
pf/<oo

SOUND OF COUNTRY

GARSAS Authorised by -D-Press Branch Office of Military Government for Ba
varia ♦ Authoi.sed editor and publisher. Medardas Bavarskas ♦ Prin
ted by: Schweinfurter Druckerel u Verlagsanstalt G.m. b.H ♦ Circu
lation: 2000 ♦ Karinės Valdžios leista ♦ Ats. redaktorius: Medardas Bavars
kas v Red. ir Adm. adresas: (13a) Schweinfurt, Franz-Schubert-Str 14a 
ęt F. i n sąsk. Nr. 2943 Dresdner Bank Scbwft a Atsk. nr. kaina 1 RM

NR. 82 IH METAI LIETUVIŲ TREMTINIŲ BENDRUOMENES SAVAITRASTIS SCHWEINFURT 1947. vn. 24.

JAV ir Britanijos protestai Esame dėkingi JAV
dėl pabaltieėlų areštu

„New Y or K Herald Tribūne“ ko
respondentas Seymour Freidin to 
laikraščio Europos laidoje liepos 21 
d. praneša:

„Nuolatiniai britų ir amerikiečių 
įstaigų protestai pagaliau sustabdė 
masinius DP areštus, kuriuos pra
vesdavo sovietų daliniai civiliams 
skirtuose traukiniuose, kursuojan
čiuose tarp Vienos ir amerikiečių 
zonos Austrijoj.

Paskutiniu metu 200 asmenų buvo 
nugabenti po rusų sargyba i tris sta

vykias, esančias apie Wiener Neu
stadt. DP areštais nusiskundė anglų 
ir amerikiečių įstaigos, kadangi so
vietų elementas pažeidė susitarimą, 
respektuoti kiekvienos keturių ga
lybių saugumo organų išduotus, 
imtinai pabėgėliams, leidimus ke
lionei į atitinkamą okupacinę zoną.

Kaip iš oficialių šaltinių patirta, 
britai ir amerikiečiai pareiškė ener
gingus protestus, kai buvo gauta 
patikrintų žinių, jog tam tikras 
skaičius pabaltiečių buvo surinkti iš

. \
Naujas IRO gen. sekretorius

IRO direktorium liepos 18 d. iš
rinktas William Įlallam Tuck, bu
vęs Hooverio -Pagalbos Komisijos 
Belgijai 1915 m. narys. Jam paves
tas tremtinių išlaisvinimo iš stovyk
lų Europoje ir kitur darbas. Vie
nuolikos tautų delegatai IRO Pa
ruošiamojoj Komisijoj vienbalsiai jį 
paskyrė kito amerikiečio — Arthur 
J. Altmeyer — įpėdiniu, vykdomuo
ju sekretorium. /

W. H. Tuck, JAV ambasadoriaus 
Egyptui S. P. Tuck brolis, perėmė 
organizaciją, paskendusią skolose ir 
su demoralizuotų pareigūnų apara- 

> tu. Sį organizacija, kuriai JT buvo 
skyrusios perimti atsakomybę, savo 
laiku neštą UNRRA-os ir Tarp
vyriausybinio Pabėgėlių Komiteto, 
liepos 1 d. turėjo būti jau galutinai 
suorganizuota ir išėjusi į darbą. Dėl 

j skirtingo pasaulio tautų nusistaty
mo pabėgėlių problemos atžvilgiu, 
IRO dar nėra gavusi pakankamai 
pinigų, kad galėtų plačiau pasi
reikšti

Pabėgėliai, kurie tikėjosi kur nors 
įsikurdinti artimiausių dvejų ar 
trejų metų būvyje, dabar daugu
moje tebegyvena Europoje, ameri
kiečių, anglų ir prancūzų armijų iš
laikomi pagal susitarimus, kad IRO 
vieną dieną armijoms apmokės pa
bėgėlių išlaikymo išlaidas, jei ji 
gaus tas lėšas, kurias jai pažadėjo 
dvidešimt tautų.

Iš tikrųjų, IRO atstovai, UNRRA-i 
ir Tarpvyriausybiniam Pabėgėlių 
Komitetui patarus, kreipėsi į Jung-

tines Tautas, prašydami 250.000.000 
dolerių savo darbui. JT šią sumą 
numušė iki 150.000.000 dolerių, pa
tvirtino pirmųjų metų biudžetą ir 
leido Tarptautinei Pabėgėlių Orga
nizacijai pradėti darbą, kai bus 
įplaukę 75% biudžeto. Iki šiol, kaip 
vykd. sekretorius pareiškė, 20 tautų 
yra pažadėjusios 122 milijonus do
lerių, tačiau iš tikrųjų tėra įmokė
jusios 2.700.000 doL

IRO laikinoji komisija gyvenusi 
iš paskolų, gautų iš UNRRA-os, 
JAV vyriausybės ir kitų kreditorių, 
ir dabar turinti 8.000.000 dol. skolų, 
Kaip ten bebūtų, bet šį situacija yra 
laikina, iki JAV ir D. Britanija pa
sirašys ir ratifikuos savo pažadėtus 
įnašus, kurie sudaro didžiąją Tarp
tautinės Pabėgėlių Organizacijos 
biudžeto dalį. („N. Y. H. T.“)

Wiener Neustadt stovyklų ir iš
gabenti rytų kryptimi.

Salia rusų kareivių pravestų 
areštų, apie 400 DP ties Enns tiltu 
buvo išvaikyti iš traukinių, einančių 
į Linzą ir amerikiečių zoną. Jie bu
vo pareikalauti kaip galint greičiau 
grįžti į Vieną, tačiau jokių kitų re
presijų jų atžvilgiu nebuvo imtasi.

Sovietai kratyti traukinius pradė
jo Vengrijos politiniams pabėgė
liams pradėjus traukti per Austriją.

Tikrindami keleivių dokumentus, 
sovietų kareiviai pareikalaudavo 
apleisti traukinį kiekvieną DP, jei 
jo dokumentą’ nebūdavo atžymėti 
sovietinių įstaigų antspaudu. Nevie
nam iš sąjungininkų nebuvo pra
nešta, jog tokie antspaudai būtų 
reikalaujami.

Nugabentieji į stovyklas buvo pa- 
baltiečiai — lietuviai, estai ir latviai. 
Jie buvo patalpinti trijose, esančiose 
prie Wiener Neustadt pramonės cen
trų stovyklose, kuriose būdavo apgy
vendinami vokiečių darbo vergai.

Vienas traukinys SU areštuotais 
DP, pagal patikrintus pranešimus, 
prieš dešimt dienų išvyko iš Wiener 
Neustadt Vengrijos kryptimi.“

London, VIL 23. (Dena-Reuter) — 
Antradienį, kaip pareiškė Australijos 
min. Calwell, Ženevoje tarp Austra
lijos ir Tarpt. Pabėgėlių Organiza
cijos pasirašyta sutartis, pagal kurią 
Australija numato, kasmet priimti 
po 12.000 pabėgėlių.

IRO tikslas

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ LIETUVOS DE JURE PRIPA
ŽINIMO 25-rių METŲ SUKAKTĮ MININT

S. m. liepos 28 d. sukanka 25-ri 
metai, kai Jungtinės Amerikos Vals
tybės Lietuvą pripažino de jure. Sis 
1922 metais liepos 28 d. įvykęs pri
pažinimas musų jaunosios valsty
bės gyvenime buvo nepaprastai svar
bus - ir reikšmingas faktas. Ir šian
dien, minėdami jo 25-rių metų su
kaktį. negalime pro jį tylomis pra
eiti

Jungtinės Amerikos Valstybės mū
sų kovose dėl laisvės ir nepriklauso
mos valstybės 
giau Įėmusios, 
valstybė. Taip 
priežasčių.

Pirmoji iš jų yra ta, 
tinėse Amerikos Valstybėse yra di
delė ir stipri lietuvių kolonija. Jau 
devynioliktojo amžiaus pabaigoje ten 
užsimezgė gyvas lietuvių kultūrinis 
veikimas. Pirmojo pasaulinio karo 
metu (1914-1918) Iškilus nepriklau
somos Lietuvos valstybės atstatymo 
idėjai, Amerikos lietuviai labai daug 
prisidėjo jai įgyvendinti. Ir moralinė 
ir medžiaginė jų r.arama buvo di
delė. Štai, pavyzdžiui, 1921 m. 
Jungtinių Amerikos Valstybių pre
zidentui buvo įteiktos šimtas trisde
šimt astuonios parašų knygos, vadi
namos „Milijonu parašų“. Jose buvo 
prašoma Lietuvos valstybės pripa
žinimo. Įvairių organizacijų buvo 
padaryta nemažai ir diplomatinių 
žygių, siekiančių Lietuvos valsty
bės pripažinimo.

Nemažesnė Amerikos lietuvių buvo 
ir medžiaginė parama atsistatančiai 
Lietuvai. Jie sudėjo daug aukų, pa-

atstatymo 
negu bet 
yra Įvykę

yra dau- 
kuri kita 
dėl dviejų

kad Jung-

DP perkeldinimas
JAV OKUP. PAJĖGŲ STABO G-5 SKYRIAUS ŠEFO PAV. ALEX E. SQUADRILLI PAREIŠKIMAS

Lenkų laikraštis „Kronika“ liepos 
20 d. 29 nr. praneša, kad JAV ka
riuomenės Vokietijoje Vyr. štabo 
išvietintųjų skyriaus viršininko pav. 
p. Alex E. Squadrilll priėmė ame
rikiečių zonos licenzijuotos spaudos 
atstovą p. Jerzy G. Ponikiewski ir 
atsakė į eilę jo klausimų, liečiančių 
DP padėtį,

Nustojus veikti UNRRA-i, kaip 
pareiškė p. Sųuadrilli, DP ir pabė-

STRATTONO BILIUS ATIDĖTAS SEKANČIAI SESIJAI
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Washington, 22. VII. (dena) — Dis
kusijos dėl Strattono įstatymo pro
jekto įsileisti iš Europos į Ameriką 
400.000 DP, kaip patiriama, bus at
naujintos 1947 m. sausio mėnesį, 
kongresui susirinkus naujajai sesijai.

Dėl perdaug gausios darbotvarkės, 
kurią reikėjo atlikti dar šios sesijos

metu, kongresas šio įstatymo projek
to nebesuspėjo išnagrinėti, ir jį teko 
atidėti naujajai sesijai.

Įstatymo projektą remia visos di
džiosios profesinės sąjungos, religi
nės organizacijos, užs. reik, ministe- 
ris Marshallis ir prezidentas Tru- 
manas.

gėlių pagalbos ir globos akciją tuo
jau perims IRO, tikriau sakant, jos 
Paruošiamoji Komisija. IRO orga
nų kompetencijon pereina tiek 
UNRRA-os tiek ir IGCR (Tarpvals
tybinio Komiteto) darbų sritys, tuo 
būdu jos kompetencija apima visus 
DP reikalus, būtent, jų globą Vo
kietijoje ir įkurdinimą.

Reikią manyti, kad daugiausia 
IRO pastangų būsią skiriama įkur
dinimo reikalams, nes tai išplaukią 
ir iš jos programinių uždavinių ir 
finansinių galimumų. IRO tikslas 
turįs būti — įvesti į normalaus gy
venimo vėžes tuos žmones, kurie 
dėl vienokių ar kitokių priežasčių 
negali grįžti Į savo gimtuosius kraš
tus. Jie negalį be galo gyventi per
einamose sąlygose, kaip tai dabar 
yra stovyklose Vokietijoje. Nutęsi
mas šitos padėties būtų priešingas 
tiek IRO paskirčiai tiek ir pačių 
DP interesams >

Atsižvelgiant į IRO labai ribotus 
finansinius šaltinius, esą sunku pa
sakyti, kokiu mastu bus teikiama 
globa laukiantiems stovyklose išva
žiavimo. Stovyklinis globojimas 
tikriausiai busiąs siaurinamas, kad 
sustiprinus įkurdinimo akciją. Ta
tai, tur būt, pirmiausiai paliesią pa
galbą kultūrinėje srityje, kuri ga
linti būti perduota pačių DP savi
valdai.

Dėl praplėtimo IRO globos ne-

Netinkami darbui 
grąžinami

Bruxelles, VII. 22. (Dena-INS) — 
Ministerio Vinck pranešimu, iš Vo
kietijos atvykusieji DP, atsisakę 
dirbti anglių kasyklose, bus grąžinti 
atgal į Vokietiją.
' Jau esą paaiškėję, kad dalis DP 
darbams kasyklose nėra tinkami, ir 
tai, kad daugelis asmenų darbo su
tartis pasirašė tik dėl to, jog Belgi
joje galėtų surasti kitą darbą.

Tie, — pareiškė Vinck, — kurie 
atsisakys dirbti kasyklose, turi laukti 
išvežimo atgal į Vokietiją. 400 asme
nų jau grąžinta.

Berlin. (Dena) — Visi gegužės 31 d. 
suspenduoto UNRRA-os universiteto 
dokumentai ir turtas, kaip amerikie
čių karinė valdžia praneša, bus per
duoti Bavarijos Švietimo Ministerijos 
apsaugon. Buvusiems šio unversi- 
teto studentams bus, pagal galimy
bes, leidžiama studijuoti atitinka
muose vokiečių universitetuose.

pa-turintiems iki šiol DP statuso pa
bėgėliams esą verta prisiminti, kad 
IRO yra pašaukta globoti pabėgė
lius, o tai esanti daug platesnė, ne
gu DP sąvoka, kuri daugeliu požiū
rių apribojo asmenis norinčius tuo 
statusu pasinaudoti. Nesą abejoji
mų, kad IRO imsis praktiškų, prie
monių visus pabėgėlius paimti savo 
globon. Pabėgėlio statusas suteiks 
teisinę pabėgėlio globą Ir pagalbą 
įsikurdinti, bet neduos teisės į ne
mokamą apgyvendinimą ir išlaiky
mą stovykloje. Čia paliks galioje 
birželio 21 d. parėdymas, kuriuo 
draudžiama priimti į stovyklas as
menis, iki tol nesinaudojusius 
UNRRA-os globa.

Kaip verbavimo darbams Belgijon 
praktika parodžiusi, galėję ta proga 
pasinaudoti ir tie, kurie gyveno Vo
kietijoje ir ne stovyklose. Bet ir 
ateityje tokie asmenys turėsią per
eiti per skrynningą, kuris busiąs 
vykdomas arba Admission Control 
Centers arba IRO, kiek ji nusista- 
tys steigti tokiems reikalams savo 
biurus. Jų galimas dalykas būsią 
steigiama daugiau.

Dėl DP ir pabėgėlių tapatybės 
dokumentų, p. Sųuadrilli pareiškė, 
kad tas klausimas daugeliu atveju 
buvęs diskutuotas. Visiems esąs 
aiškus jų reikalingumas, nes DP 
kortelė neatlieka paso vaidmens. 
Laukiama, kad IRO tokius doku
mentus išduosianti. Galimai jie bū
sią panašus į Nanseno pasus, bet 
greičiausiai jie neduosią tokios ju
dėjimo laisvės, kaip Tautų Sąjungos 
pasai. Tačiau kiekvienu atveju jie 
būsią pakankami nustatyti asmens 
tapatybę.

Dėl DP aprūpinimo darbu Vokie
tijoje ir prie amerikiečių kariuome
nės dalinių, kol jie emigruos, p. 
Sųuadrilli pripažįsta, kad tatai yra 

(nukelta į 2 psl.)

dėjo išrūpinti paskolų, pirko laisvės 
bonų. Amerikos lietuvių finansinė 
parama padėjo jaunajai Lietuvos 
valstybei pakilti iš karo griuvėsių ir 
greit suorganizuoti savo ūkį. Toji 
medžiaginė parama taip pat įgalino 
Lietuvą suorganizuoti ir savo ginklo 
pajėgą, kuri apgynė Lietuvos nepri
klausomybę nuo gausių ir iš visų 
trijų pusių plūstančių priešų.

Jungtinės Amerikos Valstybės ko
vose dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomos valstybės atstatymo daug 
lėmė ne tik todėl, kad ten gyvena 
daug lietuvių, bet ir todėl, kad Ame
rika yra didžiosios laisvės ir demo
kratijos kraštas. Prieš 30 metų, bū
tent, 1917 m. balandžio 2 d. Jung
tinės Amerikos Valstybės Vokietija! 
paskelbė karą. Tuometinis Jung
tinių Amerikos Valstybių preziden
tas Woodrow Wilson savo pareiš
kime kongresui pabrėžė, kad Amerika 
stoja į karą kilniųjų laisvės, mažųjų 
tautų išvadavimo ir demokratijos K 
idėjų pasaulyje įgyvendinimo ve
dama. Kai šis karas Jungtinių Ame
rikos Valstybių dėka buvo laimėtas 
prezidentas Woodrow Wilson pa
skelbė 1919 m. garsiuosius savo 14 
punktų, kuriais buvo laisvė garan
tuojama netik didžiosioms, bet taip 
pat ir mažosioms tautoms.

Teisybė, Jungtinės Amerikos Vals
tybės neskubėjo Lietuvos pripažinti 
de jure. Jos tai padarė tik ketvir
taisiais Lietuvos nepriklausomo gy
venimo metais, kai daugelis valsty
bių jau Lietuvą buvo pripažinusioa 
de jure. Tačiau, kai jau sykį Jung
tinės Amerikos Valstybės pripažino 
Lietuvos valstybę de jure, tai to pri
pažinimo ir šiandien griežtai ir tvir
tai tebesilaiko, nors jau mūsų vals
tybė ir septinti metai svetimųjų - 
okupuota.

Mums šiandien džiugu prisiminti 
Jungtinių Amerikos Valstybių Lie
tuvos de jure pripažinimo dvide
šimt penkerių metų sukaktį, šis pri
pažinimas yra didžioji mūsų laisvės 
ir nepriklausomos valstybės garan
tija. Mes čia nebeatkartosime dau
gelį didžių’- Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyrų pareiškimų, kad jie 
nepripažįsta Lietuvos okupacijos, o 
Lietuvą ir toliau tebelaiko nepri
klausoma valstybe. Didžiojo Jung
tinių Amerikos Valstybių prezidento 
Franklino D. Roosevelto Amerikos 
lietuvių delegacijai pareikštais žo
džiais, Lietuvos nepriklausomybė 
nėra žlugusi, „Lithuania will be 
free".

Jungtinės Amerikos Valstybės 
šiandien yra didžioji pasaulio galybė. 
Jąja Jungtinės Amerikos Valstybės 
tap o todėl, kad savo gyvenimą 
grindė didžiosiomis laisvės ir demo
kratijos idėjomis, dėl to, kad tvir
tai Ir šventai laikėsi savo kilniųjų 
principų, kad niekumoet nelaužė su
tarčių, kaip tai darė ir daro totali
tarinės valstybės, kurių dvi didžio
sios šiandien jau guli perblokštos 
savo pačių griuvėsiuose.

Mūsų žvilgsnis jau nebe nuo šian
dien yra nukreiptas Į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Ten mūsų di
džioji viltis. Mes šventai tikime, kad 
ji anksčiau ar vėliau išsipildys. Kad 
taip iš tikrųjų bus, mums rodo ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių Lie
tuvos valstybės de jure pripažinimo 
dvidešimt penkerių metų sukaktis. 
Ką Jungtinės Amerikos Valstybės ' 
Lietuvos atžvilgiu padarė prieš dvi
dešimt penkerius metus, to tvirtai 
tebesilaiko ir šiandien. Taip gali da
ryti tik didelė pasaulio galybė, kuri 
savo gyvenimą ir žygius grindžia di
džiomis laisvės ir demokratijos idė
jomis. Už tai mūsų kenčianti tauta 
yra didžiai dėkinga Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms.

