijos, kurių išdavoje prieita prak
tiškų išvadų ar nusistatymo. Galiau
sia išklausytas konferencijos organi
zatoriaus — insp. P. Barzduko pra
nešimas — pastabos apie mokyklų 
lankymą. Pranešėjas sukėlė ypatingo 
susirūpinimo konferencijos dalyviuo
se keliais liūdnais faktais. Tūlos 
(ačiū Dievui, labai retos) mokyklos 
ima užsikrėsti savo aplinkos gyven
tojų nusiteikimu, esą, lietuvių kalba 
esanti mums nebesvarbi, ir išdavoje 
tose mokyklose lituanistinių dalykų 
lygis nebeišlaikomas reikiamoj aukš
tumoj. Sis nusiteikimas visų konfe
rencijos dalyvių vienu balsu nupeik
tas. Juo didesniu entuziazmu pri
tarta Švietimo Valdybos pirmininko 
deklaracijai, esą lituanistiniai daly
kai yra mūsų tremties mokyklos pa- 
grindiniausi ir charakteringiausi da
lykai. Šiuo atveju lituanistams mo
kytojams privalo talkinti pavyzdine 
bendrine kalba kiti mokytojai, o taip 
pat ir spauda.

Daugelis praktinių reikalų sufor-

—• lituanistų konferencija
muluota { tam tikras rezoliucijas, 
skirtas Švietimo Valdybos, kitų da
lykų mokytojų ar visuomenės dėme
siui

Reikia pabrėžti, kad ši konferen
cija yra pirmoji dalykų dėstytojų 
tremtyje. Jų numatoma ir daugiau, 
kitu dalykų dėstytojams. Mūsų trem
ties mokyklų sąlygose jos ypatingai 
svarbios ir naudingos tai pačiai mo
kyklai

Atskirai šia proga svarstytas ir 
vadovėlių bei lektūros klausimas. 
Jei pr. mokykla jau beveik visai 
aprūpinta vadovėliais, tai toli gražu 
taip nėra su vidur, mokyklomis. Dar 
blogiau yra su lektūra. Visoje Vo
kietijoje turima vos viena apypilnė 
biblioteką. Ja dalinasi visos Vokie
tijos vidurinės mokyklos, tačiau la
bai sunkiai tepavyksta mokiniams 
perskaityti bent reikalingiausius kū
rinius. Mūsų leidėjai, dėja, šiuo at
veju mokyklą mažai teparemia, dau
giau eksperimentuodami su origina
lios jaunų rašytojų kūrybos leidimu. 
Specialistų sudarytas sąrašas reika
lingiausių lietuvių klasikų bei vado
vėlių, ir daromi žygiai toms kny
goms pirmiausia išleisti. Mūsų leidė
jai, talkindami čia Svletomi Valdy
bai, ir tremties mokyklai ir visai 
bendruomenei tikrai daug pasitar
nautų.

Kiek pasisakyta ir dėl mūsų rašy
bos. Niekas nedvejęja, kad rašybos 
reforma yra reikalinga, tačiau ne
manoma dabar esant tikslu reformą 
pravesti. Konferencijoje paaiškėjo, 
kad mūsų kalbininkų rengiamas ra
šybos vadovėlis numato kai kurių 
pakeitimų rašyboje (j vietoj ligšio

linio i, g ir k kai kurių žodžių šak
nyse, priešdėlis per — kartu su vi
somis kalbos dalimis ir kt), tačiau 
žymi konferencijos dalyvių peda
gogų praktikų dalis rezervuotai lai
kosi kad ir dėl dalinės rašybos re
formos.

Konferencijos proga prisiminta ir 
Sibire nukankinti bei tremtyje mirę 
kolegos. Už jų vėles stovyklos koply
čioje atlaikytos gedulingos .pamal
dos, kuriose atsilankė visi suvažiavę 
mokytojai.

Konferenciją reikia laikyti pavy
kusią ir pasitarnavusia mūsų trem
ties mokyklos busimajam darbui. 
Garbė jos sumanytojams.

VI Vr.

Išeis pedagoginis 
žurnalas

Nustojus eiti „Tremtinių Mokyklai“ 
(leido „Atžalynas“, viso išėjo 6 nr.), 
mūsų mokytojai pasigedo labai jiems 
reikalingo žurnalo. Teko patirti, kad 
Lietuvių Tremtinių Mokytojų Sąjun
gos centro iniciatyva rengiamasi ne
trukus pradėti leisti naują pedagogi
kos žurnalą — „Tremties Mokyklą“. 
Žurnalas žada apimti pedagoginę 
teoriją, praktiką ir kroniką, o taip 
pat ir priešmokyklinį auklėjimą 
(svarbu tėvams ir vaikų darželiams), 
Redaktorium numatytas pedagogas- 
praktikas ir rašytojas Juozas Kra- 
likauskas. Mokytojai ir auklėtojai, 
be abejonės, nekantraudami lauks 
žurnalo pasirodant

LTB Vyr. Kom. 
sveikino gen. Clay

JAV Nepriklausomybės šventėje 
LTB VK gen. Clay pasiuntė tokio tu< 
rinio sveikinimą: „Liepos 4 d. yra 
JAV laisvės šventė Lietuviai trem
tiniai Vokietijoje, didžiai vertindami 
JAV tautos kovą prieš 171 metus dėl 
savo laisvės, o lygiai 1914—1918 m. 
kovas dėl Europos tautų laisvės, svei
kina Tamstą, Pone Generole, ir per 
Tamstą visą JAV garbingą kariuo
menę, vyriausybę ir tautą, švenčian- 
iią laisvės dieną.

Mes džiaugiamės drauge su Jumis 
visais ir linkime, kad JAV vedamoji 
kova dėl pasaulio.tautų, dėl žmogaus 
ir dėl valstybės laisvės būtų apvai
nikuota didingais ir galutinais lai
mėjimais.“

Oficialus LTB VK atstovų vizitas 
Vyr. IRO direktoriui JAV zonoje
Liepos 10 d. LTB VK atstovai pri

sistatė vyriausiajam IRO direktoriui 
JAV zonai Heidelberge.

LTB švietimo Valdyba paskyrė 
literatūros premijas

Lietuvių Tremtinių Rašytojų Są
jungos suvažiavimo proga LTB šv. 
Valdyba paskyrė dvi premijas po 
5000 RM, už naujai parašytus geriau
sius romaną ir dramą. Premijavimo 
sąlygos bus aptartos su LTR S-gos 
Valdyba.

Susiorganizavo lietuviai tremtiniai 
kooperatininkai

LTB VK įregistravo Lietuvių Trem
tinių Kooperatininkų Sąjungos {sta
tus. Kartu {registruoti ir tarptauti
nės studentų — SELT organizacijos 
{statai

Belgija neįsileis ryšininkų, kol nebus 
užpildytas kontingentas

Kompetentingos Belgijos valdžios 
įstaigos buvo žadėjusios Įsileisti tam 
tikrą skaičių ryšininkų santykiams 
tarp ten dirbančiųjų DP ir belgų, 
įstaigų palaikyti. Dabar pranešama, 
kad ryšininkai nebus {sileisti tol, kol 
nebus užpildytas numatytas 20.000 
DP darbininkų kontingentas.

Žinia apie 120.000 DP įsileidimą l 
Kanadą netikra

Ryšium su tremties spaudoje pasi
rodžiusia žinia, esą Kanada ruošiasi 
priimti 120.000 DP, Čikagos konsu
las P. Daudžvardis kreipėsi tuo rei
kalu atsiklausdamas į Lietuvos gar
bės konsulą Kanadoje, iš kurio gavo

Paskutinės Trečiojo Reicho dienos
L PADĖTIES APTARIMAI REICHO KANCELIARIJOJE

„Didžiajame“ darbo kambaryje

1945 m. vasario pradžia.*) Žvarbus 
vėjas švilpauja tuščioje Vilhelmo 
aikštėje. Kur tik akis užmato — 
vien išdegusių sienų likučiai, tuščios 
langų skylės, už kurių tęsiasi griu
vėsių laukai. Iš žavių baroko sti
liaus rūmų, senosios Reicho kance
liarijos — Vilhelmo laikų simbolio 
— beliko tik smarkiai sužalota fa
sadinė siena. Kadaise buvusios gė
lių lysvelės apsėtos griuvėsiais. Vos- 
so gatve, nuo Vilhelmo aikštės iki 
Hermann Goringo gatvės, tęsiasi 
naujosios „Fūhrerio kanceliarijos“ 
fasadas su kampuotu balkonu, iš 
kurio Hitleris kadaise priiminėdavo 
triukšmingas Berlyno gyventojų 
džiaugsmo manifestacijas. Berlyno 
sargybų bataliono kareiviai, pa
rinkti jauni, aukšto ūgio vyrai, ku
rių jau seniai nebesimato kitų Vo
kietijos miestų gatvėse, čia dar te
bestovi ant medinių paaukštinimų ir 
gerbia šautuvu praeinančius kari
ninkus. Sunkūs geležiniai dangčiai, 
kurie orinių puolimų metu uždaro 
įėjimus į bunkerius, dabar pusiau 
atidaryti Pastaraisiais metais kas 
nakt{ šimtai Berlyno vaikų su mo
tinomis čia „Svečiuodavosi pas Fūh- 
rerį“, ieškodami apsaugos nuo bom
bų. Pats Hitleris jau kuris laikas 
iš kanceliarijos buvo pasitraukęs į 
požeminį bunkerių miestu.