A. Merkelis ■

Memorandumas Paryžiaus konfe 
rencijos dalyviams

Paris, VII. 22. (Dena-INS) — Pa
ryžiaus konferencijos vyr. komisija 
vienbalsiai priėmė anketos Europos 
ekonominiams pareikalavimams ir Iš
tekliams nustatyti projektą, kuris 
savaitės pradžioje išsiuntinėjamas 
dvylikos punktų memorandumo for
moje visoms konferencijoje daly- 
vusioms valstybėms.

Memorandume reikalaujama su
teikti žinių apie:

Atskirų valstybių pokario sunku-

mus. ir kiekvienos valstybės įnašą 
kitų kraštų atstatymui;

Atskirų valstybių ekonominį pla
ną 1947—1951 m.;

Maistą, žaliavas, atskirų gaminių, 
perteklius ir trūkumus;

Importo pareikalavimą, eksporto 
galimybes ir galimus panaudoti ga
mybos įrengimus;

Turimų gamybos galimybių išnau
dojimą ir Lt

1
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Politine apžvalga

Sunki Europos atstatymo problema
Nerimo 

psichozes
KAS PIRMIAU: PRANCŪZIJĄ AR VOKIETIJA — NERAMUMAI INDONEZIJOJE IR BURMOJE — AN GLU-SO VIETŲ DERYBOS

Paryžiuje Europos ekonominio at* 
statymo pakomisės dirba ir toliau. 
Tuo tarpu Anglija, Prancūzija ir 
JAV tariasi dėl Vokietijos įjungimo 
į Europos atstatymo planą. Sis įjun
gimas, kaip atrodo, neis taip sklan
džiai, kaip pati Paryžiaus konferen
cija. Susidarė nuomonių skirtumai 
tarp Anglijos ir JAV iš vienos pu
sės ir Prancūzijos iš kitos. Nesuta
riama-dėl plieno produkcijos Vokie
tijai. Anglai ir JAV yra nuomonės, 
kad metinė plieno produkcija Vo
kietijai turi būti . ne mažesnė kaip 
11 milijonų tonų, o Prancūzija su 
tuo nesutinka.

Prancūzijos ambasadorius Bonnet 
nurodė, kad Prancūzija negali sutikti 
su Vokietijos pramonės atkūrimu, 
nes ji ateityje vėl gali būti Vokieti
jos puolama, po šių Bonnet pareiš
kimų Anglijos užs. reik. min. Bevi- 
nas savo kalboje patikino Prancū
ziją, jog, jo įsitikinimu, karas yra 
negalimas. Jis esąs tikras, kad da- 
bartinioji karta karo nematysianti. 
Be to, Anglijos politika siekianti iš 
viso karus panaikinti. Toliau Bevi- 
nas nurodė, jog Anglija mėginsianti 
priešingumus tarp Sov. S-gos ir JAV 
išlyginti.

Po kelių dienų Prancūzijos min. 
pirm. Ramadier savo pasakytoje kal
boje nurodė, kad Prancūzija im- 
sianti tarpininkavimo, kad Sov. S-ga 
grįžtų į Paryžių ir užimtų jai pri
deramą vietą Europos atstatyme. 
Antras punktas, kurį Ramadier pa
brėžė, tai, kad Prancūzija turi būti 
pirma ekonomiškai atkurta negu Vo
kietija Nes perankstyvas Vokietijos 
atstatymas gali būti pavojingas ne 
tik Prancūzijai, bet ir Anglijai.

Šitą Ramadier pareiškimą visa 
Prancūzijos spauda sutiko labai pa
lankiai, išskyrus komunistus, kurie 
ir toliau įrodinėja, jog Sov. S-gos el
gesys yra pateisinamas. Kartu dau
gumas laikraščių nurodo, jog Pran
cūzijai nepavyksią perkalbėti sovietų 
grįžti į Paryžių.

Po Ramadier kalbos, Prancūzijos 
ambasadorius JAV Bonnet priėmė

Marshall! ir su juo turėjo pasikalbė
jimą Bonnet po Uos konferencijos 
spaudos atstovams pareiškė, kad jis 
yra optimistiškai nusiteikęs dėl trijų 
valstybių, būtent Anglijos, Prancū
zijos ir JAV bendradarbiavimo Vo
kietijos reikalu.

Kaip matyti, JAV yra rimtai ap- 
sisprendusios padėti Europai atsistoti 
ant kojų. Tai rodo eilė slaptų po
sėdžių, kuriuose nagrinėjamas Euro
pos atstatymo reikalas.

įvykusiame slaptame kongreso už
sienių reikalų komisijos posėdyje 
Marshallis padarė pranešimą Euro
pos reikalu. Po posėdžio kongreso 
atstovai spaudos atstovams pareiškė, 
jog JAV yra nusistačiusios neleisti 
atsikurti tokiai Vokietijai, kuri vėl 
galėtų grasinti pasauliui. Prancūzų 
spauda nurodo, kad šie migloti pa
reiškimai turės kelių dienų bėgyje 
galutinai išryškėti ir tada visiškai 
paaiškės nusistatymas Vokietijos rei
kalu Po šio slaptojo kongreso po
sėdžio anglų komunistų partijos or
ganas „Daily Worker“ įsidėjo veda
mąjį, kuriame nurodo, kad JAV yra 
nusistačiusios atkurti galingą ir 
stiprią Vokietiją ir ją įjungti į Euro
pos atkūrimo planą, kuris yra nu
kreiptas prieš Sov. S-gą. Taip pat 
maskviškė „Pravda“ įsidėjo veda
mąjį, kuriame nurodoma, kad Euro
pos atkūrimo planas yra ne kas kita 
kaip gimstąs Vakarų blokas, nukreip
tas prieš Sov. S-gą. Sovietai esą nu
sistatę stiprinti atskirų valstybių su
verenitetus, o JAV. priešingai, savo 
imperialistine politika siekianti su
silpninti atskiras valstybes ir pa
jungti jas savo siekimams.

Šioji neaiški atmosfera rodo, kad 
tiek Rytai, tiek Vakarai ieško išei
ties iš susidariusios būklės ir mė
gins Londono keturių ministerių 
konferencijoje kompromiso keliu 
surasti išeities tašką.

Tuo tarpu neramumų židiniai vi
same pasaulyje ne tik neužgesta, bet 
priešingai, dar labiau didėja. Prieš 
akis turime Olandų Indiją, kurioje 
po nepavykusių diplomatinių derybų

įsiliepsnojo karas tarp indoneziečių 
ir Olandijos.

Palestinoje visos pogrindžio grupės 
susijungė ir sudarė vieną kariuo
menę, kurios priskaitoma iki šimto 
tūkstančių. Kaip žydų teroristų or
ganizacija „trgun zwei Leumi“ pra
neša, šios jėgos bus nukreiptos prieš 
Angliją dėl Palestinos laisvės. Ir 
atrodo, kad savo grąsinimus „Irgun 
zwei Leumi“ pradėjo vykdyti, nes 
Šeštadienį sustiprintomis jėgomis 
pradėjo pulti britų pirmosios divizi
jos štabą, esantį netoli Tel -Avivo. 
Eilė britų karių yra sužeista ir už- 
mušta. s

Taip pat Burmoje kilo dideli ne
ramumai po atentato, kuriame žuvo 
visas min. kabinetas. Kaip korespon
dentai nurodo, Burma stovi pilieti
nio karo išvakarėse. Anglijos vyriau
sybė griebėsi nepaprastų priemonių, 
duodama Burmos gubernatoriui 
griežtus nurodymus tuojau, nesikai- 
tant su priemonėmis, atstatyti tvar
ką.

Sle visi įvykiai rodo, kad Anglijos 
imperijai, nežiūrint milžiniškų pa

stangų, nevyksta taip sklandžiai 
tvarkyti savo reikalų, kaip iš ša
lies atrodytų. Todėl ne veltui Bevi- 
nas nurodė, kad Anglija dės visas 
pastangas užtikrinti,‘kad karų dau
giau nebūtų. Bet visos šios pastan
gos susidūria vėl su tomis pat kliū
timis, kurios buvo ir praeityje, bū
tent, partnerių nesutarimais. O jas 
nugalėti bus galima tik nuolaidomis 
ir greičiausia tik' vienšališkomis.

Anglijos radijo komentatorius sa
vaitinėje politinėje apžvalgoje nu
rodė, kad reikia neužmiršti vieno 
dalyko, jog Europos stabilicljai yra 
didelis faktorius dabar vykstančios 
Maskvoje prekybos derybos tarp 
Anglijos ir Sov. S-gos. Ir nuo jų pa
sisekimo, ar nepasisekimo taip pat 
daug pareisianti Europos ekonominė 
ateitis ir santykiai tarp Rytų ir Va
karų.

Kaip tos derybos pasibaigs ir ką 
jos atneš, sunku pasakyti, bet neto
lima praeitis rodo, kad kartais po 
ekonominių derybų skraiste slepiasi 
didesni dalykai, kurie dienos Šviesą 
išvysta tik po eilės metų. Mi.

Kas tie Graikijos „sukilėliai“
Majoras F. M. Bennett, neseniai 

sugrįžęs iš kelionių po Graikiją, „C. 
Daily Mail“ siepos 18 d. skiltyse pa
teikia savo įspūdžius.

Graikijos vaizdas — nykus. 500 
mylių kelyje iš krašto sostinės į di
džiausią Graikijos uostą Salonikus 
nebuvę galima sutikti nė vienos 
automašinos. Išvartyti telegrafo 
stulpai, sugriauti ar apgadinti tiltai 
tepalydi retą keleivį.

Krašto gyventojus nuolatiniai 
banditų veiksmai įstūmę j agoniją. 
Pakeliavus po kaimus šiaurės pa
sienyje, išgirstami pasakojimai ir 
skundai, kokių apsčiai buvo sutin
kama ir Lenkijoje, naciams ten 
užėjus.

.Viena moteris — ji grąžė rankas

— papasakojo, kaip jos vyras, kal
vis, jos akivaizdoje buvo užbadytas 
dantyta konservų dėžute.

„Ką jis padarė?“ — aš paklau
siau. „Jis nenorėjo prisidėti prie 
jų“, — atsakė ji. — „Ir tai viskas.“ 
Sitai užgirsi visur ir sužinosi, kokie 
„jie“ yra.

Jų yra apie 7000 žmonių, įvairios 
rūšies prasikaltėlių, kuriuos suku
ria karas, ir kuriems bendruomenė 
negali rasti jokios vietos.

Komunistai? Jie paprastai vadina 
save komunistais, bet mane nuste
bintų, jei bent vienas iš dešimties 
jų galėtų tau paaiškinti elementa
riausius Karolio Markso doktrinos 
dėsnius. Aš mačiau Šimtus jų Trl- 
chalos belaisvių stovykloje. Bet jų 
supratimas apie proletariato teises

A. E. Squadrilli pareiškimas
ir klasių kovą buvo stebėtinai mig
lotas.

Iš tikrųjų, tai nėra klasių karas, 
ir tie vargšai, tie nužemintieji ir be-

(atkelta ii 1 psL)
tikrai sunkus klausimas. Šių metų 
amerikiečių, karinio biudžeto ap
karpymai privertę susiaurinti ir 
daugelį gana svarbių veikimo sri
čių. Tatai palietę ir Vokietijos oku
paciją. Todėl taip pat sargybų ir 
darbo kuopos, kurios funkcijonavo, 
kaip pagalbiniai okupaciniai orga
nai, turėjo būti apribotos. Tai pa
lietė pirmiausiai tolimesnį verbavi
mą, kurio atnaujinimo laukti ne
betenką. Tačiau okupacinės jėgos 
ir toliau besilaikančios nusistatymo 
teikti DP pirmenybę prie armijos 
vykdomų darbų ir pagalbinių tar
nybų. Čia galinčios turėti reikšmės 
tik kvalifikacijos, gyvenamų vieto
vių atstumai ir pan. Pirmenybės 
principas palieka, tik taupymo su
metimai neleidžia formuoti pana
šius vienetus, kaip sargybų ar dar
bo kuopos. ,

DP turto teisių reikalu p. Sųuad- 
rilli mano, kad išvietintjeji, legaliais 
būdais įsigiję pinigų turį pilną teisę 
įsigyti laisvoje rinkoje visokių da
lykų, kurie jiems reikalingi. Teisinė 
niveliacija toje srityje nėra neįtikė
tina. Vyrauja principas, kad visi, 
kas dirba vokiečių ūkyje, priklauso 
tą ūkį sąlygojančių normų. „Emi
granto“ ir „DP“ sąvokos nėra ko
kios pastovios reikšmės. Pagrindi
nis tikslas yra tas problemas 
Vokietijoje likviduoti. Jei at
siras tokių, kurie dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių iš Vokietijos 
neišvyks į kitus kraštus ir įsijungs

Suskaldyta Veng
ruos opozicija

Wien, VII. 22. (Dena-Ins) — Mažųjų 
ūkininkų partijos dešiniojo sparno 
atstovai antradienį posėdžio metu 
apleido Vengrijos parlamentą, pro
testuodami prieš oficialią partijos 
„susitarimo SU komunistais“ politiką. 
Tokiu būdu įvyko viešas partijos ski
limas. Atstovai susigrupavo apie Zol- 
tan Pfeifer,, kuris kuria „opozicijos 
boką“, apimantį visas Vengrijos anti
komunistines pajėgas.

London, VII. 22. (Dena-Reuter) — 
Vengrijos laisvės partijos lyderis 
antradienį atsisakė parlamente savo 
mandato, ir tuo būdu įvyko partijos 
iširimas. _

„Daily Telegraph“, komentuodamas 
šį įvykį pastebi, 4tad tai esąs dar 
vienas pavyzdys, kaip viename krašte 
paprasčiausiais metodais, išskiriant 
visas ne kairiojo nusistatymo parti
jas iš parlamento, yra kuriama demo
kratija.

į vokiečių ūkį, tai jie turės pilnai 
pasiduoti tą ūkį tvarkančios teisės 
normoms.

DP įkurdinimo reikalu p. Squad- 
rilli konstatuoja, kad įkurdinimo 
galimumai ir toliau lieką neaprėžti. 
Tačiau galima buvę užregistruoti 
daugelį reiškinių, rodančių, kad pa
saulis supratęs reikalą sušvelninti 
DP ir pabėgėlių problemą Vokie
tijoje. Betgi kol kas nesą galima 
pateikti nei kokių skaitmenų nei 
konkrečių projektų, kol nesą pasi
rašyti susitarimai. Bet tokios sutar
tys, kaip su Belgija, įgalina žymų 
žmonių išplaukimą iš Vokietijos. Iki 
šiol, imtinai su šeimomis, esą jau 
išvykę ar pereinamose stovyklose 
pakeliui į įvairias Šalis randasi 
S0.000 asmenų. Tas skaičius reiš
kiąs žymų ~palengvinimą Vakarų 
Vokietijos erdvei, Tai įgaliną rei
kalauti iš kitų kraštų naujų kvotų. 
Okupacinė valdžia ypač įvertinanti 
įvairių Intelektualinių profesijų žmo
nių rezignaciją savo ankstesnių 
profesijų atžvilgių, siekiant išbristi 
iš to netikrumo,- nedarbo ir įsigyti 
tvirtesnį pragyvenimo pagrindą. 
Verbavimas darbams Belgljon duo
da pagrindo tikėtis, kad būs priim
tos sąlygos, kurias suteiks ir kiti 
kraštai. Tokios atmosferos palaiky
mas esąs pačių DP Interesuose.

Vykstanti akcija už kvotų praplė
timą įvairiuose kraštuose, tame 
skaičiuje ir JAV už 400.000 pabė
gėlių įsileidimą. Reikią tikėtis, kad 
ši kvota bus legalizuota, bet parla
mentarinėje procedūroje tatai už
trunką gana ilgai ir tai galį nusi
tęsti iki pavasario Tat jeigu atsi
rastų kitų patogių galimumų stabi
lizuoti savo padėtį, tai esą patartina 
atsirandančiomis progomis pasinau
dotu

Dėl teisės išvykstantiems išsiga
benti iš Vokietijos teisėtai įsigytą 
turtą, nurodama, kad DP turį būti 
taikomi tokie pat nuostatai, kaip ir 
repatriantams, Galįs tik kilti trans
porto laivais ar lėktuvais klausimas. 
Turima vilties, kad tam tikslui bū
sią įsteigti sandėliai, kurie įkurdi
namųjų turtą vėliau jiems per
siųstų.

Realizavimas Vokietijoje uždirbtų 
sąžiningu darbu markių užsieniuose 
nėra įmanomas, nes markės užsie
ninėse devizų rinkose nėra kotiruo
jamos. 10 markių prieš 1 dolerį yra 
tik atsiskaitymo kursas, palaikyti 
prekių apyvartos tranzakdjoms. Ta
čiau esą galima tikėtis, kad, stabili
zavusis Vokietijos ūkiniams santy
kiams, markė gali išpaukti į užsienių 
devizų apyvartą. Todėl gal būtų tiks
linga, kad DP dabar turimas markes 
deponuotų vokiečių finansinėse insti

tucijose konto, iki markės pradės 
kursuoti tarptautinėse devizų rin
kose.

Išvežimas įvairių vertybių, mašinų 
ir kito tokio stambesnio turto pri
klauso nuo Vokietijos eksporto nuo
statų, kurie yra gana griežti ir kurie 
daugybę objektų draudžia eksportuo
ti. Kita vertus, kiekvienas eksportas 
turi būti padengtas arba dolerių va
liuta arba prekėmis. Atsižvelgiant į 
esamas Vokietijos užsienių prekybos 
sąlygas, vargu būtų įmanomas bet 
kokių stambesnių objektų iš Vokie
tijos išgabenimas, nebent jei tie 
objektai nebūtų draudžiami ekspor
tuoti.

Dėl DP reprezentacinių organų 
konsultacinio bendradarbiavimo ir 
santykių su okupaciniais Ir globojan
čiais veiksniais, p. Squadrilli sako, 
kad tatai nepareina vien nuo okupa
cinių pajėgų, bet daugiau nuo JAV 
užsienių reikalų ministerijos, kuri 
yra surišta su Įvairiomis valstybėmis 
tarptautiniais susitarimais. Legaliza
vimas DP organizacijų kaip tik ga
lėtų sudryti su tais susitarimais koli
zijų. Tačiau tai nereiškia, kad oku
pacinei valdžiai DP problema būtų 
buvusi svetima. Dvimetė praktika 
parodžiusi, kad kontaktai tarp DP ir 
karinės valdžios nuolat buvę palai
komi ar tai tarpininkaujant UNRHAi, 
IGCR, ar kitoms globos organizaci
joms arba betarpiškai. Ta padėtis 
vargiai pasikeisianti. Bet reikią 
laukti, kad IRO, vykdydama savo 
uždavinius, bus reikalinga ir sieks 
sustiprinti betarpiškus kontaktus. 
Gal būt, bus įsteigti patariamieji 
įkurdinimo organai. -

Kiekvienu atveju DP problema bus 
okupacinių jėgų dėmesio centre, nes 
jos domisi viskuo, kas darosi okupa
cinėje srityje ir koordinuoja visų 
organizacijų veikimą, žiūrint pagrin
dinių okupacinės politikos tikslu

Kritiška pad
Shanghai, VII. 22 (Dena/Reuter) — 

Tolimosios Mongolijos pasienyje 
esančios kinų provincijos guberna
torius gen. Fu-Tso-Yt, lankydama- 
"sis Nankinge, dementavo gandus, 
būk, T. Mongolijos daliniai esą įsi
veržę 100 km į Kinijos teritoriją. 
Tačiau Reuterio korespondentas pa
stebi, kad Nankingo vyriausybė lie
pos 11 d. yra Sov. S-gai ir T. Mon
golijai įteikusi protesto notas, rei
kalaudama iš SInkiango provincijos 
atitraukti mongolų dalinius.

Tuo tarpu gen, Cang-Ci-Cung, 
vyt. Cangkaišeko būstinės šefas 
šiaurės rytų Kinijoje pareiškė, kad

jėgiai kiekvienu atveju yra tik jų 
aukos. Žemdirbį, amatininką, dai- 
iydę, kaimo kalvį, kiekvieną, kurį 
tik įgrupuoja į labai neaiškią nacio-, 
najistų kategoriją, jie. paskerdžia. 
Kai kurie, atsisakę teikti maistą, 
pastogę ar žinias, sudeginus jų na
mus, pristatomi atgręžta nugara 
prie skardžio. Ir pastarieji yra vieni 
iš laimingesniųjų."

Banditų kovos parolė esanti: 
„Būk komunistas, arba mirk lėta 
mirtimi!“

„Vyriausybės dalinių vadovavimo 
būstinėj aš radau generolą Mantas, 
kovų su Italijos fašistais veteraną“
— rašo toliau mjr. Bennett. Gene
rolas pasivaikščiojimo metu parodęs 
būrius valstiečių, kurie buvę „ko
munistai“, tačiau prieš keletą savai
čių. Banditų žiaurumai daugelį 
jiems simpatizavusių gyventojų, at- 
grąso nuo jų, ir jie nuolat atsiver
čia ir atsiverčia.

„Tačiau gana žymiai krašte yra ir 
tokių nepatenkintųjų Valdžia, kurie 
nuolat padrąsinami, papildomi ir 
būdami užtikrinti prieglauda ana
pus geležinės uždangos, kaip man 
buvo vis primenama, lengvai gali 
Graikiją ir toliau skandinti kraujo 
klane.

Ir jeigu Jungtinės Tautos eis tik 
samprotavimų ir debatavimų keliu, 
kaip darė Tautų Sąjunga, demokra
tija Viduržemio jūros rytuose mirs“,
— baiga savo reportažą mjr. Ben
nett.

Wien, VII. 22. (Dena-Reuter) — 
Austrija nusiskunžia, kad sovietų 
kariai palaiką juodąją rinką Ir ją 
taip išplėčią, jog austrų ekonominė 
sistema stūmiama į netvarką ir vals
tybės finansai daug nukenčia.

Berlin. (Dena) - Berlyno priemies
tyje Treptow statomas 80 m aukščio 
Stalino paminklas, kuriam naudo
jamos marmuro plokštelės iš buvu
sios Reicho kanceliarijos.

ėtis Kinijoje
jis apgailestaująs, Jog pranešimai 
apie kovas esą perdėti arba dau
geliu atvejų „net prieštaraują fak
tams“. Nors padėtis ir esanti kritiš
ka, tačiau karas dar nėra neišven
giamas, nes S. S-ga pažadėjusi ne- 
simaišyti į Kinijos vidaus reikalus.

KOMUNISTAI PUOLA
Komunistų daliniai pradėjo stip

riomis jėgomis pulti Tsining, esantį 
prie Tilsing — Pukow geležinkelio. 
Miestas apsuptas. Ofenzyva tęsiama 
ir Shantungo provincijoje bei puola
mas Venshang, esąs 20 km į šiaurę 
nuo Tsining.

Netikrumą dėl šios dienos, Ne
tikrumą dėl rytojaus jačiame ne nuo 
dabar, bet jį pajutome tą 1940 metų 
birželio 15 dienos popietę, kad mūsų 
ramų ir užtikrintą gyvenimą Lie
tuvoje sudrumstė svetimos kariuo
menės lėktuvų dūzgimas, tankų 
čežėjimas ir nesuskaitomų vorų su
kelti Lietuvos keliuose dulkių debe
sys. Nuo anos atmintinos Lie
tuvai ir lietuvių tautai dienos 
slinko metai po metų, vieni už kitus 
sunkesni. Pirmoji rusų okupacija, 
pavertusi visą mūsų gyvenimą ištisu 
netikrumo jausmu dėl Savo likimo, 
net dėl savo gyvybės, pasikeitė vo
kiškąja okupacija, kuri netikrumo 
jausmo mūmyse ne tik neišblaškė, 
bet dar daugiau sustiprino. Atūžianti 
su karo viesulu 1944 metais antroji 
rusų okupacija netikrumo - jausmą 
mumyse pakėlė iki neįsivaizduojamo 
laipsnio, kad bombos ir gresiantis 
badas atrodė mums ne taip baisūs 
nors ir težadėjo fizinę mirtį. Gyve
nome lyg ne realiame pasaulyje, bet 
pasaulyje dirbtiniai sukurtame, ne
tikrame, nerealime, kuriame šioji 
diena tik egzistencijos funkcija, o 
rytojaus ir iš viso nėra.

Ir todėl, kai baigėsi karas, atrodė, 
turėjo sugrįžti gyvenimo tikrumo 
pajautimas, turėjo grįžti realios 
aplinkos nuovoka. Bet, deja, tam 
mūsų tremtiniškame gyvenime ne
buvo lemta išsipildyti. Mūsų Tėvynę 
valdė svetimas okupantas, ir mūsų 
didžios viltys pamatyti ją, greit laisvą 
ir nepriklausomą, kur mes galėtume 
atgauti gyvenimo tikrumo pajauti
mą, greitu laiku neišsipildė. Mes 
puikiai žinojome, kaip visa ten anoje 
pusėje yra netikra, Ir, kai mus pir
momis po karo dienomis užklupo 
būti grąžintais į aną svetimos oku
pacijos netikrumą, toji baimė giliai 
įsišaknijo mūsų sąmonėje, nors 
užgriuvęs pavojus ir buvo pašalin
tas.

Ir tos mūsų baimės ne tik ne
sistengta laikui bėgant mažinti, bet 
ji dargi buvo didinama, ir netikru
mas mumyse vis stiprinamas. Ne
tikrumą stiprino įvairūs tikrinimai,' 
kuriuose mes gal ne be pagrindo 
įžiūrėjome tam tikrus kažkieno pri
mygtinai brukamus kęstus padidinti 
mūsų nerimą iki desperacijos, kad, 
neberasdami išeities, pasiduotume 
mums primetamiems mūsų Tėvynės 
okupanto sprendimams.

Tad ar bereikia stebėtis, jog bevelk 
visose stovyklose šiandien tremtiniai 
gyvena ne realiu tikrovės įvertini
mu, bet gandų rinkimu, kurie atitinka 
jų šiandieninės būklės netlkrtųno 
jausmą. Visi skaito stovyklose kasdien 
radijo žinias, visi perskaito laikrSS- 
čius, kur patiekiamos patikrintos 
žinios ir duodamas tinkamas niflįĮų 
ir tarptautinės padėties įvertinimą^. 
Visi t6ms žinioms tiki, bet dar 
daugiau dauguma tiki gandams, ku
riuos skleidžia žmonės kažką, girdė
ję per radiją, ir tai dažniausia tokia 
kalba, kurios radijo klausantysis 
arba visai nesupranta, arba supranta 
labai maža. Ir ne tik tiki, bet iš 
Savo lengvapėdiško tikėjimo daro 
skubias išvadas, puola dėtis daiktus 
ir vis ruošiasi kažkur bėgti.. Ir tąs 
gandais tikėjimas ir tas nerimo 
psichozes yra taip smarkiai išsipū
tęs, kad jis pastebimas daugelyje 
stovyklų ir apima plačius tremtinių 
sluoksnius.

Aišku, kad tūlas pasakys, jog su 
šiuo nerimo psichozu reikia kovoti. 
Bet tai bus neteisinga. Ne kovoti su 
juo reikia, bet nuo jo reikia gy
dytis, kadangi jis yra liga, liga la
bai rimta, ir įsisenėjusi; liga, kuri 
tęsiasi jau aštuntus metus ir nuo 
kurios mums, vietoje vaistų, duoda 
vis naujų nuodų porcijas, kad tik 
mes nepasveiktume, kad tik dvasi
niai sužlugtume, kad tik neatgau- 
tume tikrovės pajautimo ir prkras- 
tume kantrybę, tąją tikrovę savo 
gyvenime bet kada susilaukti.

Gydytis nuo šios ligos turime,: kiek 
tat mums patiems ir mūsų Vykdo
miesiems Veiksniams įmanoma — 
per autoritetingų asmenų dažnesnius 
apsilankymus stovyklose, per išsa
mias apžvalgas ir realius mūsų trem
tinių ir tarptautinės padėties aiški
nimus per veiksmus, kurie galėtų 
stiprinti tremtinių viltis, kurie ga
lėtų jiems nurodyti konkrečius arti
mesnius tikslus veikti, gyventi, dirb
ti. Aišku, kad vienų mūsų pastangų 
netikrumo psichozui pagydyti yra 
per maža, kad prie to turėtų prisi
dėti mūsų tremtinių globėjai, didieji 
laisvųjų Vakarų sąjungininkai, ku
rie turėtų-pagaliau ir į mus pažiūrėti 
kaip į laisvus žmones, kurie negali 
metų metais gyventi be tikrumo dėl 
artimesnio rytojaus ir todėl yra bū
tini ne tik globos šiai dienai, bet ir 
greitesnio visų klausimų išspren
dimo, užtikrinančio kiekvienam trem
tiniui laisvę nuo baimės būti prieš 
savo valią suvaržytam sprendimuose, 
apsprendžiančiuose jo rytojų. O kol 
tokie sprendimai bus padaryti, spren
dimai, kurie įneš į mūsų ryt1-' aiš
kumą, turime nuo nerimo - mzo 
gydytis savomis priemonėmis tys.

2
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O. Pranas Bajoras Ksą daryti su Karaliaučium?
Liepos VI d. savaitraštis „Ame

rika", pranešė apie „Tėvynės“, re
daktoriaus Prano Bajoro mirtį. 
Laikraštis rašė:"

— Su Prano Bajoro mirtimi Ame
rikos lietuviai neteko gero darbinin
ko ir veikėjo. Jis buvo tylus dar
bininkas, bet vienas iš ištikimiau
sių ir pastoviausių. Maža šnekėjo, 
bet daug veikė, sau neieškodamas 
jokio pelno. Jam terūpėjo tik lie
tuviškas reikalas.

Taip jis buvo įsikinkęs į patriotinį 
lietuvių veikimą, į spaudą ir raštą. 
Jam nuolat tekdavo būti susirin
kimuose, pasėdžiuose, paruošiamuose 
žygiuose, ar pačiam imtis tų paruo
šimų naštos.
-Ir visur jis buvo šiltas, bičiuliš

kas. Jam svetima buvo kam skersai 
kelio pereiti, ant kojos užlipti, — gi 
tokių „lipįnėtojų“ New Yorko did
miestyje netrūksta.

Su Pranu Bajoru visados būdavo 
malonu dirbti, planuoti, galvoti apie 
ateitį.

Jis buvo ir rašto žmogus. Mėgo 
pats kurti ir dirbti spaudoje. Jis ir 
mirė, būdamas „Tėvynės“ savaitraš
čio redaktorium.

Atsiskirdamas su šiuo pasauliu, 
Pranas Bajoras paliko lietuviškai 
rašytą ir jau baigiamą anglų kalbon 
versti romaną.

Tikimės, kad tasai vertimas bus 
išleistas, tuo būdu įvykdant vėlio- 
nies troškimą ir tai padarant tartum 
paminkline jo lenta.“

Šis trumpas apibūdinimas mums 
pasako, kas iš tikrųjų buvo a. a. 
„Tėvynės“ redaktorius Pranas Ba
joras. Jis buvo vienas iš nedaugelio 
tų Amerikos lietuvių veikėjų, kuriais 
remiasi visas Amerikos lietuvių tau
tinės kultūros darbas. Jis energingas 
ir kuklus darbininkas, griežtai ski- 
riąsis nuo tų veikėjų, kurie veržiasi 
į vadus, kurie, trokšta, kad apie juos 
būtų rašoma spaudoje, kalbama su
sirinkimuose ir t. t.

Man neteko a. a. Prano Bajoro 
asmeniškai pažinti. Mudu buvome 
pažįstami tik per laiškus. Mano ko
respondencija su juo buvo pradėta, 
norint mūsų Žurnalistų Sąjungai 
užmegsti glaudesnius santykius su 
Amerikos lietuviais laikraštininkais. 
Jis iš Amerikos lietuvių laikrašti
ninkų buvo bene vienintelis, kuris 
stengėsi, kad tie santykiai būtų už
megsti, kad Amerikos lietuviai laik
raštininkai ir visuomenė visokerio
pai padėtų lietuviams tremtiniams 
laikraštininkams. Jis dėl šio reikalo 
gana daug ir nuoširdžiai sielojos ir 
jau buvo ir šis tas konkretaus pa
daryta.

A. a. Pranas Bajoras į laikrašti
ninkus ir redaktorius iškilo iš pa
prasto spaustuvės darbininko, lino
tipininko. Iškilo savo darbštumo ir 
sumanumo dėka. A. a. Prano Bajoro 
redaguojamas „Tėvynės“ savaitraš-. 
tjs tapo vienu iš geriausių Amerikos 
lietuvių laikraščių. Tai didelis jo 
nuopelnas.

Mes lietuviai laikraštininkai trem
tyje, mirus tauriajam Amerikos lie
tuviu laikraštininkui „Tėvynės“ re
daktoriui Pranui Bajorui, reiškiame 
^ąvo nuoširdžią užuojautą jo šeimai, 
„Tėvynės“ redakcijai ir visiems 
Amerikos lietuvių laikraštininkams.

A. Merkelis

4. ANTRAS PROJEKTAS: 
KOMPROMISAS TARP LIETUVOS, 
LENKUOS IR VIETOS GYVENTOJŲ

Kaip jau pirmiau buvo sakyta, 
Lenkija neturi noro nustumti savo 
vakarinę sieną iki Oderio Unijos, 
tiktai 35 mylios nuo Berlyno. Egzi- 
Unė demokratinė Lenkijos vyriau
sybė labai gerai supranta, kad toks 
dalykas būtų labai pavojingas žai
dimas. Bet vėUau demokratinė Len
kijos vyriausybė buvo pakeista tota
line, kurioje svetimieji ir keletas 
lenkiškų kvisUngų vaidina žymiausią 
vaidmenį. Si naujoji sovietizuota vy
riausybė nutarė priimti Rusijos do
vaną: Rytų Vokietiją su maždaug 
9 milijonais gyventojų. Rusijai vado
vaujant, greit buvo surasta priemonių 
eliminuoti šiuos 9 milijonus vokie
čių iš naujosios Lenkijos.

•Septyniose rytinėse Lenkijos pro
vincijose už Curzono linijos 1939 m. 
buvo apie 12.900.000 gyventojų. Ofi- 

lenkų 1931 m. statistika rodo, 
kad šiose provincijose 1931 m. buvę 
4.751.000 lenkų, kiti gi gyventojai — 
ukrainiečiai, gudai, lietuviai ir'žydai. 
Iš tikrųjų j rytus nuo Curzono lini
jos buvo tik apie 3 milijonai lenkų, o 
rusų ten buvo apie 90.000. Ukrainie
čiai, gudai ir lietuviai labiau bijo 
Rusijos negu Lenkijos. Tačiau jie 
drąsiai kovoja už savo tautinę vė
liavą ir nepriklausomybę. Daugelis 
šių žmonių norėtų kaip nors pabėgti 
j Vakarus, bet jie susiduria su ne
nugalimomis kliūtimis. Sprendžiant 
iš dabartinės praktikos, atrodo, kad 
tik kai kuriems lenkams leidžiama 
iš už Curzono linijos persikelti į Va
karus: jų skaičius greičiausiai nesieks 
3 milijonų. Turint tai galvoje, atro
dytų, kad naujajai Lenkijai pilnai 
pakaktų tokio naujo „lebensraumo“, 
kuriame pajėgtų sutūpti tie trys mili
jonai lenkų. Iškėlus vokiečius iš 
Oppelno srities, Aukšt. Silezijoj, prie 
rytinės Neises upės susidarytų vietos 
1.500.000 gyventojų; Dancigo terito
rija suteiktų vietos dar 400.000; Kiis- 
lino sritis Pomeranijoj — 650.000, 
„Grenzmark Posen-Westpreussen“ — 
470.000 ir Alenšteino bei Mozūrų 
ežerų rajonas Rytprūsiuose — 550.000.

Apmirę Pab
Šveicarų „Basler Načhrichten“ apie 

dabartinę Pabaltijo uostų padėtį 
taip rašo:

„Kai Antrojo Pasaulinio Karo pra
džioje Sovietų Sąjunga prisijungė 
Estiją, Latviją ir Lietuvą, — ir Mask
va, nugalėjusi Vokietiją, savo vieš
patavimą Baltijos pakrašty išplėtė 
į šiaurės Rytprūsius su Karaliau- 
tris mažąsias Pabaltijo valstybes — 
čium, kilo klausimas, kokia tų pa
kraščio sričių raida didžiosios Rytų 
imperijos rėmuose. Tuoj po karo 
Stalinas viešai kalbėjo, kad Sovietų 
Sąjunga pasidarys didelė jūrų ga
lybė. Kai kurie komentatoriai pa
siskubino tai surišti su naujaisiais 
teritoriniais laimėjimais prie Bal
tijos.

Buvo laukiama, kad vėl pagyvės 
Tartu, Rygos ir Liepojos uostai, ku
rie tarpkario metu nebuvo pilnai iš
naudojami, ir kad Klaipėdos ir Ka-

r. K. Pakštas
ziastingi autoriai stengėsi įrodyti, kad 
apie du milijonai Rytprūsių gyven
tojų nei savo protėvių kilme, nei 
originalia jų kalba nėra vokiečiai, 
bet kad jie yra prūsai, ne germaniška 
tauta, kuri taip atkakliai priešinosi 
XIII amž. vokiečių Drang nach Osten. 
Tie autoriai norėjo, kad Rytprūsiai 
atsiskirtų nuo Vokietijos ir prisidėtų 
prie būsimos laisvos keturių Pabal
tijo tautų federacijos. Tokios rūšies 
literatūra Lietuvos vyriausybės ne
buvo remiama, nes bijota stiprios ir 
nedraugiškos reakcijos Vokietijoje.

Geografiniu (kaip lygiai ir fiziniu 
bei ūkiniu) požiūriu visi keturi Pa
baltijo kraštai (Estija, Latvija, Lie
tuva ir Rytprūsiai) priklauso tam 
pačiam morainiškam rajonui su labai 
panašiu klimatu, hydrografija ir 
dirvožemiu; šios natūralios sąlygos 
sudaro vienodas ūkiniai-agronomines 
problemas visiems keturiems kraš
tams. Patyręs keliautojas tuojau 
lengvai gali pastebėti, kad visuose 
keturiuose kraštuose vyrauja ta pati 
rytietiška baltų gyventojų rasė: tai 
nordikų rasė su alpiniška priemaiša. 
Si rytietiškoji baltų rasė yra žinoma 
savo didele energija, drąsa, atka
klumu, švarumu, ūkiniais ir admini
straciniais sugebėjimais. Šios ypa
tybės ir padėjo šiai rasei šiurkšto
kame šiaurės klimate ir nederlingoje 
žemėje susikurti gana patogų gyve
nimą. Ir šių keturių kraštų gyven
tojai turi bendrą šiaurietišką kultūrą, 
bazuojamą Vakarų krikščionybe, 
individualizmą, laisvas institucijas, 
privačią nuosavybę ir stiprų palin
kimą į menišką gyvenimą.