Aš pirmą kartą buvau paimtas į 
taip vadinamą „Fūhrerlage“ — vie
ną -Iš kasdien vykstančių visų trijų 
Wehrmachto dalių — sausumos ka
riuomenes, aviacijos ir laivyno — 
grynai karinio pobūdžio, pasitarimų 
pas Hitlerį. Šiose konferencijose 
buvo aptariami įvykiai ir daromi 
sprendimai, liečiantiejl kovos vedi
mą sausumoje, jūroje ir ore. Šian
dien aš turiu būti čion įvesdintas ir 
prlstatydlntas.

•) Šio reportažo autoriui, Gerhard 
Boldt, ryšininko prie gen. štabo šefo 
pareigose, yra tekę paskutiniuosius 
tris karo mėnesius praleisti tarp 
aukštųjų Trečiojo Reicho sluoksnių, 
todėl jis iš arti galėjo stebėti pa
skutiniąją karo fazę ir matyti kas 
dėjosi griūvančio nacizmo užkuli
siuose. Reportažas, kiek sutrumpin
tas, paimtas iš „Die Epocha“. - Vert.

Didelis Mercedes sustoja ties ke
turkampėmis dešiniojo portalo — 
Wehrmachto įėjimo — kolonomis. 
Į Reicho kanceliariją buvo du įėji
mai kurie — beveik simboliškai — 
buvo griežtai atskirti. Kairiojo 
sparno portalas buvo skirtas par
tijai o dešiniojo — Wehrmachtui. 
Gen. pik. Guderian, vokiečių gene
ralinio štabo viršininkas, majoras 
Freytag von Loringhoven, jo adju
tantas, ir aš išlipome. Abu sargy
biniai mus pagerbė ginklu. Mes pa
sisveikinome užlipome dvylika laip
telių — kiekvieną laiptelį skaičia
vau, nes man atrodė, kad aš žengiu 
savo likiminj žingsnį — ir pro or- 
donanso plačiai atidarytas sunkias 
ąžuolines duris įžengėme į kance
liarijos vidų. Didžioji salė keletos 
neskoningai blankių lempų šviesoje 
dvelkė dar didesniu niūrumu ir šal
tumu. Gausėjant oriniams Berlyno 
puolimams, nuo sienų buvo dingę 
paveikslai, kilimai ir gobelenai. 
Daug langų stiklų buvo pakeista 
fanera ir kartonu. Tarp lubų ir vie
nos šoninės sienos buvo prasižiojęs 
ilgas ir platus plyšys. Senosios kan
celiarijos pusėje buvo pastatyta 
nauja fanerinė siena.

Livrėja apsivilkęs tarnas paklausė 
manęs atitinkamų leidimų. Aš rei
kalingų dokumentų neturėjau, to
dėl mano pavardė buvo patikrinta 
registracijos knygoje. Tada man 
buvo leista įeiti. Baronas palydėjo 
mane į Wehrmachto adjutanto raš
tinę ir pristatė sausumos kariuo
menės adjutantui pik. Itn. Borg- 
mannul Kartu jis pasiteiravo, ar 
pasitarimas vyksiąs Hitlerio kabi
nete, ar bunkeryje. Kadangi tuo 
metu nebuvo paskelbtas orinis pavo
jus, tai mums buvo nurodytas di
dysis kabinetas. Orinių pavojų me
tu posėdžiams buvo naudojamas po 
Reicho kanceliarija esąs bunkeris.

Norėdami pasiekti minėtą kam
barį, mes turėjome praeiti daugybę 
koridorių ir kambarių Tiesioginis 
praėjimas jau kuris laikas nebuvo 
naudojamas, nes bombos buvo smar
kiai apgriovusios dalį kanceliarijos. 
Pavyzdžiui, didžioji „Ehrenhalle" 
buvo bombų beveik visiškai sunai
kinta. Kiekvieno koridoriaus pra
džioje stovėjo SS sargybiniai, ir mes 
turėjome vis Iš naujo rodyti doku
mentus.

Ta kanceliarijos dalis, kurioje 
buvo didysis kabinetas, buvo visiš
kai bombų nepaliesta; tai buvo 
viena iš keletos šio milžiniško pa
stato dalių, kuri dar buvo visiškai 
naudojama. Ilgo koridoriaus grin
dys blizgėjo kaip veidrodis, sienos 
tebebuvo išpuoštos paveikslais, ant 
aukštų langų kabojo ilgos sunkios 
užuolaidos.

Prieš didžiosios darko salės prieš
kambarį nauja, dar griežtesnė kon
trolė. Čia stovi keletas SS karinin
kų, majoras ir mes čia turime palikti 
ginklus. Du iš budinčiųjų SS kari
ninkų atima mūsų portfelius su 
pranešimų medžiaga ir atydžiai ištik
rina, ieškodami ginklų ir sprogs
tamosios medžiagos. Po liepos dvi
dešimtosios atentato portfeliai pasi
darė ypač įtartini. Savaime supran
tama, ir čia mes turime rodyti savo 
dokumentus. Asmens krata neda
roma, tačiau SS karininkų žvilgs
niai šliaužioja mūsų ankštai ap
temptomis uniformomis.

Mes buvome peranksti atvykę. 
Buvo dar tik 15.45 vai, ir prieš
kambaris buvo dar beveik tuščias. 
Prie bufeto, apkrauto sumuštiniais 
ir gėralais, stovi trys SS ordonansai. 
Prie durų vedančių į kabinetą, sto
vi kiti trys SS karininkai su auto
matiniais pistoletais. Generolas pul
kininkas, išnaudodamas laukimo 
laiką, paskambina į OKW (vyriau
siojo kariumenės štabo) operatyvinį 
skyrių Zossene, teiraudamasis pas
kutinių naujienų iš rytų fronto. Mes 
laukiame. Pagaliau ateina SS-Sturm- 
bannfūhreris Gūnsche, asmeninis 
Hitlerio adjutantas, ir praneša, kad 
pasitarimas vyksiąs Hitlerio kabi
netą. ’Šiuo metu Hitleris tariąsis su 
Bormannu, tačiau tuoj pat jie baig
sią. Ir tikrai, netrukus atsidaro ka
bineto durys, ir jose pasirodo Mar
tynas Bormannas.

— Tai čia, — dingteli man galvoje, 
— tas žmogus, kuris turi tokios di
delės įtakos Hitleriui, piktoji už
kulisių dvasia.

Mes pasisveikiname, praeidami pro 
jį, ir patenkame į didelį kabinetą, 
įspūdis nustebinantis. Beveik visos 
šios aukštos ir erdvios salės grindys 
nuklotos kilimais. Į sodo pusę iš
einančią sieną plauna siauras lan
gas iki pat grindų ir stiklinės 
durys. Abiejose lango pusėse kabo 
pilkos užuolaidos. Ties sienos vi

duriu stovi sunkus ir masyvus 
Hitlerio rašomasis stalas. Prie stalo 
fotelis pastatytas taip, kad nuo 
jo galima matyti sodą. Be daugybės 
pieštukų rašalinės, ir telefono apa
rato, ant stalo daugiau nieko nėra. 
Dešinėje ir kairėje, prie sienų, stovi 
apvalūs stalai su oda apmuštomis 
sunkiomis kėdėmis.

Baronas ir aš ant stalo ištiesiame 
didelius generalinio štabo žemė
lapius. Juos sudedame pagal numa
tytą pasitarimų eilę: pačiame vir
šuje — Balkanų frontas, apačioje 
— Kuršių frontas. Tas kelias mi
nutes, kol mes dėliojame žemė
lapius, Hitlerio asmeninis adjutan
tas stovi mūsų užpakalyje ir ati
džiai mus stebi. Tai atlikę, abu iš 
kambario išeiname. Tuo metu lai
krodis rodo jau 16 valandą. Prieš- 
kambarin jau susirinko daugumas 
pasitarimuose dalyvaujančių ponų 
Jie grupelėmis stovi arba sėdi, kal
basi užkandžiauja ir girkšnoja juo
dą kavą arba degtinę. Šefas mos
telėja man prisistatyti Salia jo stovi 
generalfeldmaršalas Keitelis, gen. 
pik. Jodlls, grossadmirolas Donitzas 
ir Bormannas. Čia pat stovi ir jų 
adjutantų grupė. Kertėje, šalia ma
žo stalelio, ant kurio stovi telefono 
aparatas, kalbasi Himmleris su 
Waffen-SS generolu Fegeleinu, nuo
latiniu Himmlerio atstovu pas Hit
lerį Fegeleinas yra vedęs Evos 
Braun vėlesnės Hitlerio žmonos, se
serį. Jo visas elgesys jau dabar 
dvelkia išdidumu, kad, štai, jis yra 
vyriausios vokiečių galvos švogeris. 
Kaltenbrunneris, baisusis Reicho 
saugumo tarnybos šefas, stovi nuo
šaliai, vienas, įsigilinęs į kažkokį 
raštą. Nuolatinis reicho spaudos 
šefo atstovas pas Hitlerį, Lorenzas, 
plepa su standartefūhreriu Zande- 
riu, Bormaano pavaduotoju. Prie 
vieno apva’aus staliuko, stovinčio 
prieškambario viduryje sėdi rei
cho maršalas Geringas su savo štabo 
karininkais, generolais Kolleriu ir 
Chrlstlansu. Vyriausias Hitlerio ad
jutantas generolas Burgdorfas, pe
reina per prieškambari ir dingsta 
kabinete. Tačiau netrukus pasirodo 
jis vėl:

— Fūhrens teikiasi prašyti!
Pirmas įeina Geringas, o paskui 

jį, vyresniškumo eile — visi kiti
(B. dj , —IInk—

tokį atsakymą: „Į Jūsų 1947 m. ge
gužės m. 29 d. laišką tenka pažy
mėti jog tvirtinimas, kad Kanados 
parlamentas yra sutikęs įsileisti į 
Kanadą 120.000 pabėgėlių iš Vokie
tijos, yra visiškai netikras ir be jo
kio pagrindo.