Keturių narių Baltijos federacijos 
sritis turėtų apie 200.000 kv km teri
toriją ir apie 8 milijonus gyventojų. 
Su progresyviu gyvulinkystės ūkiu ir 
kooperacija šis rajonas per keletą 
metų galėtų pasidaryti vienu svar
biausių Europos maitintojų, aprūpin
damas kontinentą bekonu, geriausiu 
sviestu, paukštiena ir kiaušiniais. Jo 
užsienių prekyba (sprendžiant pagal 
1938 m. lygį) lengvai galėtų pasiekti 
400.000.000 dolerių, taigi, jo tarptau
tinė ūkinė reikšmė maždaug prilygtų 
Kinijai (414 milijonų dolerių) ar Ru
sijai (1938 m. jos užsienių prekyba 
buvo 513 milijonai dolerių).

Turėdami taikingas ir humanisti
nes tendencijas savo kultūroje, baltai 
būtų geri draugai Vakarams ir Ry
tams ką jie įrodė per trumpą jų 
nepriklausomybės laikotarpį (1918— 
1940 m.) Jie sudarė daugelį draugiš
kumo, nepuolimo ir bendradarbia
vimo su Sovietų Rusija ir su Vakarų 
tautomis sutarčių. Jų nepriklauso
mybė padidintų Skandinavijos kraštų 
ir Lenkijos saugumą ir iki tam tikro 
laipsnio neutralizuotų priešingumus 
tarp Centro ir Rytų Europos tautų. 
Geresnioji Europos santvarka reika
lauja, kad koks nors federalinis 
eksperimentas būtų padarytas kaip 
tik kontinento centre. Ir čia yra 
puiki proga Amerikai ir didžiosioms 
Europos tautoms padrąsinti ir pagel
bėti šiai mažai baltų tautų grupei — 
geros valios ir taikingų intencijų 
tautų — sukurti pavyzdingą tvarką, 
paremtą įstatymais,tolerancija, demo

Rašo proi. d
Taigi, tuo būdu susidarytų „lebens- 
raumas“ 3.750.000 gyventojų Ir šiuo 
atveju Lenkijos pajūrio ruožas iš 
140 km pailgėtų iki maždaug 400 km. 
Nebebūtų daugiau jokio „Korido
riaus". Toks sutvarkymas suteiktų 
5.500.000 vokiečių gyvenamos vietos 
į rytus nuo Oderio ir Karaliaučiaus 
apylinkėse.

Tokiu atveju Lietuva turėtų atsi
sakyti nuo savo reikalavimų į Kara
liaučiaus, Vėluvos, Fišhauzeno. Anger- 
burgo rajonus ir į centrinę Galdapės 
apskričio dalį. Tuo būdu Mažosios 
Lietuvos teritorija sumažėtų maž
daug 4000 kv km. Šiuo atveju būtų 
palikta apie Karaliaučių apie 15.000 
kv km teritorijos, kurios tikslas būtų 
grynai humanistinis: išvengti perdėto 
gyventojų perkėlimo į jau .ir taip 
tirštai apgyventą Vakarų Vokietiją. 
Sritis tarp linijos Krantas—Galdapė 
šiaurėje-ir, Elbingas—Lyckas pietuose 
galėtų sutalpinti apie 1.200.000 Ryt
prūsių vokiečių •

5. BALTIJOS VALSTYBIŲ 
FEDERACIJA '

Dabartinė opinija Lenkijoj ir Bal
tijos valstybėse nesutiks su centrinės 
Rytprūsių dalies sujungimu su Vo
kietijos Reichu. Šios Centrinės Euro
pos dalies taika ir saugumas bus 
geriau apsaugotas, jei šis mažas rajo
nas bus įjungtas į projektuojamą 
Baltijos valstybių federaciją. Baltijos 
valstybių federacijos idėja nėra 
nauja. Ją smarkiai rėmė daugelis 
žindtnų Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
veikėjų nuo 1918 m. Lietuvos universi
tetų studentų tarpe buvo judėjimas 
pritraukti prie Baltijos federacijos 
ketvirtą narį — Rytprūsius. Šio judė
jimo dalyviai išsaupsdino keletą bro
šiūrų vokiečių ir lietuvių kalbomis, 
norėdami paveikti viešąją Baltijos 
srities opiniją tokios federacijos 
naudai. Iš tokių brošiūrų dvi yra 
plačiau žinomos: vokiečių kalba Alkio 
„Baltia“, išleista Kaune 1937 m. ir 
lietuvių kalba A. Umbro „Prūsai — 
Ketvirtas Baltijos Narys“, išleista 
taip pat Kaune 1934 m. Tie entu-

altijo uostai
raliaučiaus uostai bus pritaikyti pa
didėjusiam užnugariui,. Tačiau iš tik
rųjų viskas’ atrodo kitaip? Bent iš 
Rygos, kuri iš minėtųjų uostų turėjo 
geriausias perspektyvas atsigauti, 
negausūs užsienių stebėtojai pra
neša, jog pramonė, tiesa, atstatoma, 
tačiau uosto judėjimas atrodąs skur
džiai. Karaliaučiaus uostas iki pra
eito rudens visiškai nebuvo naudo
jamas. Ir sovietų spaudoj terašoma 
apie Pabaltijo kraštų pramonės 
atstatymą, tačiau joje nieko neran
dama apie tenykščiu uostų atgaivi
nimą.“

Toliau laikraštis nurodo, kad Pa
baltijo uostai neturi vilties atsigauti, 
nes sovietų prekyba daugiau einanti 
per Juodosios jūros uostus, kurie esą 
arčiau sovietų pramonės. Sovietų 
įsigytosios sritys prie Baltijos jūros 
sovietams teesančios įdomios tik 
kaip pramonės ir žemės ūkio kraštai. 

kratija ir laisve. Matydamos keturis 
kraštus, kalbančius, skirtingomis kal
bomis, gyvenančius kartu taikoje ir 
gerovėje, kitos Europos dalys pasuks 
tuo pačiau keliu

Sienų ginčai ir teritoriniai klau
simai tarp šių trijų Baltijos tautų 
buvo išspręsti taikingu arbitražo 
keliu pakviestų britų (pulk. Tallents 
ir prof, sir James Simpson) 1920— 
1921 m. Mes stebimės, kada po 
Antrojo Pasaulinio karo joms bus 
duota demokratiška proga kalti savo 
likimą ir spręsti savo bendras pro
blemas.

Iš JAV lietuvių spaudos
VIS DAUGIA^J JAV KONGRESO 

ATSTOVŲ REMIA HR 2910
„Naujienos“ 141 Nr. rašo, kad jų 

redaktorius Dr. P. Grigaitis parašęs 
laiškus kongresmanams A. J. Sa- 
bath’ui ir Thomasui J. O’Brien (abu 
nuo Illinois valstijos), ragindamas 
juos remti bilių HR 2910. Abudu 
kongresmanai davę palankius atsa
kymus. Toliau laikraštis rašo: „At
rodo, kad atstovai iš Illinois valsty- 
jos visi arba .beveik visi JAV kon
grese balsuos už Stratton bilių. Įdo
mu, kad bilių remia Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas William 
Green. Jis kalbėjo Kongreso juri
dinėje subpakomisėje patardamas 
atidaryti tremtiniams duris į Ame
riką.“

PABALTIECIŲ LIKIMAS ' 
LENKIJOJE

Žiniomis iš Stocholmo „Naujienų“ 
130 Nr. praneša apie likimą pabal- 
tiečių, kuris juos ištiko Lenkijoje. 
Kaip žinome, rusams smarkiai stu
miantis 1945 metų pradžioje Berlyno 
link, daugelis pabaltiečių, pasitrau
kusių nuo karo veiksmų į Vakarus, 
nespėjo nuo rusų pabėgti ir pašilto 
Vakarinės Prūsijos, Koridoriaus, 
Vakarinės Pomeranijos, Breslau ir 
kitose rusų užimtose ir vėliau Len
kijai atitekusiose srityse. Jie ten 
buvo susimaišę su vietos lenkų gy
ventojais ir, kęsdami bolševikų per
sekiojimų baimę, nesirįžo grįžti į 
savo gimtines. Dabar Svedijon ne
seniai atvykę tremtiniai pasakojo 
ten „Chicago Tribūne“ spaudos biu
rui įdomių žinių apie pabaltiečių 
padėtį Lenkijoje ir pačiuose Pabal
tijo kraštuose. Laikraštis rašo: „So
vietų policija, lenkų valdžios agen
tų padedama, suėmė visus Lenkijoj: 
buvusius Pabaltijo valstybių pilie
čius Pabaltiečių areštai prasidėjo 
tuojau, kai Raudonoji Armija įsiveržė 
į Lenkiją. Pradžioje dalis pabaltie
čių patikėjo pažadais repatrijuoti ir 
nuėjo į valdžios centrus, o vėliau 
kitiems buvo išduoti tremtinių do
kumentai, pagal kuriuos lenkų val
džia areštavo Lenkijon patekusius 
lietuvius, latvius ir estus. Pasako- 
jantiems pavyko pabėgti švedų lai
vu, kuris gabena anglis iš Lenkijos. 
Atvykusieji pasakoja, kad specialiai 
parengti sovietų agentai aplankė 
kiekvieną lenkų valdžios pareigūną 
ir davė instrukcijas apie tremtinius. 
Slapti sovietų agentai automobiliais 
važinėjo po provincijas ir gaudė 
pabaltiečius.
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KRITIŠKI POSĖDŽIAI KOVOJANČIOJ VARŠUVOJ
Vis dėlto mūsų pastangos išlaisvin

ti visus Senojo Miesto gynėjus kol 
kas buvo nesėkmingos. Jiems buvo 
likęs tik vienintelis pasitraukimo 
kelias — kanalizacijos tuneliais.

Tai buvo vienas sunkiausių spren
dimų, kurį aš turėjau Varšuvoje pa
daryti. Vykdant šį planą, visos ba
rikados turėjo likti be gynėjų, o 
jau kartą sulindę j kanalizacijos 
vamzdžius, kareiviai nebegalės grįžti 
atgal Į tunelius sulindę vyrai bus 
bejėgiai ką nors daryti sau apginti. 
Be to, keliaujant tokiam dideliam 
žmonių skaičiui, buvo didelis pavo
jus, kad juos vokiečiai gali pastebėti 
arba išgirsti. Ir keletas dujinių 
granatų, įmestų į skyles, arba ki
lusi panika tuneliuose galėjo visus 
juos pražudyti.

Tačiau kitokios alternatyvos ne
bebuvo. Sunkiausio atsakingumo 
jausmo slegiamas, aš įsakiau pik. 
Wachnowskiui pabandyti šią pasi
traukimo priemonę jo paties nuo
žiūra.

Laimei vokiečiai kaip tik tuo metu 
atsiuntė savo pasiuntinius, siūlydami 
iki vidurnakčio padaryti paliaubas, 
surinkti užmuštiesiems. Wachnows- 
kis šį pasiūlymą priėmė ir savo ka
reiviams davė įsakymą tuojau pat 
pasirengti pasitraukimui iš Senojo 
Miesto kanalizacijos tuneliais.

Prasidėjo pats pavojingiausias iš 
visų Varšuvos operacijų, judėjimas. 
Mūsų daliniai palaipsniui pasitraukė

iš visų barikadų, kurias iki to laiko 
jie taip atkakliai buvo gynę. Vidur
naktį, kai paliaubos baigėsi, nė vieno 
vyro nebebuvo likę Senojo Miesto 
ginti. Vienas paskui kitą 1.500 ka
reivių sulindo į kanalizacijos skylę 
Krasinskio aikštėje. .

Tačiau jie žygiavo ne vieni, — ne
šėsi ir Sužeistuosius. Tiesiog nesu
prantama, kaip jie tai galėjo pada
ryti, bet vis dėlto jie tai padarė. Ka
reivių vora požeminiu tuneliu judėjo 
palengva, bet nesustodama ilsėtis, 
nes reikėjo padaryti vietos kitiems, 
kurie vis dar laukė viršuje prįe 
angos. Kai voros priešakys pasiekė 
Varšuvos centrą, jos uodega dar te
bebuvo Krasinskio aikštėje. Ilgą 
laiką visas požeminis tunelis buvo 
kimšte užkimštas žmonėmis, įskai
tant 500 civilių ir 100 vokiečių karo 
belaisvių. Paskutinis kareivis į ka
nalizacijos skylę Krasinskio aikštėje 
įžengė 5 valandą ryto, taigi, prieš 
pat išauštant. Barikadų sargybiniai 
pasekė paskui jį, tarp jų ir pik. 
Wachnowskis.

Tuo tarpu barikadose vyraujanti 
tyla nepakeitė vokiečių nustatytosios 
rutinos. 7 valandą ryto vokiečiai 
pradėjo savo įprastą Senojo Miesto 
puolimą. Kas 15 minučių atskrisdavo 
su bombomis „štukos“, veikė artile
rija, galijotai, tankai ir pagaliau vi
dudienį pėstininkai. Vokiečiams pės
tininkams įsiveržus į tuščias pozici
jas, jų karininkai įtarė, kad čia yra

kokia nors klasta ir spąstai. Todėl 
jų priešakiniai daliniai sustojo ir 
pradėjo tyrinėti. Tuo tarpu mūsų 
dalinių ariergardas su pik. Wach- 
nowskiu jau buvo išlipęs iš kanalo 
Varšuvos centre. Jis buvo saugiai 
evakavęs visus 1.500 karių.

Vokiečiai buvo užplanavę smar
kiu puolimu Senąjį Miestą paimti 
jau rugpiūčio 19 d. Tačiau nepalau
žiamas jo gyventojų pasiaukojimas 
ir ištvermingumas mums davė 13 
dienų laiko. Ir kiekviena toji lai
mėtoji diena mus artino prie ne
išvengiamo sovietų žygio pirmyn, 
kuris išgelbėtų Varšuvą.

Naujasis mano štabas buvo įreng
tas neseniai iš vokiečių atimtuose 
rūmuose, tiktai apie 300 metrų nuo 
vokiečių pozicijų. Patyrimas buvo 
mane išmokęs, kad saugiausia vieta 
yra toji, kuri yra' kuo arčiausiai 
nuo kovos linijų. Mat, vokiečiai 
nedrįsdavo iš lėktuvų ar iš artile
rijos bombarduoti taip arti prie 
savo linijų esančių punktų.

Gretimai posėdžiavo Tautinės 
Vienybės Taryba. Kaip kariuome
nės vadas, kiekvieną dieną aš lan
kiau jos sesijas. Nuolatiniam bom
bų ir artilerijos sviedinių sprogimų 
akomponimentui pritariant, Taryba 
svarstė iš Londono gautą pasiūlymą 
dėl komunistų įtraukimo į vyriau
sybę. Tai būtų buvusi koncesija 
rusams, kuri, kaip ministeris pir
mininkas Mikolaičikas tikėjosi, ga
lėtų privesti prie susitarimo su so
vietais. Šios problemos sprendimas 
ypatingai buvo sunkus.

Nebuvo jokių abejonių apie vi
suotinį lenkų tautos, nusistatymą 
komunistų atžvilgiu. Komunistų 

partija Lenkijoj nebuvo laikoma 
savarankia, tam tikrus politinius 
įsitikinimus atstovaujančia organi
zacija, bet vien tik svetimos valsty
bės įrankiu. Todėl visi jautė, kad 
tokios reputacijos partijos narių 
priėmimas į vyriausybę būtų labai 
nepopuliarus žingsnis.

Tačiau Tarybos posėdžiuose ne
buvo diskutuojama, priimti ar ne
priimti komunistus į vyriausybę. 
Visi Tarybos nariai puikiai suprato 
būtinumą susitarti su Rusija, ir kad 
šis susitarimas pareikalaus iš Len
kijos koncesijų. Taryba juto, kad 
žmonės sutiks su kiekvienu pro
tingu sprendimu, kuris padės už
megsti diplomatinius santykius tarp 
abiejų vyriausybių ir priartins Ru
sijos pagalbą. Visi Tarybos nariai 
sutarė, kad komunistai įeitų į vy
riausybę, bet jie taip pat nutarė, 
kad Lenkijos nepriklausomybė turi 
būti apsaugota.

Vienintelis dabar diskuotuojamas 
klausimas buvo: ar naująsias kon
cesijas Sovietų Rusijai padaryti da
bar, kaip Mikolaičikas patarė, ar, 
kaip socialistai buvo nusistatę, 
prieš padarant koncesijas, reikia 
paprašyti Maskvą atnaujinti diplo
matinius santykius.

Kai kurie nariai bijojo, kad da
bar padarytos tolimesnės koncesijos 
neturės didesnio efekto negu pir- 
mykščios ir tik paskatins rusus iš
kelti naujų reikalavimų. Jie nu
rodė. kad pirmoji rusų sąlyga — 
atnaujinti santykius — tai Lenkijos 
sutikimas Curzono liniją, laikyti ga
lutine siena tarp Lenkijos ir So
vietų Sąjungos. O tai reiškė beveik 
pusės mūsų krašto teritorijos atsi
sakymą.

Rizikuodama netekti lenkų tautos 
paramos, vyriausybė nutarė tartis 
dėl Lenkijos padalinimo, bet tuo
met sovietai iškėlė naujų reikalavi
mų; jie pareiškė, kad sutiks pradėti 
pasitarimus tiktai su Sovietų Są
jungai „drauginga“ Lenkijos vy
riausybe. Dabartinę gi Lenkijos 
vyriausybę ir Krašto armiją 'jie kal
tino esančias „neveiklias“ ir bend
radarbiaujančias su vokiečiais.

Kai pagaliau Mikolaičikas pa
reiškė, kad jis esąs pasirengęs pa
šalinti iš vyriausybės bet kurį jos 
narį, nedraugiškai nusiteikusį So
vietų Sąjungai, rusai staiga parengė 
jam fait accompli, įsteigdami Mas
kvoje komunistinį lenkų „Tautinio 
išlaisvinimo komitetą", kuris vėliau 
buvo perkeltas į Liubliną, o dar vė
liau buvo pavadintas laikinąja 
Lenkijos vyriausybę.

Tuo metu gi sovietai reikalavo 
šio komiteto atstovus įsileisti (Len
kijos vyriausybę. Tai buvo preli
minarinė sąlyga atnaujinti diploma
tinius santykius.

Per Tarybos diskusijas, kurios 
vyko kaip tik tuo metu, kai tigrai 
puolė netoliese buvusias barikadas, 
koncesijos rusams priešai patiekė 
tokį klausimą: ar Lenkijos vyriau
sybė gali į savo tarpą priimti šiuos 
vyrus, kurie klauso vien tik Mas
kvos įsakymų ir kuriuos Lenkijos 
teritorijoj remia raud? armija ir so
vietų slaptoji policija, tuo būdu ne- 
nusikalsdama Lenkijos nepriklau
somybės atgavimui? Jie taip pat 
klausė: jei mes dabar padarysim 
šią koncesiją, tai kokius tolimesnius 
reikalavimus sovietų vyriausybė 
dar gali iškelti?