Si žinia buvo paskleista tarp lie
tuvių Amerikoje ir Europoje ir pri
vedė prie žymesnių nesusipratimų 

Tai rodo visišką nesupratimą Ka
nados imigracinių taisyklių ir proce
dūros. Kaip ten bebūtų Kanados 
vyriausybė ateity gali imtis žygių 
dėl didelio masto imigracijos, tačiau 
iki šiol iš tikrųjų nieko nėra daryta, 
kas atatiktų laikraščių pranešimams. 
Taigi, minėtas tvirtinimas priešta
rauja tikrovei“.

World Student Relief ruošias! padėti 
DP studentams

Liepos 6 d. studentai ateitininkai 
gavo Krikščionių Studentų Sąjungos 
iš Ženevos laišką, kurį pasirašiusi* 
B. Hoffman dėkoja už gražų ‘priė
mimą jam viešint pas lietuvių stu
dentus tremtinius ir praneša, kad 
aptartais klausimais yra pateikta 
pilnutinė informacija Pasaulinei Stu
dentų Pagalbai (World Student Re
lief). Du WSR atstovai, kaip prane
šama laiške, artimiausiu laiku lan
kysis Heidelberge patikrinti DP stu
dentų padėtį vietoje, kad galėtų iš
plėsti pagalbos akciją. Nors sunku 
būsią suteikti pakankamą pagalbą, 
tačiau viskas būsią padaryta DP stu
dentams padėti

Hanau „Atžalynas“ ruošiasi pasta
tyti naują veikalą

Po eilės pasisekusių gastrolių 
„Atžalynas“ pradėjo repetuoti A. 
Gehri 9pav. pjesę „Šeštame Aukšte“. 
Tai margojo Paryžiaus gyvenimo 
epizodas. Režisuoja akt Vyt. Valiu
kas, dekoruoja dali. K. Jezerskas. 
Premjera įvyks Hanau Lietuvių Sto
vykloje rugpjūčio mėnesio pradžioje. 
Po premjeros numatomos ilgesnės 
gastrolės su S. Santvaro „Žvejais“ 
ir naująja A. Gehri pjese.

Išskryninguotiems žinotiną
LTB VK atstovai USFETe gavo pa

tikinimų, kad išskryninguotieji nebus 
šalinami iš stovyklų, kol jų skundai 
nebus galutinai išspręsti. Tie, kurių 
skundai yra nusimetę, kurie nėra ga
vę atsakymų, ar iš viso skundų nėra 
padavę, turi tuojau būtinai pateikti 
skundus į tuos pačius P. C. IRO 
areas ir teamus, kur jie priklausė 
prieš išskrynlngavimą.
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csSUo&swills
Metini sukaktis

Schweinfurte yra leidžiamas Ir 
spausdinamas toj pačioj spaustu
vėj, kur ir „Tėviškės Garsas", du
kart savaitinis vokiečių laikraštis 
Maino, Rhbn ir Steigerwald sritims 
„Der Volkswille", kurio tiražas yra 
70.000 egz. Laikraščio leidyklos di
rektorium yra M. Hofmann, vyr. 
rędąkt. dr. K. Herz, ir redakcijos na
riai: dr. A. Schenkel, dr. W. Gubalke 
ir W. Stettner.

„Der Volkswille" gimė truputi vė
liau negu „T. G.“, tad liepos 15 d 
atšventė savo metines. Bet jau dabar 
laikraštis yra užsirekomendavęs, 
kaip rimtas vokiečių spaudos orga
nas, kuris atstovauja humanistinę ir 
giliai demokratinę vokiečių tautos 
mintį. Pažymėtina, kad laikraštis 
rodo palankumo ir gerą tremtinių 
ir politinių pabėgėlių problemos su
pratimą. Čia labai daug padeda nuo
širdūs „Der Volkswille" ir „T. G.“ 
vadovaujančių kolektyvų santykiai.

Sukakties proga leidykla istori
niame savo nuosavos spaustuvės 
gražiai žalumynais ir spaustuvės 
darbais papuoštame pastate suruošė 
kultūrinį pobūvį, į kurį buvo pak
viesta ir „T. G." redakcija. Abiejų 
laikraščių atstovai pasikeitė kal
bomis, kuriose abipusiai buvo pa
linkėta, kad šis spaudos darbininkų' 
gražus bendradarbiavimas padėtų 
abiejų tautų susipratimui ir ateities 
gerų santykių išplėtojimui.

Sukakčiai paminėti laikraštis iš
leido savo extra jumoristinę laidą. 
Pobūvio metu visi darbo ir mašinų 
skyriai buvo perpildyti gausingų 
maloniai nusiteikusių svečių. Pobū
vis priminė gerųjų laikų nuotaikin
gas šiaurės bavarų tradicijas.

Sukakties proga linkime laikraš
čiui „Der Volkswille“ klestėjimo ir 
jo leidėjui ir redaktoriams sveikatos 
ir sėkmės dirbti tam vokiečių tau
tos humanistinės ir ^demokratinės 
minties, plėtojimui, kuriam iki šiol 
šis laikraštis sėkmingai tarnauja.

A. 2s.

Varginga, darbšti stovykla
SELIGENSTADTO LIETUVIŲ STOVYKLOS 2-JŲ METŲ GYVENIMO APŽVALGA
(Pabaiga)

Darbas. Visi darbingi stovyklos 
gyventojai yra įjungti į nuolatinius 
arba nenuolatinius darbus.

Siuvykla turi tris siuvamas 
mašinas: čia dirba 8 vyrai ir 11 mo
terų. Batų dirbtuvėje turi darbo 8 
batsiuviai. Smulk. mechanikos 
dirbtuvė, vedama inž. K Cinčiaus, 
atlieka elektrinių prietaisų, radijo 
aparatų, raš.. mašinėlių, laikrodžių 
ir kt. remontus. Čia pat atliekami 
ir auksakalystės darbai. Šioje dirb
tuvėje dirba 7 asmens. Be to, sto
vykloje veikia stalių, automechani- 
kų, šaltkalvių, elektromechanikų 
dirbtuvės, kirpykla bei vandentie
kio priežiūra. Bemaž visose dirbtu
vėse‘turima ir mokinių, kur naujos 
specialybės praktiškai mokosi kelios 
dešimtys "asmenų.

Ligoninė. Stovyklos ligoninė su 
ambulatorija pradėjo veikti 1945. 
VII. 1 d. Tik per ilgesnį laiką ligo
ninė apsirūpino paprasčiausiais bal
dais bei įrengimais. Turima 20 lovų, 
skirtų pirmajai pagalbai ir lengves
nio pobūdžio ligoniams. Ligoninės 
organizatoriumi ir vedėju buvo dr.
K. Mogenis, o dabar ją veda dr. V. 
Tekorius. Dantų kabineto vedėja — 
dr. Tijūnlenė.

Organizacijos ir įstaigos. Nuo 
1945. VIII. 18 d. stovykloje veikiąs
L. . R. Kryžiaus skyrius dabar turi 
78 narius. Be pripuolamų pašalpų, 
skyrius teikia 2 invalidams nuolati
nę pašalpą. Maisto produktais, gau
tais iš BALF-o arba surinktais iš 
stov. gyventojų, sušelpta 246 asm. 
Iš BALF-o gauta įvairių dėvėtų 
drabužių ir avalynės 4.396 vienetai, 
kuriais sušelpta 1039 asmenys.

Stov. kooperatyvas įsteigtas 1945. 
IX. 12. d. Dabar turi 111 narių.

Stov. paštas įsteigtas buv. Lietu
vos paštininkų iniciatyva 1945. XI. 
15 d. Jame atliekamos visos pašto 
operacijos ir platinama lietuviški 
laikraščiai, knygos ir kt. spauda. Iš 
spaudos platinimo gautojo pelno

50 K atiduodama apyl. komitetui, o 
kita dalis tenka vietos kultūr. Ir 
visuom. reikalams. Prie įstaigos vei
kia ir paštininkų savišalpos kasa. 
Paštui nuo pat Jslrteigini) vado
vauja patyręs senas paštininkas ' J. 
Tijūnas. Stovykloje dar veikia že
mės ūkio darbuotojų, ekonomistu Ir 
kt. sambūriai.

Vidaus drausmei ir tvarkai palai
kyti stovykloje veikė teismas. Jo 
statutas, sudarytas prisilaikant buv. 
Lietuvos įstatymų, buvo priimtas 
vlsuot gyventojų susirinkimo ir bu
vo vietos UNRRA-os direktoriaus 
aprobuotas. ■ .

Religinis gyvenimas. Stovyklos 
katalikai turi skurdžią savo bažny
tėlę, įrengtą buvusiame garaže. Pa
rapiją veda kleb. kun. J. Buikus.

Meninė veikla. Menine veikla sto
vykloje beveik visą laiką intensyvi. 
Dar 1945 m, vidurvasaryje buvo su
organizuotas dainos ir šokio an
samblis „Dainava“, kuriame, vesda
mi atskiras jo darbo sritis,* dirbo ba
leto artistė I. Eidrygevlčiūtė-Sprin- 
dienė, operos sol. A, Sprindy a ir 
chorvedys M. Liuberskis. 1946 m. 
lapkričio mėn. iš Wiesbadeno persi
kėlė į Seligenstadtą Lietuvių Tau
tinis Ansamblis. „Dainava“ nustojo 
veikusi.