(B. d.) Vertė B. Aim
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40 metų kova dėl lietuviško rašto
(tęsinys)

- Patys rusų tuometinės valdžios 
•utovai juo toliau, juo labiau pra
dėjo įsitikinti spaudos uždraudimo 
kenksmingumu. Jie patys pradėjo 
pripažinti, kad knygų lietuviams 
uždraudimu neatsiekta lietuvių tau
tos priartinimo prie rusų, jos atito
linimo nuo lenkų ir kad, pagaliau, 
tasai faktas smarkiai padėjęs krašte 
išsiplėtoti priešvalstybinei propa
gandai, sklindančią; kartu su gausiai 
einančia iš užsienių kontrafakcine 
literatūra lotyniškomis raidėmis. To 
meto finansų ministeris Vittė kons
tatavo labai padidėjusią knygų kon
trabandą. Iš 1897 metų carui pateik
tos Suvalkų gubernatoriaus ataskai
tos už 1896 metus tada paaiškėjo, 
kad tais metais čia nebuvę jokių 
aiškiai priešingų rusų valdžiai poli
tinių veiksnių, tik vietos lietuvių 
tarpe labai prasiplatinusi iš Prūsų 
gabenama lotyniškomis raidėmis li
teratūra. Tos literatūros leidiniuose 
dažnai esą aptinkami priešingi val

džios paliepimams rašiniai, ypač 
straipsniai, raginą, reikalauti iš 
rusų valdžios panaikinti spaudos lo
tyniškomis raidėmis uždraudimą. 
1898 metais Vilniaus mokslo apygar
dos kuratorius už rusų raidėmis lie
tuviams skiriamų raštų menką pra
siplatinimą meta kaltę ant katalikų 
kunigų, kurie atkalbinėją žmones 
nesimelsti iš rusiškomis raidėmis 
maldaknygių. Vilniaus, Kauno ir 
Gardino generalgubernatorius Troc
kis savo laiške vidaus reikalų mi- 
nisteriui 1898 m. sako, kad didelis 
slaptais būdais raštų lotyniškomis 
raidėmis prasiplatinimas esąs iš
šauktas stipriai įaugusio lietuvių ir 
žemaičių sąmonėje reikalo knygų 
savo gimtąja kalba. Generalguber
natoriui Trockiui atvykus į Vilnių 
per du nepilnus mėnesius buvo pra
nešta apie 32 slaptų raštų atradimo 
pas ūkininkus atsitikimus. Varšuvos 
mokslo apygardos kuratorius Liginas 
1898 m. savo pranešime taip pat 
skundžiasi rusų raidėmis literatūros

Norėtųsi linksmai, bet rimtas daiktas
„T. G.* Nr. 80 buvo Įdėtas K. Obo- 

lėno str. „Kaltas ne tas. kuris kal
tinamas“. Ten buvo rašoma apie 
akmenėlių mėtymą Į svetimus lan
gus, įšvirkščius kailinius, mano kai
myno baubą, spaudą, žurnalistus, 
špitolninkų lazdas ir "kitus daiktus, 
ir iš visos tos kanonados bei arle- 
kinados pačiu kaltuoju visai nesi
vilia! teko išeiti man, žemiau pasi
rašančiajam. Ypač už Tėvynės ribų 
ir neaiškiais laikais, sakyk, pačiomis 
išvakarėmis gyvendamas, nenorėčiau 
likti skalnas nei už gerą, jei jis be
reikalingas, nei už blogą žodį, juoba, 
kai ans veda į painiavą trečiuosius, 
atseit, neutralų skaitytoją.

Man prisimena "senas žurnalistiš
kas juokas:

Vienas dienraštis apie savo profe
sijos draugą parašė:

„Tu šlykštus, geltonas šuva.“ 
\ Įžeistasis su distinkcija atrašė:
'„Mus pavadino šlykščių, geltonu 

šuniu. To dienraščio atžvilgiu ir to
liau elgsimės taip, kaip kiekvienas 
šuva elgiasi gatvėj užuosto stulpo 
atžvilgiu.“

iB Arba,vėl: Vienas vyras, nebetekęs 
kantrybės, į laikraštį įdėjo tokį skel- 
bimą: „Jei nori mylinčios, ištikimos, 
doros ir sugyvenančios žmonos, imk 
manąją.“

Arba dar: Viename laikraštyje 
pasirodė žinutė, kad X įstaigos 50% 
pareigūnų yra nesąžiningi ir vagia. 
Ryto dieną buvo išspausdintas ofi
cialus apkaltintosios įstaigos atitai
symas: „Ne tiesa, kad 50% mūsų pa
reigūnų vagia ir yra nesąžiningi, bet 
tiesa, kad 50% mūsų pareigūnų yra 
sąžiningi ir nevagia.“

Bet, prof. A. Salio žodžiais, juokas 
juoku, o išdaigos atskirai! Tad visą 
reikalą perduodu Trečiųjų teismui, 
atseit, Gerb. Skaitytojų atidei: — 
telšsprendie, kur tiesa.

Prieš beveik 3 mėnesius (kur už- 
trukot, kaimyne?) „Mūsų Kelio“ 
Nr. 17 str. „Apie žurnalistiką ap
skritai, o mūs ypač“, tarp kita ko, 
rašiau:

„Esame ant siauro lieptelio, tačiau 
apsčiai žmonių. Išeities turime ieš
koti, o kai daugiau iniciatyvos, dau
giau valios, tai lengviau „nepasie
kiama“ atsiekti. Skilčių nedaug, bet 
jei visi,' lyg bitelės, suneštume savo 
kraitį, tai. dievaž, gautume grožybę, 
nors ir miniatiūroje. Laikraščio 
stiprybė pasireiškia minčių įvairu-

Legalizuota DP Spaudos S-ga
Š. m. liepos mėn. 16 d. Augsburge- 

Haunstettene įvyko nepaprastas DP 
laikraščių leidėjų ir jų bendradarbių 
suvažiavimas, į kurį atsilankė ir 
amerikiečių karinės valdžios atsto
vas spaudos reikalams Cpt. R. L. 
Robinson ir Cpt. McCool. Sąjungos 
pirmininkas dr. H. Ilnyckyj padarė 
pranešimą apie sąjungos nuveiktus 
darbus. Didžiausias trūkumas, kuris 
kliudė sąjungai veikti, buvo neaiški 
sąjungos ir visų DP laikraščių tei
sinė padėtis. Todėl per tuos 4,5 
mėn., kurie praėjo nuo DP Spaudos 
Sąjungos įsikūrimo, buvo padėta 
tiek pastangų, kiek maždaug per 10 
metų normaliose sąlygose. Vienas 
iš didžiausiųjų sąjungos laimėjimų 
yra balandžio 28 d. potvarkis, ku
riuo tvarkyti ir rūpintis DP spauda 
amerikiečių zonoje yra nekompe
tentinga jokia įstaiga, kaip pvz. 
UNRRA, IRO aj vietinis karo val
džios skyrius. DP laikraščiai tiesio
giniai priklauso EUCOM HQ., Civil 
Affairs Division. Si įstaiga pažadėjo 
visomis jėgomis rūpintis DP spauda, 
nors tai galėtų užsitęsti ir ilgesnį 
laiką.

Pagrindinis DP Spaudos Sąjungos 
' uždavinys ir toliau lieka tas pats:

mu ir šviežumu. Žurnalisto darbui 
sąlygos sunkios, bet kam gi lengvos 
(net ir „vaizbūnai“ skundžiasi)? 
Antra grįžus, visa lietuviškojo žur- 
nalizmo istorija yra grubiom ran
kom glostyta, tad ar galim, ir dar 
tremtyje, reikalauti ypatingų nau
jumų ir privilegijų? ;

Lietuvio žurnalisto tremtinio elgi
masis, lyg to Šventraštyje apsakyto 
žmogelio, kuris, gavęs talerį, užkasė 
jį po žeme, — yra nusikaltimas ne 
prieš' okupacinės valdžios finansi
nius parėdymus ir ne prieš Arbeits- 
amtą, bet prieš lietuviškąją sąžinę. 
Įvairios profesijos ir konfesijos 
1939—1945 m. būvyje patyrė smū
gių, bet visų baisusis kirtis buvo 
smogtas mūsų žurnalistikai. Vien 
1941 m. birželį į lėtą sadistinę mirtį 
išlydėjome % davo profesijos bro
lių. Pivoša sugrįžo, bet a. a. dr. 
Skrupskclis nebesugrįš, o kur kiti 
visi, priešo į Rytus išvežtieji?! O 
reikės gi laisvojon Tėvynėn par
grįžti, reikės dirbti už dešimtį, rei
kės dar labiau savęs išsižadėtu. Šioje 
srityje ateina pesimistinės mintys: 
stovintis vanduo pažalija, atseit, su- 
kūdrėja. Kas šiandie Išsigynė žur
nalistikos, nebeprisipažins prie jos 
jau niekad, tai pirm laiko į pensiją 
išėję, vadinasi, ne rašalu, bet amži
nu nerimu varvančią plunksną iš
keitė į špitolninko lazdą. Šiurkšti 
tai, bet tikra tiesa.“

Leiskite, Gerb. Skaitytojai, pa
klausti mano oponentą ir šlovingąjį 
Kaimyną:

— O į kokį mutinį įmaivėt mano 
mintis ir „T. Garso“ skaitytojams 
mane pristatot, kaip penktosios ko
lonos (tremtinių žurnalistikos užnu
garyje) narį ir — priedo — šaukia
te: „Quo usque tandem . . .?“

Atleiskite, Gerb. Kaimyne, jei aš 
ir dalinčiau špitolninkų lazdas, tai 
galėtų protestuoti ne Pensijų Fon
das, o vietos klebonas; antra: Jūsų 
nuomone, žurnalistas tai lyg kava
lerijos arklys, atsargos dienas gyve
nąs pas ūkininką, „kai tik išgirsta 
kadaise girdėtą dūdos garsą, striok- 
telia, pažvalėja ir pradeda eiti pagal 
muzikos ritmą“, — aš dėl už karei
vinių ribų esančių buvusios kavale
rijos arklių nebūčiau toks optimis
tas ir šit dėl ko: jei dėl šios ar. anos 
priežasties (senatvę išskirtinai) ark
lys apkurs ( dar blogiau, jei apaks), 
iš kur tada tikrumas, kad jis klar-

išaišklnti savo ir DP spaudos teisinę 
padėtį, t. y., išaiškinti, kokie įstaty
mai apsprendžia DP spaudą ir kam 
ji priklauso ūkiniu atžvilgiu. Daro
mi žygiai, kad DP spaudos teisės 
prilygtų vokiečių spaudos teisėms 
kad DP spaudos atstovai turėtų tei
sę dalyvauti pasaulinėse konferen
cijose, o ūkiniu atžvilgiu DP 
spauda būtų neblogiau aprūpinta už 
vokiečių spaudą.

Susirinkime buvo pabrėžtas reika
lingumas propagandos, kuri neatsie
kia savo tikslo įvairiomis kalbomis 
leidžiamuose DP laikraščiuose. Tam 
tikslui yra, išleistas vokiečių kalba 
informacinis laikraštis: „Beilage zum 
DP Express im Ausland“, kuriame 
bendradarbiauja 6 tautybių žurnalis
tai.

Pietų metu atvykęs Cpt. R. L. Ro
binson atvežė malonią žinią, kad 
nuo šiol DP Spaudos Sąjunga yra 
legalizuota. Kadangi sąjungos pa
dėtis po šio įteisėjimo pasikeitė ge
rąja prasme, yra numatoma, kad 
greitu laiku DP žurnalistai galės 
gauti pažymėjimus tarpzoniniam su
sisiekimui, teises dalyvauti viešose 
konferencijoje ir kitas laisvos spau
dos teises. mb.

galkštis Imeretinskls. Taigi, pačiuose 
rusų sluoksniuose vis labiau imta 
įsitikinti, kad Muravjovo-Kaufmano- 
Valujevo pradėtoji akcija nesulaukė 
savo vaisių.

Klaidinga būtų manyti, kad lie
tuvių spaudos draudimo atlyžimo 
reikalą lietuviai pigiai laimėjo. Tai 
buvo kieta, ilga ir atkakli kova. 
Tai buvo lietuvių tautos dvasinės 
kovos verdeniška pergalė. Kova ėjo 
visais frontais, visomis tais laikais 
galimomis dvasios priemonėmis. 
Dirbo tada negausi mūsų tautos 
šviesuomenė, kunigai, ūkininkai, 
darbininkai. Vieni gamino lotyniško
mis raidėmis raštus, kiti, ūkininkai, 
skelbė pasyvų pasipriešinimą rusų 
žygiams tautai surusinti, naikino 
knygas rusų/ raidėmis, nesteigė mo
kyklų, Šcur norėta mokyti iš rusų 
raidėmis vadovėlių, buvo steigiamos 
slaptos draugijos kovai su spaudos 
uždraudimu, leidžiami atsišaukimai. 
Susidarė tam tikra kovos su rusų 
raidėmis sistema. Tai vaizdžiai at- 
sispin'dinti kad ir 1897 m. atsišau
kime, kuris drąsiai ir atkakliai rei
kalavo lietuviškų raidžių ir nurodė 
kelius joms atsikovoti. Štai to atsi
šaukimo ištisas turinys:

„Broliai lietuviai! Rusijos val
džioje esantiems lietuviams yra už
drausta lietuviškų knygų ir laikraščių 
spauda. Eikime išilgai ir skersai vi
są pasaulį, o niekur jau nerasime 
tokios šalies, kur būtų uždrausta 
bet kam turėti knygas savo gim
tąja kalba. Taip dedasi tiktai Ru
sijoje. Ir toje pat Rusijoje turi savo 
spaudą net žydai ir totoriai, tik lie
tuviams spauda atimta. Supraskite, 
kokia tai pragariška neteisybė, ir 
kaip ji mums užkerta apsišvietimo 
kelią!

Jau 30 metų su viršum kenčiame 
tą rusų neteisybę. Visą tą laiką esa
me priversti savo apsišvietimui 
slaptai gabenti lietuviškus raštus iš 
užsienio. Iš pradžių, kol buvome vi
sai tamsūs, užmigę, kol dar mažai 
knygų mums tereikėjo, raštų gabe
nimas iš užsienio nebuvo taip sun
kus ir skaudus. Kai šiandieną gi at
simerkė mums akys, kai pajutome 
lietuviškų raštų reikalą, tenka mums 
dėl jų labai nukęsti. Matote, rusų 
valdžia, pamačiusi, kad lietuviai 
bunda skaitydami savo raštus ir 
sprūstą iš surusinimo ir pravoslavi- 
jos nagų, ėmė neapsakomu smarku
mu persekioti ir lietuviškus raštus 
ir juos skaitančius žmones. Geriau
sias žmogus, . skaitąs nekalčiausią 
lietuvišką knygą, yra valdžios -lai
komas didžiausiu nusikaltėliu, maiš
tininku, kurį be teismo jau gal'ma 
bausti. (B. d.) J. JuVevičius

nepasisekimu tarp lietuvių, kurie 
dėl tos aplinkybės nebenori i mo
kyklas net savo vaikų leisti ir 
apskritai apatiškai žiūrį į švietimo 
reikalus. Suvalkų mokslo direkcijos 
viršininkas Nenadkevičius, arčiau 
spaudos reikalus stebėjęs, aiškiai 
pareiškė, kad rusų raidės niekados 
negalės prigyti lietuvių' raštuose, 
dėl to būtų geriau lietuviams grą
žinti spaudos laisvę. Prie Varšuvos 
mokslo apygardos kuratoriaus Ligi- 
no pranešimo, kurį jau aukščiau pa
minėjome, buvo pridėti tuo reikalu 
atsakymai į užklausimus iš Varšuvos 
teismo rūmų prokuratoriaus Turąu. 
Hofmeisteris Turau savo atsakyme 
pareiškęs, kad lietuviai labai pa
mėgę skaityti knygas, tik esą gaila, 
kad jie negali to savo pamėgimo 
patenkinti dėl tos nemalonios padė
ties, kurioje vis dar tebesanti lietu
vių tauta. Labai rezervuotą nuomonę 
apie rusų valdžios tolimesnę prie
vartą lietuviškiems raštams jau mi
nėtame priede pdteiškė ir kuni- 

netą atskirs nuo byzdėlės (tokia mu
sių rūšis) zirzimo? Trečia: iš dabar
tinių mūsų laikraščių Leidėjų ir Re
daktorių reikalaujate abitūros ir 
moralybės pažymėjimo, nors pas du 
iš jų (..Tėviškės Garsą“ ir „Mūsų Ke
lią“) abudu užeinam, pasisvečiuo- 
jam, pasikalbam ir dar ne mes jiem, 
bet jie mums už tai sumoka (hono
rarą). Kaip Jūs manote, ar „Lietu
vos Aidas“, -„XX Amžius“, „Lietu
vos Žinios“ buvo leidžiami leidėjų 
žurnalistų, ar leidėjų kaip leidėjų? 
Ketvirta: sakote, kad yra žurnalis
tai ir „žurnalistai“, aš būčiau atsar
gesnis: istorija plunksnos žmones 
atpažins iš darbų, bet jau šiandie 
aišku, kad po/Reicho kapituliacijos 
iniciatyvos sieniniams, mašinėli- 
niams, rotatoriniams laikraščiams 
leisti ėmėsi, deja, ne žurnalistikos 
senimas, bet jaunimas, mūsų pali
kuonys. Ypač pastaruoju atveju ne
būkime komjaunuoliai, atseit, ko
miški jaunuoliai: su palinkimu į žur- 
nalizmą reikia gimti, bet žurnalistu 
išaugama vien per kruopštų darbą 
ir visokeriopą pažangą.

Gerb. Skaitytojai, savo gynimosi 
raštą norėčiau užbaigti dr. V. Ku
dirkos žodžiais, paimtais iš 1896 me
tų „Varpo“:

„As nemoku rašyti“ — sako. Bro
lau! kaip gi tave, nemokantį rašyt 
išleido is gimnazijos ar iš kitos mo
kyklos, kurią pabaigei? Jei negali 
parašyt didelio daikto — rašyk ma
žą, jei negali parašyt iš galvos — 
rink faktus, kurie po tavo akimis 
dedasi, versk kitu darbus ir 1.1. Juk 
mūs padėjime ir*mažiausias darbelis 
turi didelę vertę. Sakyk: „nenoriu 
rašyti“, tai būsi teisingesnis.

„Aš neturiu ūpo“ — sako kitas. 
Brolau! ar tu lauki ūpo, pildydamas 
ir kitas pareigas, kurios tau rūpi? 
Jeigu laikraščių padėjimas gulėtų 
tau arti širdies, tai turėtum visada 
ūpą rašyt. Sakyk: „man nerūpi ra
šyt“, tai būsi teisingesnis.

Ar turime (būt) visai užmetę 
plunksnas? Rūpestis apie laikraščius 
tiesiai parodo rūpestį apie idėją, 
vardan kurios laikraščius leidžiame.

Kokiu gi būdu priragint prie ra
šymo? Kieno sąžinė nesužiedėjusi, 
to ragint nereikia, tas nelaukia, kad 
jam kas primintų pareigas. Visus 
kitus galėtų prižiūrėt ir pavaryt — 
atleiskite už prilyginimą — lyg ram
bius jaučius tvirtesnieji draugai, 
tankiau pasimatydami.

Nė vienas iš mūs, užsilikęs, negali 
būt išteisintas. Nė vienas negali 
atsisakyt nuo darbo, nuo aukų, nuo 
pasišventimo. Juk mes visi augome 
ypatingose sąlygose, matydami savo 
padėjimą, visi iŠ vien taisomės prie 
mūs darbo šiandieninio, visi, saky
siu, padarėme įžadus apgint lietu
vystę, visi iškilmingai pasižadėjome 
eit viribus unitis. Dėl kogi dabar 
nesilaikom?

Nors mūsų sąlygose, neduodan
čiose viską aiškiai rašyt, laikraštis 
negali būt išreikštoju viso kilime 
lietuvystės gyvumo, tai visgi iš laik
raščių galima ištraukt apie tai maž
daug artimą nuomonę. Iš tikro, su
ėmę viską į vieną, turime prisipa
žint, kad mūs darbas — tai ne dar
bas, tai tik pusiaudarbis, tai tik pa
lytėjimas darbo ruožtais, paviršium, 
išvirkščiomis rankomis. Atliekame 
tą darbą lyg atsispyrę, lyg priversti, 
lyg netikėdami, kad iš jo sulauksi
me ko gero, lyg nustoję vilties, kad 
išsipildys mūs lūkesčiai. Vyrai! 
vyrai!

Šitaip apsileisdami, kokį mes duo
dame paveikslą jaunesnejai darbi
ninkų kartai, kuri užims mūs vietą 
ir tikisi nuo mūs ištaisytų takų. 
Jeigu taip užsiliks, tai koks viso to 
galas? O, kad mes, kitus bebudin- 
dami. patys neužmigtume.“

J. Cicėnas

Ilgus metus jis praleido svetimose 
šalvyse. Jis gyveno dideliuose mies
tuose, kur žmonės nepažįsta vienas 
kito būdami kaimynystėje, kur aima
na ir skausmas pranyksta be atgar
sio gatvių šviesoje ir gaudesy. Jis 
lankė aukštas mokyklas, klausėsi 
senų mokslininkų išminties, vaikš
čiojo po galerijas, rausėsi bibliote
kose ir archyvuose. Daug storų knygų 
perskaitė, kad patsai galėtų nešti 
apšvietę. Jis gėrėjosi nemariais amžių 
veikalais, iškylančiais ir spindinčiais 
juodos praeities miglose kaip akinan
čios žvaigždės. Jis buvo visur, kur tik 
galėjo surasti alkanai ir trokštančiai 
pažinimo dvasiai gyvastingo vandens. 
Jis neskaičiavo metų — diena ir 
naktis jam tebuvo suskirstytos va
landos pažangos ir ieškojimo kely. 
Ir šit, jis tebebuvo jaunas, o jau jo 
kaktoje kaupėsi išmonės ir akys šal
tai spindėjo iš po antakių.

Ir būdavo valandų, kada rūsčiam 
darbo kambaryje, parimęs ant knygų, 
mokytas daktaras susimąstydavo:

— Ar mano pasirinktas takas yra 
tiesus ir neklaidinantis? Ar aš einu 
draug su gyvenimu, ar greta jo, o 
gal aš esu nutolęs, ir tos raidės, 
kurias skaitau, jau yra pasenusios ir 
nebegyvos, kaip ranka jas rašiusi?...

Tokiais netikrumo ir abejonių at
vejais jis kaltino savo jautrumą ir 
aiškino tai savo silpna prigimtimi, 
neleidžiančia jam susitelkti ir eiti 
tiesiai nesvyruojant. Ir atkakliau len
kėsi prie atverstų lapų ir vienatvės 
sienomis tvėrėsi nuo pašalinių akių 
ir garsų.

O gyvenimas klegėjo traškus ir 
plačia vaga, per kalnus, lygumomis. 
Miškų ošimas ir žydinčių rugių su
drumstas vėjas kartais pasiekdavo jo 
darbo buveinę. Ir jis pašokdavo ir, 
pravėręs langus, žiūrėdavo kaip ty
kiai kaštanų žiedlapiai ir kaip visa 
žemė klojasi žiedų skiautėmis, ir kaip 
lengva ir tyra virš stogų ir medžių.

Jis buvo jaunas, /ir karšto kraujo 
srovė užliedavo išminties kaktą. Bet 
jo laukė darbai — pradėti, nebaigti

Baltų Universitetas 
veikia toliau

Gandai apie Universiteto uždarymą 
neatitinka tikrenybei. Paskutiniai 

oficialūs patikinimai.
S. m. liepos mėn. 16 d. Baltijos 

Universiteto visų trijų tautybių 
studentų atstovybių pirmininkai bu
vo priimti 17 DP ACCS šefo maj. 
Būreli. Pasikalbėjimo metu buvo 
paliesti opesnieji Universiteto klau
simai, emigracijos problemos ir pan.

Majoras Burrell užtikrino, kad šį 
semestrą (t. y. iki rugsėjo ■ mėn. 30 
d.) Universitetas tikrai veiks. Dėl 
tolimesnės egzistencijos, pasikalbė
jimo metu, nebuvo nieko konkretes
nio išsitarta, bet nėra pagrindo ma
nyti, kad tai būtų paskutinysis Unlv. 
gyvenimo semes'ras.

Kaip žinoma, “įritu zonos studentai 
gaudavo lengvai dirbančiojo maisto 
davinį, kas si darydavo maždaug 
1700 kai. Šiuo metu Kiilno, Bonnos 
ir kitų universitetų studentams 
maisto priedas buvo atimtas. Ryšium 
su tuo, buvo pasiteirauta, ar nenu
matoma ir Balt. Universiteto stu
dentams atimti šį, kad ir mažą 
priedą. Majoras atsakė, kad jis iki 
šiol neturi tuo reikalu jokio patvar
kymo ir jis nemanąs, kad tai įvyktų. 
Iš kitos pusės p. Burrell, savotiškai 
argumentuodamas, pareiškė, kad jis 
esąs nustebintas Df noru studijuo
ti. Jis siūląs geriau važiuoti Ang- 
lijon ir ten, sudarius gyvenimo pa
grindą ir išmokus kalbą, studijuoti 
Britanijos aukštosiose mokyklose.

Prasidėjus emigracijai iš britų 
zonos, atrodo, vėliau ar anksčiau 
teks skaitytis su Universiteto likvi
davimo galimybe. Majoras buVo 
paklaustas, kas tuo atveju, turėtų 
perimti ar kuriuo būdu turėtų, būti 
likviduotas Universiteto tūtas, k. a. 
laboratorijos, kabinetai su įvairiomis 
mokslo priemonėmis, biblioteka etc. 
Buvo atsakyta, kad išdalinti tur
tą, pvz., kad ir studentams, nebūtų 
tikslo, nes, jo nuomone, DP galįs tu
rėti tik 1—2 lagaminus su baltiniais 
ir kitu"smulkiuoju turtu, bet kom
petentingos aukščiausiosios DP švie
timo Įstaigos prie Mil. Gov. .

Baigdamas pasikalbėjimą, 17 
DPACCS šefas pareiškė pasitenki
nimą pabaltiečiais studentais ir visa 
esama tvarka Baltijos Universitete.

Korenspondentas papildomai yra 
patyręs, kad DP vyriausioje Švieti
mo įstaigoje prie CCG Lemgo, šių 
dienų bėgyje yra-padaryta tam tikrų 
patvarkymų Universiteto atžvilgiu. 
Deja, net vienam iš akstesnių Uni
versitetų pareigūnų dar neteko suži
noti tų nutarimų detalių. Buvo pa
žadėta tuo klausimu painformuoti 
Baltų Centrinę Tarybą Detmolde.

A—is

, ALBINAS MARIA KATILIŠKIS

Sugrįžimas
ir suplanuoti, turėję jo vardą pada
ryti nemarų, greta kitų didžiųjų 
vardų, jo filosofų ir žiniūnų. Ir jis 
dirbo toliau kantrus ir apkurtęs.

— Pavasaris juk greitai praeis, ir 
vasara ir ruduo seks įkandin nusta
tyta tvarka. Kam aš turėčiau graužtis 
dėl to, kas ir taip yra gerai surė
dyta? ...

Jis dirbo, ruošėsi, skubino. Ir me
tai stūmėsi, bet jį vis dažniau apnik
davo mintys, keistos lig tol ir nesu
prantamos. Ateidavo po jo langais ir 
žvelgdavo vidun. Ir dieną ir gūdžiam 
vidunakty. Ir jis matydavo baltus 
debesis, tirpstančius mėlynėje, ir jis 
girdėdavo ilgesiu persunktą dainą 
troškiais vakarais. Už tų mūrinių 
sienų, už jo darbo stalo buvo kas tai, 
ko nedavė knygos ir ilgų metų ieško
jimai: vėjo gūsiuose, jaunų žmonių 
juoke, snaudžiančiuose vasaros lau
kuose pleveno tai, kas nuolat ir vis 
dažniau nerimu varstė jo krūtinę.

Ir kartą daktaras išėjo atsikvėpti 
į gatvę. Ir gatvė buvo sklidina šviesų, 
muzikos ir skubančiųjų klegesio. Jis 
sutiko merginą, einančią lengvu, šo
kuojančiu žingsniu, spalvingais vasa
ros drabužiais lengvai pasidabinusią, 
eiklią ir margą kaip peteliškę. Jos 
akyse šokinėjo išdykumo žiburėliai, ir 
lūpų šypsena priminė uogų kekę ats
kaitoje. Ji nešėsi gėlių, ir jos plau
kuose buvo įpintas didelis, raudonas 
žiedas. Daktaras žiūrėjo Į ją kaip J 
chimerą ir atsitiko taip, kad ji gėlę 
prisegė prtexjo švarko atlapo. Jis 
nusekė įkamiin, ir visą vakarą jiedu 
sėdėjo žėrinčioje salėje, kur vynas 
tiško kibirkštimis brangiose taurėse, 
muzika čiurleno aukštuose skliau
tuose, ir jaunystė ir aistra liejosi per 
kraštus. Ir jį kas kartas labiau žavėjo 
ir vergė naujo, nepatirto gyvenimo 
burtas. Pasibaisėdamas matė jis, kiek 
auksinių dienų yra prarasta ir su 
įkarščiu siekėsi atsiimti nors dalį to, 
ko nematė ir nepažino. Jis džiūgavo, 
kaip laisvėn išleistas paukštis, grobs
tydamas nuostabias jaunystės sklau- 
tls. Jo draugė atskleldavo vis naujus
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„Žmonės prie 
vieškelio“

PREMJERA SEL1GENSTADTE
Lietuvių Tautinis Ansamblis sa

vo 2-jų metų gyvavimo tremtyje su
kaktuvių proga š. m. liepos 19 d. Se- 
ligenstadte lietuvių stovykloje pa
statė Gasparo Veličkos 2-jų veiksmų 
ir 1 paveikslo pjesę „Žmonės prie 
vieškelio“. Kas žino, Seligenstadto 
stovyklą, gali puikiai suprasti kokio- 
rnls sąlygomis susikūrė naujas vei
kalas.-Stovykla randasi toliau nuo 
miestų, todėl, statant didesnį vei
kalą, susidaro sunkumų,, kuriuos ne
lengva nugalėti.

Siam veikalui labiau tiktų montažo 
vardas, nes jo tikslas ir nebuvo duoti 
■dramatinių momentų ir siekti dra
minės įtampos. Veikalas vaizdavo lie
tuvišką kaimą paskutiniaisiais lais
vės metais.Nuo pradžios iki galo skam
bėjo lietuviškosios liaudies dainos, 
kurias išpildė gerai paruoštas An
samblio choras, vadovaujamas muz. 
Stepono Sodeikos. Daugelyje vietų 
buvo pavaizduotas lietuviškas kaimo 
orkestras, paruoštas instrumentali- 
nės dalies vadovo Balio Pakšto. 
Apstu veikale ir tautinių šokių, ku
riuos paruošė L. T. Ansamblio tau
tinių šokių vadovė Albertina Ličkū- 
naitė. Lietuviškos dainos, tautiniai 
šokiai ir sudaro šios pjesės branduo
lį Šia prasme veikalas gali būti re
prezentacinis svetimšaliams, kurie 
ras jame pakankamai lietuviškojo 
tautinio meno ir susipažins su lietu
vių liaudies dainomis ir ^tautiniais 
šokiais.

Veikale neperdaugiausia drama
tinio elemento, kuris nebuvo pakan
kamai apdirbtas. Atsimindami, kad 
vaidintojai nėra profesionalai ar
tistai ir kad duoti dramatiniai mo
mentai nebuvo pagrindinis šios pje
sės uždavinys, — mes tai suprasime.

Dail. Česlovo Januso dekoracijos 
neblogos, o yp,ač šiose sunkiose sto
vyklų Sąlygose. Be to, scena buvo 
maža ir nepritaikinta didesnėms de
koracijoms.

Veikalą pastatė ir režisavo jo 
autorius Gasparas Velička.

Malonu pastebėti, kad svečių tarpe 
matėsi amerikiečių, vokiečių ir kitų 
svetimtaučių. Panašius veikalus, 
perdirbus ir specialiai pritaikius, ga
lima platesniu mastu rodyti kitatau
čiams. Kiekvienu tokiu atveju būtų 
gera reprezentacija. mb

Nūdieninė Jono Aisčio lyrika
■■/.•• ■ - f

1. Berods, Romain Rolland yrą pa
sakęs — Lietuva, tai žalia ir sida
bras.

Vešli, sultinga žaluma yra kraštas, 
savo šilojais, pievom Ir derliumi, ir 
su sidabriniais apvadais — rasos 
lašais, beržų, drebulių, voratinklių 
auksiniu pasidab ravimu, ar kai linų 
sidabrą sukioja ant laukų, ar žie
mom šerkšnas ant medžių, nukrenta 
— ir žalia, žalia, sultingai žalįa . . .

Tokia, sakyčia, yra Lietuva, ir jos 
taip dažnai pasiilgsta, jos žalio ir 
sidabro, taip dažnai. Ir todėl taip 
gera pavartyt Aleksandriškį, tieka 
metų neregėtą — nes Aleksandriš- 
kis yra Lietuva. Dar tikriau — Alek- 
sandriškis yra Lietuvos žalia ir si
dabras drungnoje ašaroje. Jis yra 
drungnai rasotas, turi kažką iš šilo 
gailių ir gluosnių, ašaroklio beržo 
ir pušų laknumo. .

Per daug jau jin fšispindo lietu
viško dangaus ašarotas mėlis, lygu
mų tylesnys. Kažkas taip sava, žo

žalia ir sidabras drungnoje ašaroje
2. Kaip Charles Baudelaire, po 

ilgų gražių dainavimų, savo subren
dime perėjęs J sonetą, reikalaujantį 
meisterlškiausio motyvo aplvidalini- 
mo, — Aleksandriškis pas mus atei
na su sonetu

Dešimt metų AlėKsandriški*,- iš
vykęs Prancūzijon kiek šykštokas 
mums buvo, mes mažai jį matėm. 
Norint išėjo du rinkiniai — „Be tė
vynės brangios“ (1943 m.) ir „Nemu
no ilgesys“ (1947 m.), — jie nepa
siekė mūsų. Laikraščiai dėlipjos tik 
patrijotinių jo eilių (jau mūsų liki
mas taip susidėjo), silpniausiųjų jo 
eilių, ir ne retai buvo galvota: Alek
sandriškis pradėjo blogai rašyt. Taip 
kalbėjo liežuviai, tik sunku buvo 
tikėt — todėl juo maloniau, netyčia,
— kokia laimė- po tiekos laukimo!
— gaut paimt į rankas abu jo rin
kinius ir pabūt tik su jais, vienudu.

kitimas, kitimas klasikon, kitimas 
gilyn. Jis nebegalėjo būt vien anas, 
liūdnai rymantis ir bedainuojantis. 
Zinia, jis patiko mums anokis, mums 
patiko jis — kaip viensyk kiliesiem 
buvo patikęs „Stundenbuch“ Rilke, 
kiek rusiškas Rilke, tačiau kaip- 
Rilke likimas stūmė vakaruosin, 
kad nebūt vien „Stundenbuch" Ril
ke, o ir „Duineser Elegien“, taip ir 
Aleksandriškį likimas nustūmė ano- 
jon pusėn, kad jis nebūtų vien .ano
kis, kokį pažinojom, o kad ateitų 
dar su naujesniu, dar klasiškiau iš
baigta forma ir žodžiu, su tokiu, sul
tingu lietuvišku žodžiu, ir — sonete. 
Su gražiausiu sonetu lietuvių poezi
joje.

Nereikia daug vartyt, kad paste
bėtum, kad kuo ne pusė stipriausių 
sonetų yra iš 1940—1942 metų, ypač 
42-jų, — štai, Naktis, Baltas debe

----------------------r-------------------- įonas Aistis
Gimtinė

Kokalny bujoję liepos, augę ąžuolai.
Salimais tekėjus Praviena raudona
Ir akiraty numėlę tolimi šilai
Buvo man džiaugsmas ir kasdienė duona.

Kokalnin pakopus — mano buvo išminti 
Net takeliai — matės: Nemunas žvilgėjo, 
O už jo Žigla melsvai nujuodus, ir viršuj šventi 
Skliautai, apačioj gi — vieškelis klegėjo.

Dar ten buvo tėvo kalvė nuolatos žvangi 
Ir vaikystės mano pražiūrėtas langas, 
Pro kurį stebėdavau pasaulio plotį . . ,

Ten mano gimtinė ir vaikystė brangi — 
Ir varpai kasdieną po senovei žvanga, . 
Lyg tada, kai mokiaus džiaugtis ir svajoti ...

Pavasarėjant
Taip nuostabiai pakvimpa kartais žemė, 
Nors pavasaris dar miega pumpuruos, 
Nors dar juodos šakos šnekasi neramios, 
Kad pailgo laukti vasaros kaitros . . .

Kartais gi vytelė dangišku sopranu 
Gysteli viršūnėj, kartais gi tyla 
Ir tas žemės kvapas širdį pakutena 
Nečionykščio džiaugsme, nuostabia gėla.

Rausta skliautas, žemė ir arimai juosta, 
Tyras vandenėlis, bėgdamas vaga, 
Spindi, it laimingos mylimosios skruoste

Ašara sustingus laime pažydėt . . .
Ak, kaip žemė šiandie nuostabiai nuoga, 
Kaip skliaute pakibus vieniša žvaigždė!

Iš rinkinio „Nemuno ilgesys“ (1947 m.)

erškėčius ir usnis, atėjūnų kojas — 
ir tai yra silpniausi eilėraščiai. Ir 
nereikia laukt kitaip — mes laisvėj

. — Prancūzų-šveicarų literatūros 
premija-paskirta prof. Marcel Ray
mond iš Ženevos ui. jo veikalą: 
,J?aue Valery et la tentation de 
l’esprit“.

— Lunde (Švedijoj) vykusiame 
Pasaulinės Evangelikų Sąjungos kon
grese buvo svarstoma 'ir Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos evangelikų bažny
čios reikalai išeivijoj, vakarų Euro
poj ir kt

džiais neišsakomo. Dingoj, Aleksan- 
driškis niekados nebus patrijotiškas 
poetas — jis per daug lietuviškas, 
per daug rūta ir berželiai. Patrijo
tiškas gali būt Brazdžionis, jam ar
timiau patosas — kaip vargonų mu
zikai — kaip andai ir Maironis, — ir 
jų kalboj yra kažko retoriško, — 
tačiau ne Aleksandriškis, ašara nie
kados nėra patosas ar retorika, 
kaip ir kanklėse ar skudučiavime, 
tuodviejuos tikruosiuos lietuviško
sios muzikos instrumentuose, kurių 
skambėjime tiek žalia ir sidabro.

Vienudu su drungnos ašaros lyrika.
Tiesa, šiuose rinkiniuose nebėra 

vien Aleksandriškis, čia nebėra vien 
„Imago mortis“, čia yra ir Aistis, 
klasiškai skambantis vardas. Tačiau 
malonu, kaip sodininkui, vieną ryt 
gėlei antrą žiedų virtinę išskleidus, 
plačiai išlapojus. Aleksandriškis ne
sustojo vietoj — jis atskleidė dar 
vieną savo pasaulį. Kaip burtininkas.

Be abejo, nepaliko be įtakos stu
dijų Prancūzijoje metai. Bet ir tosna 
studijosna jį stūmė jau anas vidinis

sėlis, Rūta. Skausmas, Rytys; Žvan
gučiai, Sv. Sebastijonas, Narcizai, 
Platanai, Skundas, Ruduo. Tačiau jų 
yra ir vėlesniais metais, iki pat šiųjų 
— drungni, sultingai klasiški sone
tai: Pavasarėjant (1947), Gimtinė 
(44), Kaunas (45), Poetui (46), Siau
rys (46), ir kt. Tačiau pastarieji me
tai yra žiaurūs, ir dar kūrėjui; to- 
dėlios ir Aistis vis daugiau susidū- 
moja, vis daugiau, o kartais visai 
įsikarščiavęs šūkteli, su kartėliu dėll 
pastarųjų metų skriaudų, kalba apie 
žmoniškumą, pamintą teisę, tironus,

įpratom dainuot, ir, štai, dabar rei
kia naujų žodžių ieškot — vergijai 
ir despotams. Tie eilėraščiai yra iš 
pernelyg skaudaus nelaimės pajau
timo momentų kai net tikra daina 
numiršta negimus.