S. m. vasario 12—17 d. d. stovyk
loje buvo suruošta paroda, kur pa
rodyta mūsų tautodailė, mokylų, 
amatininkų bei dirbtuvių darbai, 
tremties spauda, lietuviškos numiz
matikos bei pašto ženklų rinkiniai 
ir kt

Stovykloje veikiąs literatų būrelis 
yra suruošus bent kelis originalios 
kūrybos literatūrinius vakarus. Jau 
pat pirmosiomis stovyklinio gyveni
mo dienomis, 1945 nū balandžio 21 d. 
Coburge pasirodė sieninis radijo ži
nių biuletenis „Lietuviškoji Infor
macija“, įsteigtas laikraštininko S. 
Urbono. Biuletenis toliau buvo lei
džiamas ir Seligenstadte. Pažymė
tina, jog Lietuvių Bibliografijos 
Įstaiga teigia, kad po išlaisvinimo 
tai buvęs pats pirmasis lietuvįų biu
letenis visoje amerikiečių zonoje. 
Biuletenis buvo leidžiamas ir toliau, 
tik jo pavadinimas pakeistas į „Die
nos Žinias“.

Stovyklos vadovu šiuo metu yra 
J. Juodis. Vidaus gyvenimui tvar
kyti ir bendruomenei atstovauti vei
kia apylinkės komitetas.

Kaip matome, Seligenstadto sto
vykloje gyvenimas teka gana plačia 
vaga, tartum tikrame lietuviškame 
miestelyje. K. Ap.

Schwabisch-Gmund naujienos

Nauji vadovėliai

•— Liepos 4 d. stovykloje buvo 
suruoštas JAV nepriklausomybės 
minėjimas. Dr. P. Mačiulis skaitė 
paskaitą tema „Amerikos nepriklau
somybės kelias“. Po to „Sietyno“ 
ansamblis padainavo keletą dainų 
if pašoko tautinių šokių. Į minėji
mą buvo atsilankęs vietos karinis 
komendantas, kuris lietuviams pa
reiškė šiltų žodžių ir gražių linkė
jimų. ,

— Iš suvažiavusių j stovyklą šešių 
Liet. Baud. Kryžiaus skyrių valdy
bų sudaryta laikinoji LRK valdyba, 
kurios pirmininkas teisin. Karvelis.

— Žinomas Indijos misijonierius 
kun. Ant. Sabaliauskas stovykloje

skaitė dvi paskaitas, kuriose labai 
įdomiai nušvietė tos paslaptingos 
šalies gyvenimą, gyventojų papro
čius, tikybą, luomų skirtumus, pa
pasakojo apie krašto pavojus, savo 
asmeniškus išgyvenimus ir nuoty
kius.

Pranešame, kad Š. V. Knygų Lei
dimo Komisija balandžio-llepos mėn. 
laikotarpyje aprobavo šiuos vado
vėlius.

1. Prano Naujokaičio „Lietuvių 
lietratūros istorija“. Sis vadovėlis 
jau spausdinamas „Patria“ leidykloj. 
„Lietuvių Žodyje“ Nr. 28 (37) ,at? 
spausdintas skelbimas yra be S. V. 
Knygų Leidimo Komisijos žinios. 
Švietimo Valdyba yra užsakiusi 
„Patria“ leidykloje visoms aukštes
niosioms mokykloms reikalingų va
dovėlių tinkamą egz. skaičių.

2. Jono Miškinio „Botanika“ II kl. 
kursas.

3. Jono Miškinio „Zoologija“ III 
kl. kursas.

4. Jono Miškinio „Žmogaus kūnas 
ir jo higiena“ IV kL kursas.

5. „Skautų Vadovui“. Sis vadovėlis 
jgu atspausdintas. Jį galima užsisa
kyti šiuo adresu: Kassel-Mattenberg, 
Schultsr. 5.

S. V. K. Leidimo Komisija

Pranešame giminėms ir pa
žįstamiems, kad š. m. liepos 
12 d. 3 vai. staiga mirė mūsų 
brangi ir mylima žmona, mo
tina, uošvė ir močiutė

PRANEŠIMAS
Pamaldos Schweinfurto 

ir apylinkės lietuviams 
kams bus sekmadienį, liepos 20 d., 
14 vai. Gartenstadto bažnytėlėje. (11) 

kun. A. Trakis

stovyklos 
evangeli-

NAUJIENOS IS FREIBURGO
DP apdedami vokiškais mokesčiais

Prancūzų karinės valdžios patvar
kymu visi DP mokesčių atžvilgiu 
prilyginti vokiečiams. Tam tikrų 
lengvatų gali gauti turį šeimas.

Kai kurios prancūzų senos vokiečių 
firmos siūlo darbo DP specialistams

Freiburgo Apatrfdų Komitetas, 
Tarpvalstybinio Komiteto pavestas 
paskelbė, kad viena Belforto firma 
reikalinga įvairių amatininkų ir in
žinierių. Koblenco (prancūzų zonoje) 
statybos firmai reikalinga 8 staty
boms mieste, inžinierių, architektų ir 
statybos technikų; pirmenybė len
kams.

Baleto „Coppelia“ 
premjera

Lietuvių Tremtinių Baleto Teatro 
statomo 3 veiksmų baleto „Coppe- 
Ua“, premjera įvyksta liepos mėn. 
28 d. 20 vai. Augsburge, „Ludwigs- 
bau“ salėje. Baletmeisteris — E. 
Bandzevičius, Dekoratorius — dali. 
L. Vilimas, Dirigentas — muz. A. 
Kučiūnas.

Premjeroje dalyvauja: V. Adoma
vičiūtė, T. Babuškinaitė, J. Drazdaus- 
kaitė, R. Drazdauskaitė, T. Dober- 
kaitė, G. Ceglokoyaitė, N. Kališkienė, 
E. Kepalaitė, Z. Smolskaitė, J. Sadze- 
vičiutė, A. Slepetytė, J. Ambrazas, 
E. Bandzevičius, A. Butkus, M. Bru- 
neizerjt, Z. Baublys, B. Cunovas, A. 
Liepinas, S. Modzeliauskas, P. Ma
želis, J. Puodžiūnas, S. Velbasis, J. 
Vasiliauskas, Zygas.

Lietuvių stovyklos, norinčios pa
tekti į šią premjerą, turi iš anksto 
pranešti pageidaujamą vietų skaičių 
šiuo adresu: LT Baleto Teatras 
Ąugsburg-Hochfeld, Baltic Camp.

LT Baleto Teatro Administracija

Akademinė skautų 
stovykla

Akademinė skautų stovykla truko 
visą antrąją birželio pusę. Joje daly
vavo 70 studentų skautų — iš Balti
jos, Hamburgo Hansos ir amerikie
čių zonos universitetų. Tenka pa
minėti. kad be studentų skautų Sto
vykloje dalyvavo dar ir eilė senųjų 
korpl Vytis filisterių. Jie pravedė 
keletą įdomių pasikalbėjimų temo
mis: „Akademinės studentų organi
zacijos Nepr. Lietuvoje", „Akade
miniai skautų vienetai Nepr. Lietu
voje“ ir 1.1. Apskritai visą stovykla
vimo laiką buvo nesitenkinama vien 
žaidimais, sportu ir kt užsiėmimais, 
bet su dideliu susidomėjimu buvo 
klausomos paskaitos, kurios tikrai 
buvo įdomios, k. a.: Brolijos Vado 
v. sktn. prof. dr. Čepo „Skautybė ir 
sroviškumas“, YMCAos apyg. dir. 
Radžinš „YMCA — YMCA-os istori
ja ir tikslai", toliau eilė prelegentų 
(sktn. Čepienė, pasktn. Stasiškis, 
sktn. Stasiškienė, vyr. sktn. Krausas) 
kalbėjo grynai skautiškomis temomis. 
Prof, Valteris kalbėjo medicinos 
temomis „Mus tyką pavojai“, o Ir. 
Vaičiulėnaitė-Kairienė skaitė „Mūsų 
tremties lyrika“ ir kt.

Mums dar mažai žinomą amerikie
tišką soft-ball ir tinklinį, gražiai 
instruktavo ilgasis estų krepšininkas 
Viksten, kuris mums gerai pažįs
tamas iš Europos krepšinio pirmeny
bių Rygoje ir Kaune.

Vieną sekmadienį Baltijos Uni
versiteto kapelionas kun. R. Kra
sauskas, kuris yra S! Vytis dvasios 
vadovas, stovykloj atlaikė Sv. Mišias.

Ypač maloniai stovyklautojus nu
teikė kelionė į Siaurės Jūrą. Aplan
kytas Cuxhaveno uostas, per kuri 
daug tautiečių išvyksta į Angliją.

Stovyklautojų nuotaika buvo pui
ki. Maitinimas, atsižvelgiant į da
barties anglų zonos sąlygas, YMCA
os dėka, buvo labai geras Kasdien, 
po vėliavos nuleidimo, vykdavo lau-- 
žai. Baigiamajame lauže buvo duoti 
Sambl Vytis pasižadėjimai. Stovyklą 
organizavo LSS Brolijos Aka
deminis Skyrius, padedamas stip
riausio stud, skautų vieneto Baltijos 
Universiteto Samb! Vytis.

Stovyklos metu buvo užbrėžti stu
dentų skautų vienetų veikimo met
menys, nutarta ieškoti būdų šiam 
veikimui koordinuoti. Tikimasi grei
tu laiku suteikti akademiniam skau
tų jaunimui konkretesnes organiza
cines formas.) -a-.

SELT leis „Academicus“
Informuoti apie DP tautybių stu

dentų tautinius reikalus, jų kultūrinį 
judėjimą ir gyvenimo sąlygas SELT 
anglų ir vokiečių kalbomis leis perio
dini leidinį „Academicus“.

v
SPORTO ŽINIOS

I Mylimai žmonai ir mamytei | 
p. AUKSTUOLIENEI

a mirus, nuoširdžią užuojautą |
I visai šeimai reiškia

Domarkų šeima I

Wiirzburgo Meno Mėgėjų Gi 
pės tautiškų šokių vadovui.

MEČIUI AUKŠTUOLIUI, 
jo mylimai mamytei mir 
reiškiame giliausią užuojau

Wiirzburgo Stovyk
Tautiškų Šokių Gru

Wiirzburgo Meno Mėgėjų Gru
pės tautiškų‘šokių vadovui

MEČIUI AUKŠTUOLIUI, 
jo motinai mirus, reiškiame 
giliausią užuojautą 
Wiirzburgo Meno Mėgėjų Grupė

Gerb.. AUKŠTUOLIŲ SEIMAI 
liūdesio valandoje reiškiu gi
liausią užuojautą

Liudas Vismantas

SPORTAS SCHWABISCH-GMUND
— Liepos 2 d. Schwabisch-Gmiind 

stovyklos futbolininkai žaidė su 
lenkų sargybų kuopos futbolo ko
manda. Rungtynės buvo gražios 
spartos, ir lygiaverčiai varžovai su- 
kovojo pasigėrėtinai. Mūsiškiai ta
čiau buvo labiau susižaidę ir rung
tynes nusvėrė įtikinančiu rezultatu 
5-0 (2-0) savo naudai. Įvarčius kir
to: Graudušis, Kriaučiūnas, Žu
kauskas, Sabaliauskas ir Gutaus
kas.

— Liepos 6 d. į stovyklą buvo 
atvykę iš Schw.-Hall lietuvių sar
gybų kuopos sportininkai, kurie čia 
sužaidė tinklinio ir krepšinio rung
tynes. Svečiai tinklinyje pasirodė 
stipresni, rungtynes laimėdami 2-0. 
Užtat krepšinyje 'laimėjimas teko 
vietiniams, kurie jį įtikinančiai iš
kovojo rezultatu 32-20 (16-13). 
Krepšių įmetė: Schw.-Gmund — 
Genys 15, Žukauskas 7, Anužis 5, 
Gružauskas 3, Bubelis 2, Pilkaus
kas 0, Kriaučiūnas 0; Schw.-Hall — 
Kikllas 15, Gečas 4, Mičiulis 1, 
Butvilą 0, Jankauskas 0.

— Stovyklos šachmatininkai tu
rėjo pirmąjį susitikimą su Schw.- 
Gmūnd vokiečių Sdiach-Verein. 
Rungtynės baigėsi 8-4 vokiečių nau
dai. Taškus pelnė: Žilys, Povilai
tis, Oleknavičius, lygiomis baigė 
Krikščiūnas ir Anskolis. J. Zlv,

MECĮ AUKŠTUOLĮ,
jo brangiai motinai mirus, liū
desio valandoje nuoširdžiai 
užjaučia

bendradarbiai sandėlininkai

SPORTAS KASSELYJE
Stovyklos krepšinio pirmeny- 
užtrukusios visą mėnesį, ku- 
dalyvavo per 50 krepšininkų,

Landsbergis I, K. Miškinis, Pranc- 
kūnas, Pakalnis, Ąfanasjevas ir 
Štreimikis.

— Liepos 6 d. „„Lituanicos“ krep
šinio komanda viešėjo Scheinfeide, 
kur žaidė L klasės krepšinio pir
menybių rungtynes su vietos „Ko
vu“. Rungtynės baigėsi 81:39 (29:14) 
„Kovo“ pergale. Litųanica pirmame 
kėlinyje dar laikėsi ir žaidimas bu
vo apylygis, tačiau antrame — ne
atlaikė didelės šeimininkų spartos 
ir teko pralaimėti aukšta pasekme. 
Taškų pasiekė: „Kovas“ — Gry
bauskas 24, Birutis 22, Gružauskas 
17, Lauraitis 14, Ginčauskas 4, Jo
kūbaitis 0; „Litųanica" — Pranc- 
kūnas 14, Ralkevičius 8, Varkala 7, 
K. Miškinis 6, Landsbergis I 4 ir 
Kazevičius 0.

— „Lituanicos" suruoštose leng
vosios atletikos kontrolinėse rung
tynėse, kuriose dalyvavo per 30 
lengvatlečlų, pasiekta visai gerų 
pasekmių, nors aikštės sąlygos buvo 
visai nepalankios. Techniškos rung
tynių pasekmės: vyrų gr. — 100 m: 
K. Miškinis 11,9; 1500 m: Kazakevi
čius 5:25,2; šuolis į tolį: Aižinas 6,29; 
šuolis { aukštį: Aižinas 1,61; disko 
metimas: Vodopalas 36,56; rutulio 
stūmimas: Vodopalas 12,64; Moterų 
gr. — 60 m: Meškauskaitė 8,9; 500 
m: Matulaitytė 1:45,7; šuolis į tolį: 
Meškauskaitė 4,22; šuolis į aukštį: 
Preikšaitytė ir A. Milašiūtė po 1,25.

■ km.

bės, 
riose . . ... ..
susiskirsčiusių į penkias komandas, 
jau baigėsi. Pirmą vietą iškovojo 
„Perkūnas", iš 8 rungtynių surinkąs 
14 tšk. Toliau komandos rikiuojasi: 
2. „Neris"; 3. „Tauras“; 4. „Dobilas“;
5. „Atžalynas“. Meisterio „Perkūno“ 
komandoje žaidė: Z. Balkevičius,

JAV LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBES

Šių metų JAV lengvosios atletikos 
pirmenybėms kenkė vėjas, kiek at
siliepęs j bėgimo pasekmes. Užtat 
stipriau pasireiškė metikai Ir leti- 
ninkas Seymour užfiksavo naują 
JAV rekordą — 75,84. Si pasekmė 
Europoje šiemet dar nepasiekta ir

rimtai gresia suomių pirmavimui 
Londono olimpiadoje. Kitos pasek
mės taip pat išskirtinės? Naujieji 
meisteriai: 100 m Mathis 10,5; 200 m 
Ewell 21,0; 400 m McKenley 47,1; 
800 m Pearman 1.50,1; 1500 m Kar- 
ver 3.52,9; 110 m kliūtiniį^Dillard 
14,0; 200 m kliūtinis DiHard 23,3; 
400 m kliūtinis Smith 52,3; 3000 m 
su kliūtinis Efaw 9.32,5; į aukštį 
Albritton 1,98; į tolį Steele 7,55; su 
kartimi Morcom 4,26; trlšuolis 
Beckus 13,91; rutulys Delaney 16,08; 
diskas Gordien 53,16; ietis Seymour 
75,84; kūjis Bennet 55,14; 4X100 m 
San Antonio 40,9; 4X400 m Los An
geles 3.15,2. Pastebėtina, ka(i Fltch 
disko metime užėmė tik antrą vietą.

Be 
taip 
Jose 
čiai, 
JAV ____ __________
universitetinių Čia taip pat gausu 
puikių pasiekimų. 100 m San An
tonio studentas Lawler prabėgo per 
10,3. Jis laimėjo ir 200 m per 21,4. 
Kitos pasekmės: 400 m Whitfield 
47,4; 800 m Perkins 1.51,8; 1500 m 
Gehrman 3.57,3; 110 m kliūtinis 
Simmons 14,3; 400 m kliūtinis Conor 
52,7; į aukštį Scofield 2,00; į tolį 
Wright 7,40; su kartimi Montgomery 
4,04; trišuolis Albans 14,04; rutulys 
Shipkey 15,55; diskas Dye 49,18; 
ietis Pickart 62,05; kūjis Miller 49,32. 
Kaip matome, kai kurios pasekmės 
geresnės nei seniorų klasėje, 5000 ir 
10.000 m bėgimai yra amerikiečių 
silpnoji vieta. Šie bėgimai buvo 
atskirai pravesti ir seniorų meisterio 
vardus gavo: 5000 m Stone 15.02,7; 
10.000 m Stoole 33.28,3.

Pasekmės rodo, kad JAV turi visą 
eilę puikių pajėgų, kurios Londono 
olimpiadoje turėtų vėl pirmauti 
prieš kitų kraštų žymūnus (išskyrus 
ilguosius nuotolius). Ck.

to, New Yorke buvo pravestos 
vadinamos jaunių pirmenybės, 
galėjo dalyvauti tie lengvatle- 
furie dar nėra laimėję jokių 
pirmenybių, tiek seniorų, tiek

TAUTIEČIAI, 
padėkite surasti Juozą Svirskį ir 
Ievą Kaveckienę-Svlrskienę, kilusius 
iš Šiaulių. Jų gyvenamą vietą ar li
kimą pranešti: Kleopui StasiūnalČiui, 
DP Lager, Schweinfurt. 
-------------------------------------

Paieškojimai
Utka, gyv. 152 E. Hollis St, Na

shua, New Hampshire, USA, ieško 
savo giminaičio Stanley (Stasio) 
Augūno. (01).

Bujokas Antanas, gyv. Wurzburg- 
Zell, Nord-Kaseme, 5 bl., HI-101 k., 
ieško žmonos Bujokienės Kazės, ki
lusios iš Panevėžio apskr., ir prašo 
atsiliepti gimines ir pažįstamus. (12) 

Kas žino ir gali suteikti tikrų 
žinių apie Petrauską Povilą, kilusį iš 
Kėdainių apskr ir paskutiniu metu 
gyvenusį Šiauliuose, prašomi pra
nešti J. Kaklauskui Wurzburg-Zell, 
Nord-Kaserne, 5 bl., III-88 k. (13)

Remeika Pranas, gyv. Hanau, lie
tuvių stovykloj, ieško Remeikos 
Juozo, kilusio iš Alytaus apskr., ir 
Kreivėnaitės Janės, kilusios iš 
Kauno. (09/3)

IS DP RYŠKIŲJŲ VEIDŲ

Komiteto
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Amerikos Lietuvių Tarybos darbai n&MMi j,
Amerikos Lietuvių Tarybos Vyk

domasis Komitetas š. m. birželio 27 d. 
„Amerikos“ savaitraštyje paskelbė 
savo pastaruoju metu nuveiktų darbų 
įpyskaitą.