Nedrįsčiau sakyt, kad tuose eilė
raščiuose nėra Aisčio — ne, jie yra 
jo, iš jo tikriausioje jo, tiktai kad jie 
negalėjo gauti tikrai meno kūriniui 
reikiamo apipavidalinimo ir spalvos.
— per daug arti stovi konkretybė, 
kaip slibinas, iškėlęs devyngalvę 
(Paūgo, pabodo, Kur gi kraštas, 
Kada, Ir mylėjom tave, Amžių gies
mė. Klajūnai, Kaip gera jaust tave). 
Kam mūsų neužeina sunkios, rodos, 
nebepakeliamo ilgesio, valandos, kad 
žodžių nerandi išsakyt? . . .

3. Žodis ateina į eilėraštį ir ima 
gyvent — kiekvienas Jo skiemuo, 
kiekviena raidė. Tvirtai, organiškai 
susijęs su visa eilute, su visu sa
kiniu — visa strofa, eilėraščiu. Žo
dis ateina nebeišbraukiamas, tapęs 
išgyvenimu, ilgom vasarom. Vieną
kart „N. Romuvoj“ Aleksandriškis 
sakė, kaip ilgai eilėraštis bręsta jin. 
kol išeina — kaip kūdikis. Tai gal 
keista mūsų poetam, kurių šaltų, 
numirusių eilių kasdien matom, ku
rios dar nebaigus skaityt, kaip miręs 
paukštelis — sykį tašė A. Lansbergis
— jau sveria rankas — jiems keista, 
gal būt, kad pas poetą žodis taip 
ilgai bręsta, kaip duona, ir kad jis 
taip tvirtai įdėtas, nebeišimamai. Ir 
žodis naujas, nenunešiotas, žodis 
atnaujintas, jeigu jo rūbai susinešiot 
pradėję — Aleksandriškis yra vie
nintelis iš mūsų poetų, jautriausiai 
kuriąs naujus žodžius — jaučiantis 
gyvąją žodžio prigimtį ir muziką. 
Todėl toks po eilių, sonetų ašarotasai 
skambumas. Ašarotasai — nesą lie
tuviškas žodis toks yra. Jis nėra 
klasiškai skambąs — jis su ašaros, 
traškėjimo priemaiša, kaip Kristijo
no „Metuose“. Kūrėjas kuria kalbą, 
kūrėjas atneša naują žodį ir atšvie- 
sina rūdyt ėmusį.

Galima dainuot apie viską, Ir vis 
gražiais, ’nenusibostančiais žodžiais
— Aistis dainuoja tėviškę. Gražiausi 
jo sonetai yra apie aną pamotės ra
ganės žiede įburtą kraštą, išsineštą 
svetimosna žemėsna, užu marių van
denų, ana įsiūtoji šilainė. Išsinešta, 
kad kūrėjo sielos projekcijoj vėl 
viskas iškiltų: regėjime ateina ir 
pasiilgsta Nemunas, lietuviška nak
tis, rūta žaliašakėlė, lašėja sula anas 
pavasaris, gegužinės, kūčios — ir 
Kaunas, Kokalnis, tylios vėlinės, ir 
blyškiai geltoni žvangučiai, platanai, 
darželis, — visa, kur miela taip ir 
gera būtų dabar taip vėliakos. Ir

ir nepatirtus džiaugsmo slėpinius. Jie 
keliavo, ieškojo ir buvo laimingi ir 
buvo visur, kur teikė užuomarštį, 
linksmybę ir malonumus alkanai 
širdžiai. Meilė, vynas, žavingi regi
niai jam tarnavo nuosaikiai ir jis 
su tikru epikuriečio pomėgiu skynė 
laimės kekes.

Kaip kadMse raštuose, taip džiau
gsmo sūkuryje jis tarėsi suradęs gėrį 
grožio apraiškose. Bet atsitiko taip, 
kad moteriškė nuėjo su kitu, ir jis 
ūmai pasijuto vienas ir apleistas, 
kadangi jai buvo sudėjęs visus jaus
mus ir tikėjimą. Ir' staiga papūtė 
Šaltas ir niūrus vėjas. Visur matė 
vien klastą ir apgaulę: viskas pasi
rodė dirbtina, kvaila ir tuščia. Jis 
vaikščiojo tartum išmestas iš gimtųjų 
namų, kuriuos užvaldė pikti nieka- 
dėjai. ' Praeinančių žvilgsniuose jis 
skaitė pašaipą ir jų žodžiuose veid
mainystę. Jis nusigando savo klaidų 
ir menkystės ir pamatė, kad jis netih- 
kamas tam gyvenimui kaip pasenęs 
rūbas ir jis nebesuprato to, kas tar
tum buvo bepradedą ryškėti. Jis grižo 
į savo darbo kambarį ir nupūtė dul
kes nuo storų tomų ir pageltusiuose 
lapuose mėgino sugauti dingusios lai
mės pėdsakus ir rasti išrišimą.

Knygos bylojo šaltai ir sunkiais 
ir įmantriais žodžiais. Kažkas netikra 
buvo išmintingųjų raštuose — jis tai 
jautė nes buvo mėginęsVgyvenimo, 
ir nebuvo tikras tas gyvAimas, nes 
jis matė jo menkystę ir tlštumą. Ir 
tarpe to vėrėsi gilus plyšysltr juo jis 
grimzdo giliau išminties jlron, juo 
praraja plėtėsi ir grasino. Ten trau
kėsi neperžvelgiamos ūkanos ir jis 
tarpais nebežinojo kas už jų. Ir nusi
minimas ir kartumo vilnys skalavo 
mokyto daktaro galvą, ir jo tikėjimas 
braškėjo kaip nudžiūvusi šaka.

— Viskas grindžiama melu ir ego
izmu. Meilė tėra apgaulingo miražo 
dalis, paliekanti gaižias nuosėdas, 
džiaugsmas — gležnos peteliškės 
sparnų mostelėjimas, kuriuos sude
gina vylinga liepsna. Kur yra toji 
gyvastinga versmė, išplaunanti kai
nus ir sutirpdanti ledus ir neišsen
kanti niekad ir neųžnešama smėlio? 
Ji turi būti, nes pasaulis žūtų be 
jos... — svarstė jis kadangi jo širdin 
buvo įkritusi pragaištinga sėkla.

Ir nuobodžioje metų tėkmėje matė 
< slystant iš rankų įgytus laimėjimus,

ir praraja vėrėsi vis gilyn ir tamsyn. 
Savo amžiaus klestėjime ir pajėgumo 
viršūnėje jis buvo vienišas ir atitrū
kęs, kaip ledo lytis vandenyse. Ir 
matė jis, kaip tirpsta, dyla ir men
kėja, nes nesurado siūlo, rišančio 
klaikią tikrovę su praeitim senuose 
tomuose. *

Jis matė jaunus žmones susiglau
dusius ir susiėmusius rankomis jau
kiose parko aikštelėse, girdėjo juoką 
pasilinksminimo vietose ir maršus 
ir svajingas šokių meliodijas. Jis 
matė rūpesčius veiduose ir nervin
gumą žingsniuose. Visa yra netikra, 
viskas be vertės, laikina ir nepasto
vu. Kur yra žmoniškumas, jo pa
šaukimo vertė ir nemarioji meilė? 
Nejau niekad nebus lemta jos iš
vysti? Ir buvo valandų, kai jis no
rėjo verčiau viską baigti, paskęsti 
nežinioj ir nuplaukti siautulingais 
verpetais. Ir kartą jis-atsidūrė už 
miesto ir keliavo dulkinais keliukais 
pro jaukias ūkininkų sėdybas, ir 
ganyklomis Ir javų ežiomis, kur 
sunkios varpos sviro ant tako ir 
aštriais akuotais braukė jo rūbus. 
Žemė gūsčiojo ir virpėjo pavakario 
garsais ir įšilusio oro srovės tvoskė 
iš bręstančių dirvų.

Giraitės pakraštyje jis išvydo mi
nią prie baigiančių degti namų, ir, 
priėjęs arčiau, pamatė moteriškę gu
linčią ant žemės. Žmonės aimanavo 
ir tupinėjo, vietoje, nežinodami ką 
daryti, o moteris apdegusiomis ran
komis spaudė glėbyje vaikutį. Jos 
veidas, plaukai, jos rūbai apdegę, ir, 
kai daktaras pasiteiravo, kas buvo 
nutikę, jam paaiškino skubiai ir 
paslaugiai:

— Mes gesinome ugnį ir darėme 
visa, ką galėdami, kad ji neišsiplėstų. 
Ir tada atbėgo iš lauko motina tos 
mergytės ir šaukė, kad gelbėtų jos 
vaiką, kurį paliko miegantį aukštai 
kambaryje. Ji nesvyravo nė akimir
kos, kai niekas nesiryžo, ir puolė į 
ugnį. Mes ją ištraukėme iš po sukri
tusių sijų ir atgaivinome . . .

— Taip, — pridūrė kitas, — ją at
gaivinome . . . Bet ji niekad jau ne
regės saulės, nes jos akis palietė 
ugnis. Aš nusimanau tuose daly
kuose . . .

Žmonės aimanavo, jausdami tru
putį prasikaltę, tik tylėjo ta, kurios 
akis palietė liepsna, ir ji glaudė kū
dikį prie krūtinės, kurio, rodos, nie

kas nebūtų įstengęs atplėšti.
Daktaras grįžo atgal, ir jo galva 

sviro vis žemiau. Jis prisiminė mo
tiną.

Jis nepasuko namo ir nuklydo 
gatvėmis ir, gaubiamas šimtų nak
ties balsų, mąstė apie savo motiną. 
Kiek jau metų, kai jos nebelankė, Ir 
kiek jau metų, kai nebesiuntė laiškų 
ir nesitėiravo sveikatos! Ak, jis visai 
nebesuvokė, kaip ji begyvena šiuo 
metu. Brisdamas išminties jūra, jis 
buvo užmiršęs gimtuosius namus ir 
motiną. O troški naktis alsavo į jo 
veidą, ir jis mąstė be paliovos apie 
tolimą, paliktą motiną . . .

Tartum tvykstelėjimas tolimo žai
bo, tartum įskelta kibirkštis įsigavo 
ir ruseno abejonių nukankintoje 
mokslo vyro sieloje. Jis kniostelėjo 
ir leidosi, išplėstomis akimis regėda
mas senai, senai užmirštus vaizdus.

Naktis blėso Jis nebuvo sumerkęs 
blakstienų. Jis stovėjo kelyje į pai
nių klausimų išrišimą. Baisaus karš
čio apimtas, pajuto visą savo kaltės 
didumą. Jis paliko viską ir skubėjo 
Stotin, ir traukinio ratai perlėtai su
kosi, ir rodėsi jam, kad kelionė ne- 
sibags.

Pas mamą. Ji buvo graži ir jauna, 
ir jos gerose akyse kaupėsi liūdesys, 
kai leido sūnų iš namų. Ji buvo 
jauna ir graži, ir matė ’jis, kaip 
skausmo metai pražildė puikias ka
sas ir išvagojo mielą veidą. O, Vieš
patie, kaip senai tai visa buvo, kaip 
senai! Kieta šimtmečių našta spaudė 
jo pečius, ieškojimo, ir nusivylimo 
uždėtus, ir jie visi buvo tušti, nes 
jis buvo užmiršęs sopulio sklidinas 
motinos akis. Jis virpėjo, kaip val
kas laukdamas bausmės, kaip kraupi 
mergaitė, pirmosios meilės nuvilta. 
Kiek jau metų! Ir rodėsi, jei jis 
neskubės — tereikės ieškoti apžėlu- 
sio kapo. Bet kaip jis atpirks savo 
kaltę?

Tartum valktis nukrito nuo jo 
akių ir išminties galva pakilo aukš
tyn. Kokia paprastutė didžioji tiesa 
ir šit, kur plūsta gyvastingoji 
versmė: gaivi, nesenkanti, Ir ne
nykstanti per amžius.

Ak, kad jis tik atrastų. Jis nuplau
tų kojas ašaromis ir išmelstų atlei
dimą, paklydėlis sūnus. Ir neapleis
tų niekad jau jos.

Ir aušros virpėjo jo kelyje į na
mus, ir seni apleistos sodybos me-

džiai ir verkianti svirtis ir tie basų 
kojų išminti takeliai. Ten, ten, miš
kų ir ūkanų apsupti namai. Toli, toli 
be galo ... Kur kadais švietė auksi
niai spinduliai, kur tiek žalumo, 
meilės ir šilumos.

Sutiktų žmonių jis nepažino pa
keliui iš stoties. Jo širdis daužėsi, ir 
jis, išvertęs pasaulio lobynus ir ne
šęs kitiems šviesą — ėjo sumenkęs 
Ir skurdus artėjo prie namų, senų, 
paniekintų namų.

Rytmečio vėsa tvoskė iš pievų 
rasos, iš miško šešėlių, ir platūs 
laukai nešė pasveikinimą ir ant jų 
čivireno sidabrinė vieversio giesmė. 
Jis stabtelėjo prie kryžiaus ir 
pažvelgė žemyn.

Ūkininkai įdėmiai lydėjo retą ke
leivį, suvargusį, su skrybėle rankoje, 
lyg pasiruošusį maldai. Ir netrukus 
jis pasiekė išvirtusių statinių tvorą, 
kur jį pasitiko piktas šunies lojimas. 
Jis stoviniavo, nebežinodamas nuo 
ko pradėti, nes drąsa jį buvo aplei
dusi, kol prasidarė žemos grįčios 
durys ir ant slenksčio pasirodė ...

— Mama! ... — šūktelėjo žmogus 
kieme.

— Tai tu, sūneli . . . Mano akys 
aptemusios . . . Bet aš pažįstu tavo 
balsą ... — ir ėjo senutė, priešais 
pasiramstydama lazdele.

— Mama, motuše, jei man galė
tumei atleisti ... — dejavo daktaras, 
suklupęs prie senosios grįčios durų 
ir bučiavo kietą, išdžiūvusią senutės 
ranką.

— Kelkis vaikeli. Aš tavęs laukiau 
... Aš pražiūrėjau akis ir meldžiau 
kasdien, kad tu sugrįžtume! manęs 
aplankyti, kad galėčiau ramiai nu
mirti. Ir Dievas išklausė, nes Jo be
galinė malonė. Kelkis, vaikuti . . .

Motina vedėsi sūnų viddn, nu
šluostė prakaitą ir dulkes nuo jo 
veido. Sodino už stalo ir valgydino 
ir girdė. Ir nusivedė paskui jo vai
kystės kambarėlin, kur tebebuvo 
paklota jo lova, išlaukusi jo tiek 
metų. Ir aprodė ji sūnui viską, Icas 
buvo išlikę iš anų, tolimųjų dienų. 
Visi smulkūs ir brangūs daikteliai 
stovėjo .senose vietose, kaip buvo 
palikti. Jam tausoti ir išlaikyti.

Juos supo ramybė ir nuolankumo 
ir atleidimo žodžiai tirpo karštose 
džiugesio ašarose.

— Dangus išklausė mano maldų, 
nes begalinė Jo širdis.

sielvartą, ašarotą melancholiją, ir 
skausmą, kurį iššaukia anie prisimi
nimai, dainuoja mums Aistis. Skai
tai, vienas taip, vienudu, ir jis pa
sidaro toks artimas, toks mielas — 
ir nežinai, ko taip pasiilgsta — lyg 
anais vasarų vakarais, kai taip ra
mu, taip neišpasakytai pakilnu, ir 
dangus toks aukštas aukštas, ir ban
dų būbavimai iš tolimiausių vien
kiemių taip arti, rodos, ir kurkielių, 
griežlių skambėjimas visose pievose 
toks sklidinas, — iki vėlų išnaktų 
nemingama, tik graudžiai ir ilgesin
gai dainuojama — taip per visus 
kaimus, į įsisvajojusiai aukštą va
saros vakarą, taip visas kraštas 
viena malda ir sidabras, žalia ir si
dabras drungnoje ašaroje. —

4. Lyrikas — jis ateina ir išverkia 
save, visą savo širdį palieka. Ir 
graudžiai kartais verkia, pasikuk
čiodamas. Nieko sau nepasilaikyda
mas. Tik viena gal — viena paslap
tis, kuri jį dienom ir naktim gal 
persekioja, ėda, kartais gal džiugina. 
Jos jis niekam nepasako, nes ji yra 
neišsakoma. Tai bus, ką jis vienas 
težinos, tebūnie tai ir kančia, ir tai 
ii\yra daugiau, kančia, negu džiaugs
mas. Ir pirštas, judinamas vaiko 
pakaklėly, juokas betgi yra toji kan
čia. Niekas jos dar nėra pajutęs ir 
taip išgyvenęs, ji yra tikrutėliausiai 
tik jo vieno, jo kančia, jam vienam 
skirta, niekados jos kitam neišsaky
si, nesužinos. Tai jo nuosavasis iš
gyvenimas, kas jam lieka, viską iš
verkus. Jis yra su visais, ir tik jis 
yra vienas — lyrikas. —

Jonas Mekas

Atsi!|,ęfa paminėti
Naujasis gyvenimas, Religinės kul

tūros laikraštis Red. kun. V. Bagda- 
navičius. Nr. 1 (22) 1947 liepos 15 d. 
16 psk Kaina 1,50 HM.

Pagiedruliai, Leidžia Lietuvių 
Draugija Švedijoje. Red. J. Lingis. 
Nr. 9 1947 m, birželis. 50 rotatoriu
mi spausdintų pusk

Laužams įįepsnojant, skautiškų ir 
liaudies dainų rinkinėlis. Surinko ir 
spaudai paruošė s. v. vyr. valt. P. P. 
LTB leidykla „Aistia“, Kassel-TV'- 
tenberg, 1947 m. 147 pusk Kaina ne
pažymėta
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Lietuvių, latvių ir 
estų Vyr. Kom.

pasitarimas
Liepos 4 d. latvių stovykloje „Val

ka“ (prie Nūmbergo) įvyko lietuvių, 
latvių ir estų Vyr. Komitetų mėne
sinis pasitarimas, kuriame buvo ap
tarti einamieji reikalai. Įkurdinimo 
klausimu konstatuotas pažiūrų vie
nodumas. Šioje srityje kol kas nieko 
nėra pasikeitę.

Ryšium su IRO įsisteigimu, nu
tarta pasiųsti į Heidelbergą visų 
trijų tautybių' delegaciją pas IRO 
Įgaliotinį Boeme-Ficklin ir su juo 
išsiaiškinti visus ‘ rūpimus klausi
mus.

Anglų išgalvotą ir visų plačiai 
vartojamą žodį „baltas" nutarta dau
giau nebevartoti, nes kai kurios 
UNRRA įstaigos jau buvo pradėju
sios baltų vardu žymėti lietuvių, 
latvių ir estų tautybes. Be to, tuo 
pačiu vardu save vadina Pabaltijo 
kraštų vokiečiai, ir tai mums sudaro 
ir politinių painiavų. Pageidaujama, 
kad pirmoje eilėje mūsų spauda im
tų vengti baltų vardo ir vartotų lie
tuvius, latvius, estus, vadinantis tik
raisiais vardais.
Tarptautinis Biuras užmezgė ryšius 
su Tarpt Raud. Kryžium Ženevoj

Čia paduodame Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus atsakymą į Tarp
tautinio Biuro raštą apie tremtinių 
būklę:

„Mes esame gavę Jūsų laišką iš 
1947 m. vasario 6 d., kuriuo Jūs 
siunčiate mums pranešimą apie DP 
padėtį amerikiečių okupuotose zo
nose Austrijoje ir Vokietijoje. Mes 
su didžiausiu dėmesiu ištyrėme šį 
raštą ir dėkojame už jį.