Per paskutines kelias savaites Ame
rikos Lietuvių 'taryba atliko visą 
eilę darbų, rūpindamasi Lietuvos iš
laisvinimu ir tremtinių reikalais.

Gegužės mėnesį susirinko Pary
žiuje Pasaulio Pašto S-gos Kongre
sas, kuriame sovietu delegacija pa
siūlė, kad į Pašto Sąjungą būtų pri
imtos. kaipo nariai, Lietuva, Latvija 
ir Estija, ir jos pasiūlymas buvo per
duotas komitetui. ALT Vykdomasis 
Komitetas pasiuntė telegramą JAV 
delegacijai pašto kongrese, įspėdamas 
ją nepritarti jokiam sovietų sumany
mui, kurio priėmimas reikštų netie
sioginį Pabaltijo valstybių aneksijos 
pripažinimą Birželio 6 d. buvo gau
tas pranešimas iš Pašto Departamen
to, kad Vykdomojo Komiteto tele
grama pasiekė JAV delegaciją Pary
žiuje ir kad ji užtikrina, jog tuo rei
kalu bus padaryti atitinkami žings
niai.

Prieš pat Maskvos konferenciją, 
kaip jau yra žinoma visuomenei, ALT 
Vykdomasis Komitetas kovo 6 d. lan
kėsi Washingtor.e tikslu paraginti 
vyriausybę, kad derybose dėl Vokie
tijos taikos sutarties su sąjunginin
kais Jungtinės Amerikos Valstybės 
nesutiktų daryti nuolaidų Sovietų 
Sąjungai, kenksmingų Lietuvos tei
sėms. Ta proga buvo apsikeista nuo
monėmis su aukštais Valstybės De
partamento pareigūnais, kurie pri
žadėjo Amerikos Lietuvių Tarybos 
pareiškimus persiųsti į Maskvą, JAV 
delegacijos vadui, gen Marshall Ka
da Maskvos konferencija praėjo, ALT 
Vykdodamasis Komitetas nutarė vėl 
važiuoti į krašto sostinę ir pasitei
rauti apie konferencijos pasekmes, — 
ypač kiek tai liečia rūpimą mums 
Lietuvos* ateitį ir Amerikos 
nusistatymą šiuo klausimu

Washingtone apsilankyta 
27 ir 28 dienomis ir turėta 
pasikalbėjimų Valstybės Departamen' 
te, — vienas su Rytinės Europos Sky
riaus viršininku C. Burke Elbirck; o 
antras — su Valstybės Sekretoriaus 
padėjėju John H Hildring, kurio ži
nioje yra okupuotosios sritys Euro
poje. Iš šitų pasitarimų. praėjusių 
labai draugiškoje nuotaikoje, patyr
ia, kad Amerikos valdžia neketina 
daryti jokių kompromisų Pabaltijo 
valstybių sąskaiton, bet kad jos pa
stangos dabartiniu metu atkreiptos 
i visos Europos sutvarkymo reikalą. 
Lietuvos likimas yra šitos didelės 
problemos dalis ir galės būti išspręs
tas tiktai ryšyje su ja. Sutikdamas 
su šita Valstybės Sekretoriaus pa
dėjėjo mintimi, ALT Vykdomasis Ko
mitetas tačiau išreiškė pageidavimą, 
kad JAV valdžia viešai, parodytų 
aktingesnį savo susiinteresavimą Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo valstybių iš
laisvinimo reikalu ir padarytų ati
tinkamą pareiškimą galimai artimiau, 
siu laiku tarptautiniame forume arba 
bent kuria kita proga, pasisakant 
tarptautinės politikos klausimais. 
Gen. Hildring žadėjo šituos Vykdo
mojo Komiteto pageidavimus per
duoti Valstybės Departamento galvai.

tremtinių spaudimo tradiciją gali per
imti ir naujoji tarptautinė organiza
cija — International Refugee Organi
zation (IRO) Jos Paruošiamoji Ko
misija (Preparatory Commission for 
the- Internationa! Refugee Organi
zation) paskelbė taisykles, tremtinių 
stovykloms, kurios kėsinasi suvaržyti 
tremtiniu teises ir atimti jiems žo
džio laisvę. Prieš tai, ALT vardu pa
reiškė protestą LAIC direktorius 
K. Jurgėla veikdamas kartu su Trem
tinių Gynimo Komitetu (Refugee De
fense Committee), kuris tuo reikalu 
siuntė delegaciją į Washingtoną pasi
kalbėti su JAV kongreso nariais.

Šiuo metų svarbus tremtinių atžvil
giu dalykas yra Strattono bilius HR 
2910, kurio turinys jau buvo plačiai 
aiškintas spaudoje Amerikos Lietu
vių Taryba darbuojasi, kad tas bilius 
būtų priimtas, nes jisai _ atidarytų 
duris į JAV tūkstančiams lietuvių, 
vargstančių Europos stovyklose. ALT 
Vykdomasią Komitetas prieš keletą 
savaičių išsiuntinėjo visiems ALT 
skyriams, kolonijų komitetams ir 
kooperuojančioms su Taryba drau
gijoms laišką, ragindamas jas rašyti 
ir telegrafuoti kongreso nariams, kad 
jie balsuotų už bilių.

Šiuo reikalu Amerikos ' Lietuvių 
Taryba veikia iš vien su Citizens 
Committee on Displaced Persons, 

.......ūsą,, p^tvru- kurio centras yra New Yorke, o sky- 
Atrodo, kad tą nelemtą ■ riai beveik visuose didesniuose Ame-

valdžios

gegužės 
dvejetas

dalykai, liečią Lietuvos t/emtinių pa
dėtį. Jau prieš tai ALT Vykdomasis 
Komitetas buvo pasiuntęs raštus 
Valstybės Sekretoriui Marshall ir 
Karo Sekretoriui Patterson, protes
tuodamas prieš gen. Clay (US. Mili
tary Governor in Germany) pareiški
mą spaudai apie Displaced Persons 
repatriaciją ir dėl puk. Findlay pra
nešimo stovyklose esantiems išvietin- 
tiems. Į šitą raštą gegužės 17 dieną 
atsakė Karo Sekretoriaus padėjėjas 
Howard C. Peterson, užtikrindamas, 
kad JAV valdžia padeda tremtiniams, 
norintiems sugrįžti į savo tėviškes, 
bet neverčia nė vieno asmens grįžti 
namo prieš jo norą; jis tvirtino, kad 
gen. Clay ir pulk. Findlay neturėjo 
jokios intencijos daryti spaudimą į 
tremtinius. Valstybės Departamento 
pareigūnai pakartojo, kad toks esąs 
Amerikos valdžios nusistatymas ir 
dar pasakė, kad Amerikos karo vy
riausybė neleis ne! rusams vartoti 
prievartos prieš tremtinius.

Šita Washingtone nustatyta politika 
mums seniai žinoma prieš ją nieko 
negalime pasakyti. Tačiau jos vyk
dymas praktikoje dažnai prasilenkia 
su tuo. kas yra nustatyta Washing
tone. Jau buvo daug faktais paremtų 
tremtinių nusiskundimų UNRRA-os 
valdininkais, kurie sauvaliavo DP 
stovyklose ir vargino tremtinius 
skryningais bei neteisingais patvar
kymais. Z' ' - - ■

rikos miestuose, ir su Centrelines b-. 
Rytinės Europos Federacija — Fede-, 
ration at Americans of Central and 
East European Descent. Pastoroji bir
želio 11 dieną sušaukė konferenciją 
Washingtone ir surengė tą pačią 
dieną vakarienę, pakviesdama i ją 
keliolika kongreso narių Strattono 
biliui paremti. Buvo pakviesta ir lie
tuvių delegacija iš 8 asmenų. Kon
ferencijoj ir vakarienėj dalyvavo 
visi Vykdomojo Komiteto nariai. 
LAIC direktorius ir keturi kiti 
ALT nariai iš artimesniųjų kolonijų. 
Sekančią dieną lietuvių delegacija, 
pakvietusi ir Lietuvos minister} P. 
Zadeikį, turėjo pasitarimą Washing
tone daugiausia klausimais, liečian
čiais tremtinių teisių gynimą irt jų 
įkurdinimą. Buvo susitarta sudaryti 
komisiją iš New Yorkiečių paruošti 
projektą tolesniam darbui šioje sri
tyje, suderinant įvairių organizacijų 
veikimą, kurios dabar tuo reikalu 
rūpinasi. Kada komisija, dirbdama 
kontakte su ALT Vykdomuoju Ko
mitetu, paruoš projektą, ketinama 
sušaukti platesnį pasitarimą.

Savo darbų apyskaitos pabaigoje 
ALT Vykdomasis Komitetas ragina 
visas lietuvių organizacijas ir pa
vienius asmenis pasidarbuoti, kad 
Kongrese bilius HR 2910 praeitų. 
ALT yra įteikusi Atstovų Rūmų tei
siniam komitetui memorandumą bi
liui paremti.

Laiškai iš Olandijos (Hi)
Lankome pramonės miestus

šiuose pasitarimuose Valstybės i pamini 
Departamente buvo pajudinti keli!brikas,

Blrželi# 20 d. 6 vai. tremtinių 
atstovai išvyksta iŠ Amsterdamo. 
Diena šilta ir graži. Atvirame auto- 
kare, lygiais plentais, laukų, pievų 
ir medžių žaluma ir žalumynais 
kvepiančiu oru, važiuoti tikras tu
ristinis malonumas. Apie 9 vai. su
stojame mieste Deventer, turinčiame 
43.000 gyv. Sustojome išgerti kavos, 
visai prie pačios prekyvietės, kurioje 
virte verda gyvenimas — daržovės, 
gėlės, uogos, smulki galanterija ir 
t. t. sudaro prekybos asortimentą. 
Mus nustebino faktas, kad mūsų da
lyvis ukrainietis botanikos prof. M. 
iš tos pačios prekyvietės parsinešė 
vazonėlį su Edelweis. Ir vokiečiai ir 
visi kiti, kas lankosi Bavarijos Al
pėse yra įsitikinę, kad toji gėlytė 
randama tik Alpių kalnų viršūnėse. 
Turistas radęs Edelweis žiedątjau- 
čiasi laimingas, tarytum būtų radęs 
paparčio žiedą. Dabar mums pa
aiškėjo, kad Edelweis žiedai auga ne 
tik Bavarijos Alpių viršūnėse, "bet 
dar daugiau Olandijos lygumose. 
Pasirodo, kad nemažus kiekius Edel
weis Olandija eksportuoja, o Alpių 
kalnų lankytojai tuos žiedus perka, 
kaip kalnų gėles.

10 vai. atvykome į tekstilės pra
monės miestą Enschede (skait. Ens- 
kede). Tai vidutinio didumo miestas. 
Turi 98.000 gyv. Atvykusius sutiko 
ir pasveikino darbo įstaigos direkto
rius p. Bijkerk. Jis, dalyvaujant ir 
kitiems darbo įstaigos pareigūnams, 
pavaišinęs kava, supažindino su 
bendromis darbo sąlygomis. Norisi 
paminėti, kad beveik kiekvienas fa-

s, o lygiai ir valdžios bei savi-

valdybės įstaigos, kurių apžiūrėti il
giau sustodavome visuomet vaišin
davo kava ar arbata. P. Bijkerk 
pakvietė visus atstovus ir palydovus 
pasikalbėti su tekstilės fabrikantais. 
Jie domėjosi mūsų darbo jėgomis, 
ypač ar turime tekstilės pramonės 
specialistų, ar pavieniai ■ žmonės 
atvyktų, ar šeimyniniai, kiek būtų 
specialistų ir t. t. Delegacija klau
sinėjo apie darbo, uždarbio, sociali
nio draudimo, pragyvenimo ir kt. 
sąlygas. Pirmoje eilėje iškyla pa
grindinis klausimas — tai butų klau
simas. Visur, o lygiai ir čia ta pati 
giesmė. Butų nėra. Priimti galime 
tik pavienius žmones, šeimoms gy
venti nėra kur. s • ...

Po pietų atstovai paskirstyti į dvi 
grupes apžiūrėjo verpyklą „Ooster- 
veld“ ir vyriškų viršutinių marški
nių siuvyklą „Blom“. Verpykloje 
dirba apie 400 žm. dar priimtų 50— 
100 darbininkų. Marškinių siuvykloj 
(labai gražiai įrengta įmonė) dirba 
250 darbininkių. Be kelių vyrų su
kirpėjų siuva išimtinai moterys. Di
džiulė salė tik tarška nuo siuva
mųjų mašinų ir skamba nuo mer
gaičių dainų. Pasiuvama iki 500 tu
zinų marškinių per savaitę. Didelė 
jų dalis eksportuojama į įvairias da
lis, net į Singapūrą. Jiems trūksta 
dar 50 darbininkių,, mokančių siūti 
mašinomis, arba prosyti. Priimamos 
ir mokinės.

Tą pačią dieną dar apsilankėme 
didžiuliame tekstilės fabrike „Gebr. 
van Heek“. Jame dirba 1200 darb. 
Yra verpyklą, audykla ir 
Vartojama tik medvilnė.

dažykla.
Čia irgi

Mes įsikūrėme Anglijoje
Šiandien, kada tremtinių gyve

nimas keičiasi iš pagrindų, ne vie
nam įdomu sužinoti, kaip einasi 
lietuviams, įsikūrusiems Anglijoje. I 
Pikta ranka prirašo gandų gandelių, 
teigdama, kad mes esame skriau
džiami kelionėje, alkinami stovyk
lose, išnaudojami darbovietėse. No
rėdamas savo tautiečius objekty
viau painformuoti, suteiksiu kai 
kurių žinotinų žinių.

Kelionė Vokietijos žeme
Ne viena britų zonos stovykla 

buvo ištikta atominio pobūdžio sen
sacijos: durys į Angliją atkeltos ir 
savanoriai nesivaržydami' važiuo
kite! Šita naujiena lietuvių buvo 
sutikta entuziastiškai. Pragyveni
mas britų zonos stovyklose pasi
darė neįmanomas. Maisto davinys 
mėnesiais mažėjo, vokiečių propa
ganda prieš tremtinius augo. Kai 
kur net jų kunigai iš sakyklų skelbė 
„krikščionišką artimo meilę“: nieko 
neparduoti nekeisti, ir melstis, kad 
kuo greičiausiai nuskriaustieji pa
rapijiečiai grįžtų į tremtinių nute- 
riotus namus.

Viso to paveikti, lietuviai vyrai 
masėmis rašėsi į darbus. Kas galėjo, 
registravosi su žmona (jei vaikų 
neturėjo); kam kitaip neišėjo, su
tiko keliems mėnesiams palikti 
šeimą Vokietijoje.

Išvykstantiems iš Westfalijos pir
moji pereinamoji stovykla buvo 
įrengta Mūnsteryje (jos komendan- 

■ tas — lietuvis V. Bartuška). Į 
ją suvežė žmones iš plačios apylin
kės, registravo grupėmis po 25 (at

tautiečiųskirai šeimas, atskirai viengungius), 
guldė ant kietų lovų, jei jų turėjo, 
ir 'maitino 
bado tikrai 
mirti.

Labiausiai 
spygliuotos 
jos dalinys ir sargybiniai prie var
tų: iš šios stovyklos be komen
danto raštiško leidimo nebuvo ga
lima išeiti maisto susiorganizuoti ar 
pažįstamų aplankyti.

Dokumentus sutvarkius, emigran
tai traukiniu išvažiavo j Seedorfą. 
Čia jau kas kita: nėra tvorų nei 
sargybinių, o ir už pinigus galėjai 
šį tą nusipirkti.

Gydytojas dar kartą patikrino 
sveikatą. Kai kuriuos studijavo iki 
nurengimo, kai kuriems užteko 
rankas ir akis parodyti o buvo ir 
tokių, kurie be jokių ceremonijų 
buvo pripažinti sveikais.

Sekančią dieną britų Darbo Mi
nisterijos tarnautojai išdavinėjo ke
lionės dokumentus, o vokiečių poli
cija, pagal turimus nusikaltėlių są
rašus, ieškojo susitepusių. Mačiau 
sulaikytus du ukrainiečius. Juos 
apkalė grandinėmis, kelių vyrų ap
saugoje įkišo į automobilį, o pasi
rodė, kad tai buvo tiktai pavardžių 
sutapimas. Žinoma, juos paleidp.

Tačiau pasitaikė ir toks nuo
tykis; brolių tautus vyras, tik pro 
duris įėjęs, atpažino vokiečių poli
cininką ir apsisukęs nėrė laukan. 
Jis savanoriškai atsisakė Anglijos,_ „_____  . ... ------
o gal kaip kitaip susitvarkė. Aišku, Į pirkti 40 cigarečių ir truputį sal- 
geriau, kai recidivistai patys pasi-Į dainių.
šalina, negu zuikiais braunasi }|(B. d.)

tokiu maistu, kad iš 
nebuvo įmanoma nu-

nepatikoMūnsteryįe nepatiko 
tvoros, gausus polici-

svetingą kraštą vėl kenkti 
vardui. »Tokie du specialistai buvo 
net iš Anglijos išsiųsti 
žemę.

Daiktų niekas nesvėrė 
rino. Patys geležimis 
lagaminus, kad, kilo; ant 
iš laivo, nesubyrėtų į šipulius. At
sarga gelbėjo, nes nerūpestingieji 
Anglijoje susirado tik kelias 
teles ir turto ryšulėlį.

Nustatytą dieną atidavėme 
minus bagažan ir traukiniu _ 
pėme į Cuxhaveno uostą. Čia dar 
kartą pavalgydino menka sriuba ir 
„pervarė per šeringę“: ėjome su 
rankiniais lagaminėliais pro anglų 
pareigūnus, kurie štampavo mūsų 
dokumentus ir dar naujų doku
mentų pridėjo, paskum pro vokie
čių policininkus, kurie savo pareigą 
stengėsi atlikti be priekaišto. Vie
nas turėjo parodyti visus pinigus 
(galima pasiimti 40 RM, bet niekas 
niekur jų 
lagaminėlį 
možius.

i vokiečių

ir netik- 
kaustėme 

į laivą ir

len-

laga- 
švil-

nekeičia), kitas atidaryti 
ir pavartyti savo maž-

Nuo kontinento atitrukus
,A1-Iš Cuxhaveno išplaukėme 

bert“: laivu. Lagaminais nereikėjo 
rūpintis, tad ramūs sugulėme kau- 
jutėse ant narų ir lūkuriavome, kas 
bus.

Laive valgydino: tris kartus į 
dieną. Maistas sotus ir maistingas. 
Už gautus 5 šilingus galėjome nųsi-

J. Gailius

trūksta iki 100 darbininkų. Visiįmo- 
ninjnkai norėtų jau šitą darbą mo
kančių žmonių. Nemokančių negalį 
priimti vyresnių kaip 30 m. amžiaus.

Birželio 21 d. 8 vai. apleidę Ev- 
schede atvykome į Hengelo. Tai 
45.000 gyv. miestas. Žymus didžiuliu, 
visame pasauly žinomų, mašinų, 
ypač diselinių motorų fabriku 
„Stork“. Lietuvoje šitų motorų irgi 
dažnai pasitaikydavo. Jame dirba 
2600 darb. ir 750 tarnautojų. Jiems 
trūktų — 120 gelžies gręžėjų, 100 
šaltkalvių, 70 liejikų, braižytojų, 
vieno kito inžinieriaus, ir 40 moki
nių. Tai retai pasitaikanti įmonė, 
taip aukštai pastačiusi ne tik gamy
bos darbus, bet pagrindinai supran
tanti žmogaus ir darbininko kultū
rinius poreikius. Yra praustuvai, 
dušai, švarutėlė valgykla, atskira 
patalpa — restoranas su didele 
scena vaidinimams, paskaitom, par
kas orkestrui, sporto aikštė ir di
džiulė amatų mokykla.

Baigę pradžios mokyklą jaunuo
liai, priimami mokiniais. Jiems mo
kamas mažas atlyginimas. Jie klauso 
teoretinių paskaitų ir pačiame fa
brike atlieka praktiką. Ruošiami 
pačiam fabrikui įvairūs specialistai- 
technikai, mokyti darbininkai. Fa
brike dirba ir tėvai, ir vaikai ir vai
kų vaikai. Priimant naujus darbi
ninkus, daromi psičhotechnikiniai 
tyrimai. Ar tokius tyrimus daro kiti 
fabrikai, neteko patirti.

Netoli nuo Hengelo yrą kitas įmo
nių miestas Amelo. Jame yra 39.000 
gyv. Žymūs tekstilės fabrikai ir dra
bužių siuvyklos. Aplankyti teksti
lės fabrikas „Paltte“, ir vyriškų 
kostiumų siuvykla „Bendicu“. Si 
pastaroji įmonė irgi yra ne tik 
Olandijoj, bet ir plačiame pasauly 
žinoma. Čia dirba 400 darbininkų, 
daugiausia vyrai. Reikėtų dar iki 
100. Tekstilės fabrike ypatingai žiū
rima socialių darbo sąlygų.

14 vai. apleidę Amelo, tuo pačiu 
autokaru, tokiais pat gražiais keliais 
19 vai. pasiekėme Haag, Olandijos 
sostinę. Šiuo metu miestas turi y, 
mil. gyventojų. Apgriautas. Su di
dele širdgėla olandai pasakoja, jog 
vos prieš 3 mėn. karui besibaigiant 
miestas buvęs bombarduotas ir su
griauta 30.000 butų. 1942m.kaž kokiais 
sumetimais ištisą kvartalą gražiau
sių vilų nugriovė vokiečiai Sekma
dienį, birželio 22 d., laisvai galėjome 
apžiūrėti miestą. Senoji miesto da
lis, kurioje ir karalienė gyvena, yra 
svarbiausia miesto prekybos dalis. 
Gatvelės siauros, kreivos. Tačiau 
visi krautuvių langai lūžta visokio
mis gėrybėmis apkrauti. Čia krišto
las, čia porcelanas, čia brangūs kai
liai, čia žvilgantys odos išdirbiniai, 
juvelyrai, maisto krautuvės, gele
žies dirbiniai ir t. t. Ypatingai ma
loniai nuteikia knygynų vitrinos. Jų 
yra daug. Bet jau knygų išleidimas 
pažymėtinai gražus.

Naujosios miesto dalys daugiausia 
atskiromis vilomiš apstatytos, tuo 
tarpu Amsterdame priešingai: vilų 
lyg nebūtų — ištisi blokai. Haagoj 
tokiais namais apstatytas žvejų 
kvartalas. Čia pat ir jūra. Pasi
baigus žvejų kvartalui, pajūriu pra
sideda liuksusiniai viešbučiai. Šiuo 
-netu apytuščiai.

Apžiūrėdami miestą aplankėme 
'aršiojo olandų dailininko S. Mes- 
’ ag van Houten jubiltojinę paveiks
lų parodą. Tai didžiuliai daugiausia

s. Vii. JAV kongresas daugiau 
negu */» balsų dauguma pasisakė 
prieš prez. Trumano veto medvil
nės ir vilnos muitų įstatymui / 
Belgijos vyriausybė įteikė notą J. 
Tautų ūkinei Europos komisijai, 
prašydama sutvarkyti prekybi
nius santykius tarp Vokietijos it 
kitų Europos valstybių / Atėnuose 
tarp amerikiečių ir graikų pasi
rašyta sutartis dėl gautosios pa
ramos paskirstymo ir panaudę- 
jlmo.

9. VIL Graikijoje pradėta są
mokslininkų prieš vyriausybę va
lymo akcija ir pirmąją dieną suim
ta per 2500 komunistų ir kairiųjų 
grupių narių / Švedijos, Norvegi
jos ir Danijos užs. reik, ministe
rial Kopenhagoje nutarė daly
vauti Paryžiaus konferencijoje / 
Rumunijos, Bulgarijos, Jugoslavi
jos ir Lenkijos vyriausybės at
metė britų ir prancūzų pakvie
timą j Paryžiaus konferenciją / 
Stalinas Kremliuje priėmė Čeko
slovakijos min. pirm. Gottwaldą 
ir užs. reik. min. Masaryką / Pa
ryžiuje prasidėjo 33-jų valstybių 
atstovų .konferencija pasaulinei 
javų padėčiai aptarti / Japoni
joje susekta slapta ultranaciona- 
listų organizacija, turinti tikslą 
atstatyti Japonijos ginklų galybę / 
D. Britanijos sosto įpėdinė Elž
bieta susižiedavo su Graikijos 
princu Philipu Mountbatten / Ber
lyne gen. Clay pasirašė su IRO 
atstovu DP asmenų globos sutarti 
amerik. zonoje. „

10. VII. Sov. S-gos spaudžiama, 
Čekoslovakija atsisakė dalyvauti 
Paryžiaus konferencijoje / 1 Py- 
rėjų atvežtas pirmasis amerikie
čių ginklų transportas Graikijai 
suteiktos paramos sąskaiton / 
Austrijos Kontrolinėje Sąjungi
ninkų taryboje sovietų atstovas 
gen. Kurasovas pareiškė protestą 
prieš amerikiečių pagalbos Austri
jai sutartį / Sov. S-ga įteikė Švei
carijai memorandumą apie savo 
nusistatymą Marshallio plano ir 
Paryžiaus konferencijos atžvil
giu / Anglų Z. Rūmai antruoju 
skaitymu priėmė Indijai nepri
klausomybės suteikimo įstatymą/ 
S. Taryba nutarė savo darbotvar- 
kėn įtraukti Austrijos prašymą 
priimti į J. Tautas / Kontrolinėje 
Sąjungininkų taryboje Berlyne 
sovietų atstovas galutinai pasi
sakė prieš socialdemokratų atsto
vo dr. Reuterio patvirtinimą Ber
lyno vyr. burmistru.

11. VII. Atėnuose ir Saloni
kuose per sąmokslininkų valymo 
akciją rasti slapti ginklų ir mu
tacijos sandėliai / Čekoslovakijos 
parlamentas nutarė pakeisti savo 
žemės reformos 1919 m. įstatymą / 
Egipto vyriausybė įteikė J. Tautų 
sekretoriatui memorandumą dėl 
1936 m. sutarties su britais at
naujinimo / Prez. Trumanas pa
tvirtino komisiją Kinijos ir Korė
jos padėčiai tirti / Indijos karinės 
pajėgos nutarta padalinti tarp Pa
kistano ir Indostano santykiu 1:2.

12. VII. Paryžiuje prasidėjo ūki
nio Europos atstatymo tarptautinė 
16-kos valstybių konferencija / 
Čekoslovakijos min. pirm. Gott- 
waldas, grįžęs iš Maskvos, pra
nešė, kad tarp Čekoslovakijos ir 
Sov. S-gos esanti sudaryta 5 me
tams prekybos sutartis / Rumuni
jos vyriausybė atmetė JAV vy
riausybės protesto notą prieš ma
sinius areštus ir žmogaus teisių 
nepaisymą, motyvuodama, kad J AV 
kišasi į jos vidaus reikalus Z Pa
ryžiuje pasibaigė tarptautinė javų 
konferencija, kurioje dalyvavo 33 
valstybės.

13. VII. Stipresnės graikų suki
lėlių pajėgos iš Albanijos puolė 
vyriausybės kariuom. dalinius 
Komicos kryptimi / Vokietijos 
katalikų episkopatas Kontrolinei 
Sąjungininkų tarybai Berlyne 
įteikė memorandumą dėl tikybos 
laisvės suvaržymo sovietų valdo
moje Vokietijos zonoje.

14. VII. JAV prez. Trumanas 
bendrame pasitarime Šu vadovau
jančiais respublikonų ir demo
kratų partijos nariais nusprendė 
DP asmenų įsileidimo įstatymą 
ir Europos rėmimo planą parla
mente atidėti kitų metų sesijai / 
Graikijos atstovas J. Tautose krei
pėsi į S. Tarybą, prašydamas kuo 
skubiausiai ištirti paskutinius įvy
kius Graikijos-Albanijos pasie
nyje / JAV gubernatorių metinia
me suvažiavime JAV užs. reik, 
min. Marshallis pasakė kalbą, ra
gindamas paremti priemones prieš 
tolimesnį Europos komunistinimą 
/ Rumunijos vyriausybė atmetė 
D. Britanijos vyriausybės protesto 
notą dėl nepagrįstų areštų ir žmo
gaus teisių nepaisymo, nes, esą 
britai neturi teisės kištis į jos vi- 
datis reikalus / JAV karo min. 
pavad. Pettersonas iš savo pa
reigų atsistatydino.
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