Atsižvelgiant į Tarptautinio Komi
teto žygius,' daromus Jūsų memo
randume paminėtų asmenų atžvil
giu, mes galime Jums užtikrinti, 
kad mūsų delegatai Vokietijoje ir 
Austrijoje visada stengiasi padėti 
DP ir politiniams pabėgėliams. To
liau, mes esame instruktavę mūsų 
delegatus abiejuose šiuose kraštuose 
pranešti mums apie tuos atvejus, 
kai neribotos priemonės buvo taiko
mos DP, kad mes galėtume atsakin
gu galiojimu sutvarkyti reikalą.

Mes labai gailimės, negalėdami 
padaryti Intervencijos šių žmonių 
atžvilgiu platesne prasme, kaip, at
rodo, Jūs pageidautumėt. Jūs esate 
karo DP, šiuo metu, esate okupaci
nės valdžios įstaigų kompetencijoje 
ir greitai būsite perduoti IRO, kuri 
ką tik įsikūrė. Todėl mums yra la
bai svarbu prisidėti prie akcijos, 
kurią valdžios yra nutarusios pati
kėti kitoms organizacijoms.“

Taikomosios Dailės Institutas Frei- 
burge. baigdamas savo pirmuosius 
mokslo metus, mokyklos patalpose 
Rebhause DP studentams surengė 
uždarą darbų parodą. Parodos ati
daryme, liepos 12 d., dalyvavo Ba
deno, srities gubernatoriaus pava
duotojas, daug aukštų prancūzų va
dovybės pareigūnų, lietuvių koloni
jos tautiečiai ir kiti svečiai. Guber
natoriaus pavaduotojas pasidžiaugė 
darbais ir pageidavo, kad prieš Ka
lėdas būtų surengta vieša paroda 
visam miestui. Prancūzų vadovybė 
žada duoti patalpas, išleisti katalogą 
ir išspausdinti plakatą.

Paroda vaizdavo, kas buvo pasiek
ta per mokslo metus. Žinoma, šitie 
metai buvo sunkiausi nes Institutas" 
įsikūrė iš nieko, ir tik direktoriaus 
V. K. Jonyno pastangų iėka dabar 
darbas įėjo į normalesnes-vėžes. Pa
rodoje buvo reprezentuojamos visos 
studijos, būtent: tapybos, grafikos, 
audinių ir net skulptūros ir kerami
kos, kurios randasi Kandeme, Švei
carijos pasienyje, kur yra specialios 
dirbtuvės. Šios dvi pastarosios stu
dijos — keramikos ir skulptūros — 
turėjo savo atskirą skyrių.

Iš keramikos buvo gana daug ma
žesnių darbų, statulėlių, pora ser
vizų ir kt. Iš skulptūros pažymėtina 
pora didesnių kompozicijų, keletas

34 med. seserys artimo tarnybon
GAILESTINGŲJŲ SESERŲ MOKYKLA IŠLEIDO PIRMĄJĄ LAIDĄ

Kai, maždaug, prieš metus Nūr- 
tingene buvo steigiama pirmoji 
tremtyje Gailestingųjų Seserų Mo
kykla, sunkiai ir patys steigėjai, ir 
mokyklos kandidatės, ir pagaliau vi
suomenė tikėjo, kad ši mokykla to
kiu neramiu metu ir tokiose sun
kiose ir netikrose sąlygose galėtų 
įvykdyti savo uždavinius ir užsi
brėžtus tikslus. Tačiau pasiryžimas, 
atkaklus užsispyrimas ir pasiauko
jimas bei darbas savo padarė — lie
pos 20 d. Gaiįestingųjų Seserų Mo
kykla (dabar atsikėlusi į Schwabisch- 
Gmūnd stovyklą) išleido pirmąją 
gailestingųjų seserų laidą, teoretiš
kai ir praktiškai paruoštą sunkiam 
ir atsakingam darbui. Išleistuvių 
aktas buvo šventė ne tik pačioms 
absolventėms, bet ir visai stovyklos 
visuomenei, suprantančiai šių naujų 
medicinos seserų reikšmę artimo 
tarnyboje.

Pravartu bent prabėgomis pa
žvelgti į Gailestingųjų Seserų Mo
kyklos istoriją, kuri tetruko vos de

vynis mėnesius. Mokykla įsteigta 
Nūrtingene 1946 m. spalio 14 d. Mo
kyklos steigimo mintį iškėlė tuome
tinis Nilrtingeno liet stovyklos švie
timo vadovas dr. J. Grinius, gi šiai 
minčiai pritarimą radus UNRRA pa
reigūnuose ir savuose gydytojuose, 
sumanymas tapo įgyvendintas. Į 
mokyklą tegalėjo būti priimtos tik 
Nūrtingeno apskr. kolonijose gyve
nančios mergaitės ir moterys, tačiau 
viena kita jų pateko ir iš kitų sto
vyklų. Priimta buvo per 50 kandi
dačių, kurių mokymo eigoje kelio
lika atkrito. Mokslo metų pabaigoje 
teliko 37 mokinės- o mokyklos bai
gimo atestatą gavo 34 (trys egzami
nų nelaikė).

Mokyklos programa atitiko nepri
klausomos Lietuvos gailestingųjų 
seserų mokyklos programą. Mokslas 
buvo suskirstytas į du semestrus, po 
4 mėnesius kiekvienas. Pirmame se
mestre buvo einama šie dalykai: 
bendroji biologija, anatomija su 
histologija, fiziologija, patologija, 

Taik. Dailės Instituto darbų paroda
bareljefų ir dvi gražios vaikiškos 
galvutės. Tapybos studija išstatė la
bai daug darbų. Beveik visi darbai 
dirbti aliejumi, keletas su pastele. 
Grafikos studija turi gražiausias pa
talpas, tai gana gražiai ir susitvar
kė. Iš darbų krito pirmiausia į akis 
spalvoti plakatai. Keletas darbų at
liktų linoleume, eskizai medžio, lino
leumo ar metalo raižiniams. Dau
giausia darbų išstatė audinių stu
dija: ypač labai įdomūs jau baigiami 
kilimai- gatavi megstiniai, tautinės 
juostos, kojinės, pirštinės ir t. t.

Pažymėtina, kad studentų daugu
mą sudaro lietuviai, yra truputis 
latvių, pora estų, lenkų, rusų ir vie
nas vengras. Studentai pasiryžę per 
atostogas pailsėti ir po to vėl kibti 
į darbą, kad sekančioje parodoje 
galėtų dar geriau pasirodyti.

\ Freiburgensis

įsisteigė Liet. Profeso
Laik. Liet. Profesorių Tarybos ini

ciatyva sukviestas Liet. Aukštųjų 
Mokyklų Mokslo Personalo atstovų 
suvažiavimas, įvykęs š. m. gegužės 
mėn. 3 d. Nūrtingene, įsteigė Lietu
vos Profesorių Užsienyje Sąjungą 
ir išrinko Sąjungos Valdybą. Ponai 
Profesoriai maloniai prašomi Są- 

farmakologija, socialinė medicina, 
bendroji terapija, bakteriologija, 
aseptika ir dezinfekcija; antrame 
semestre: vidaus ligos, chirurgija su 
desmurgija, ginekologija su akuše
rija, vaikų ligos ir kūdikių slaugy
mas, dietetika, medicininių įstatymų 
apžvalga, Rentgeno technika- medi
cininė laboratorija, seserų darbas 
odontologijoj bei spec, medicinos ša
kose. Be to, buvo dėstoma anglų 
kalba, o mokinių moralei stiprinti ir 
pastoralinei medicinai dėstyti - buvo 
pakviestas kapelionas. Mokslo metų 
bėgyje mokinės atliko gana nemažą 
praktiką UNRRA ir vokiškose ligo
ninėse. Taigi, nors ir per neilgą 
laiką, tačiau naujosios med. seserys 
į gyvenimą išeina gerai pasiruošu
sios, nes mokslo metų bėgyje buvo 
dirbta tikrai daug ir nuoširdžiai, už
mirštant visus kitus reikalus.

Į mokyklos užbaigimo aktą susi
rinko daug stovyklos" visuomenės. 
Mokyklos direktorius gyd. Z. Dani
levičius trumpai supažindino su mo
kyklos įkūrimo ir darbo eiga. Nau-
jąsias med. seseris sveikino Liet. 
Raud. Kryžiaus vicepirm. prof. Z. 
Ivinskis, stovyklos švietimo ir kt.
įstaigų vadovai. Po simboliškos 
priesaikos absolventėms buvo įteikti 
atestatai, suteikią joms - naują ir 
garbingą profesiją. Absolvenčių var
du žodį tarė p. Tumėnienė, gi visi 
lektoriai, kurių mokslo metų bėgyje 
dirbo 14, buvo apdovamoti gyvų gė
lių puokštėmis.

Tuo iškilmės ir buvo baigtos. Po 
sunkaus darbo į 'gyvenimą išleista 
gražus būrys moterų, įgijusių tikrai 
naudingą ir atsakingą, bet už tat 
garbingą profesiją, kuri taip reika
linga yra čia — tremtyje, reikalinga 
emigracijoje, o tuo labiau bus rei
kalinga mūsų brangioje tėvynėje, 
kai po visų vargų grįšime į ją.

Schw.-Gmund lietuvių stovyklos 
Gailestingųjų Seserų Mokykla dar
bo nenutraukia. Netrukus prasidės 
mokslas su antrąja laida, kuri, tilrė- 
kime, išleis tokį pat gražų med. se
serų būrį. J. Žilvinas

jų Užsienyje Sąjunga 
jungos valdybai pranešti savo adre
sus. S-gos adresas: prancūzų zo
nai: Prof. DIRMANTAS, (14b) Reut
lingen, Lederstr. 94. anglų — 4me- 
riekiečių zonoms: L Profesorių Už
sienyje. S-ga, (14a) Schwab.-Gmund, 
Litauisches Lager.

Vatikanas rūpinasi 
DP emigracija

Apaštalų Sostas, iki šiol daug pa
rodęs šiltos ' užuojautos tremtinių 
reikalais, šiuo metu ėmėsi konkrečių 
žygių padėti tremtiniams išsikel
dinti iš Vokietijos ir Austrijos.

Vatikane sudarytas tremtlhių emi
gracijai organizuoti centras, kuriam 
vadovauja Mons. J. B. Montini, Jo 
Šventybės valstybės pasekretoris. 
Vokietijoje ir Austrijoje tremtinių 
reikalams vesti Apaštalų Sostas 
paskyrė kun. Ed. Killion, vienuolį 
redemptonstą, kuris, susitarus su 
Sąjungininkų vyriausybėmis, atsto
vaus katalikų tremtinių reikalus bei 
interesus IRO organizacijoje.

S. m. liepos mėn. 10 dieną Vatika
no Misijos Vokietijoje rūpesčiu buvo 
sušaukta Vokietijoje esančių Tąuti- 
nių Delegatų konferencija katalikų 
tremtinių emigracijos klausimams 
aptarti. Konferencijoje dalyvavo 
Apaštališkas Vizitatorius Vokietijoje 
J. E. Vysk. Al. J. Miinch, lietuvių,- 
latvių, ukrainiečių, lenkų vengrų, 
jugoslavų, kroatų, slovėnų ir rusų 
delegatai ar atstovai bei jų įgalio
tiniai; be to, N. C. W. Conference, 
amerikiečių karinės valdžios ir 
„Pax Romana“ organizacijos atstovai.

Kun. F. Killion, pasiinformavęs 
apie tremtinių padėtį bei planus iš
sikelti iš Vokietijos, pareiškė, kad 
Šventasis Tėvas, kuris labai sielojasi 
tremtinių likimu, stangsis tiems ne
laimingiems žmonėms padėti susi
rasti naują tėvynę. Vatikano emi
gracijos organizacija, kaip numato
ma, amerikiečių zonoje turės ketu- 
rius emigracijos biurus — Mūrichene, 
Stuttgarte, Frankfurte ir Regens- 
burge. Kun. Killion, kuris reziduos 
Ženevoje, emigracijos biurai dirbs 
glaudžiame kontakte su tautiniais 
delegatais.

Baigdamas konferenciją, Ap. Vizi
tatorius J. E. Vysk. A. J. Miinch 
pareiškė viltį, kad IRO organizacija 
stengsis krikščioniškai išspręsti trem
tinių problemą. Iš Bažnyčios pusės 
daroma visa, kas tik galima, trem
tiniams padėti išvykti iš vargšų na
mais tapusio krašto — Vokietijos.

KEMPTENIEClŲ DOVANA 
GEN. L. D. CLAY

Liepos mėn. 18 d. Augsburge gen. 
L D. Clay, amerikiečių armijos vyr. 
vadui Vokietijoje, Kempteno lietu
viai įteikė dovaną — daik M. Paške
vičiaus nutapytą paveikslą „Išvada
vimas“ („Liberation“). Generolas 
nuoširdžiai dėkojo už dovaną, ir pa
žadėjęs liepos mėn. 26 d. aplankyti 
Kempteno lietuvių stovyklą. .

Prašoma suregistruoti aftidavitus
Ryšium su mūsų įkurdinimo rei

kalu, visos Apylinkės prašomos sku
biai surinkti žinias ir pranešti, kiek 
kurioje Apylinkėje yra asmenų, tu
rinčių aftidavitus j JAV, Kanadą, P. 
Afriką ir Pietų Amerikos kraštus. 
Pranešti trumpai (skaičiais), be jo
kių sąrašų.
LRK darbuotojus prašoma pripažinti 

dirbančiaisiais
LTB VK paragino Apylinkių Ko

mitetus LRK darbuotojus užskaityti 
dirbančiaisiais, nes dažnai jiems 
tenka dirbti nemažą ir atsakingą 
darbą.

Kaip bus su išskrynlnguotaisiais?
- Ryšium su UNRRA-os Area Team 
1022 nauju birž. 27 d. pranešimu iš- 
skrynintųjų reikalu kai kurioms sto
vykloms, kilus neaiškumų, LTB VK 
atstovai lankėsi Vyr. Karinomenės 
būstinėje ir gavo šių paaiškinimų: 
Daugelis išskrynintųjų galėjo nesu
laukti atsakymų. Dabar praktiškai 
klausimas spręstinas taip: a) kurie 
yra likę stovyklose vienokiu ar ki
tokiu būdu, tai tegul tenai ir pasi
lieka; b) tie gi, kurie jau gyvena už 
stovyklos ribų, ar tai būtų išskry- 
ninguotieji ar privačiai gyvenantieji 
ir nesinaudojantieji bet kokia pa
šalpa, turi teisę paduoti apeliacijas, 
kad jiems būtų grąžintas arba su
teiktas DP status. Prašymai paduo
dami per savo atitinkamus IRO tea- 
mus arba į centrinį IRO biurą, esan- 
tį Heidelberge. Ar jie gaus pašalpų 
ar ne, neaišku, ypač kad IRO ištek
liai yra labai riboti. Tačiau, kas lie
čia DP status, tai atrodo, kad jiems 
nebus daroma kliūčių, ypač kad IRO 
skalė yra daug platesnė, nes tie, ku
rie dėl politinių, religinių bei rasinių 
motyvų negali ar nenori grįžti į sa
vo gimtuosius kraštus, turi teisę gau
ti DP stautus ir visus su juo susi
jusius dokumentus. Ar IRO darys 
kokį nors anketinį patikrinimą, pa
aiškės vėliau, bet galima laukti. Rei
kia manyti, kad IRO pasistengs kiek 
įalima daugiau repatrijuoti, kiek 
galima didesnį DP skaičų aprūpinti 
darbu įvairiuose kraštuos, o nebega
linčius Išsiversti savomis jėgomis 
šelpti iš savo kuklių išteklių. Kaip 
IRO tvarkys administracinį aparatą, 
ir ar visose zonose vienodai, paaiškės 
vėliau. Aišku tik venų, kad yra de
dama pastangų pritraukti kuo didesnį 
pačių DP skaičių į. administracinį 
darbą.

Paskutinės Trečiojo Reicho dienos
Mane pristato Hitleriui

Hitleris stovi vienas didžiojo kam
bario viduryje, atsisukęs į prieškam
barį. Visi atvykusieji prieina prie 
jo. Beveik kiekvieną jis pasveikina, 
paduodamas ranką, tyliai, be svei- 
kinimosi žodžių. Vieną ar kitą ko 
nors paklausia, o tas atsako „taip, 
mano fūhreri“, arba ,,ne mano fūh
reri“. Aš sustoju ties durimis ir 
laukiu kas bus. Be abejo, tai pats 
keisčiausias mano gyvenimo momen
tas; Gen. pik. Guderianas kažką 
kalba su Hitleriu — greičiausiai 
apie mane, nes pastarasis žvilgčioja 
į mane Guderianas duoda man 
ženklą, ir aš einu link Hitlerio. 
Lėtai, smarkiai palinkęs į priekį, 
šliaužiančiu žingsniu jis žingsniuoja 
link manęs. Jis ištiesia man dešinią
ją ranką ir žiūri į mane retai su
tinkamu, aštriu žvilgsniu. Rankos 
paspaudimas minkštas ir suglebęs, 
be jokios jėgos. Jo galva lengvai 
dreba. Vėliau, kai aš turėjau laiko 
daugiau įsižiūrėti, šis drebėjimas 
man atrodė daug ryškesnis. Jo akyse 
pastebimas neaprašomai spinduliuo
jąs blizgėjimas, kuris veikia gąs
dinančiai ir nenatūraliai. Jo veidas 
ir akys daro visiškai nuvargusio, 
susidėvėjusio žmogaus įspūdį. Visi 
jo judesiai — senio judesiai.

Jis nebuvo tas jėga trykštąs Hit
leris, kurį savo propagandoje Goeb- 
belsas tebevaizdavo. Bormano lydi
mas, jis sunkiu žingsniu priėjo prie 
savo rašomojo stalo ir atsisėdo prieš 
žemėlapių krūvą.

Pasitarimai šiandien turėjo prasė
dėti nuo pranešimo apie strateginę 
padėtį vakarų ir pietų frontuose. 
Tai OKW (vokiečių vyr. štabo) už
davinys. ' Gen. pik. Jodlis pradeda. 
Keitelis, nors jis ir yra OKW šefas, 
stovi šalia. Mes, jaunieji karinin
kai, ji vadindavome „Reicho tanko 
sargu“. Ir iš tikrųjų, jo, OKW šefo, 
pozicija, tiksliau kaip šiuo pašaipiu 
išsireiškimu negalėjo būti charak
terizuota. Savystoviai tvarkyti jis 
galėjo tik Reicho benzino Ištek
lius. Visais kitais, kariuomenę lie
čiančiais, klausimais jis, kaip Wehr- 
machto atstovas, tegalėdavo iš Hit
lerio priiminėti įsakymus ir juos 
vykdyti.

Jodlis pradeda. Kiekvienas jo 
žodis, kiekvienas gestas priderintas 

prie Hitlerio nuotaikos. Hitleris 
negali pakęsti kad šalia jo būtų gar
siai kalbama, todėl Jodlio balsas 
yra ramus ir tylus.

Padėtis vakarų fronte tebėra 
pralaimėtosios Ardėnų ofenzyvos 
ženkle. Abiejose pusėse vyksta per
grupavimai. Kokių nors pranešimų 
apie pergalę po tokio katastrofiško 
pralaimėjimo ir prie geriausių norų 
neįmanoma išspausti. Iš Jodlio pra
nešimo ryškiai galima pastebėti, kad 
jis stengiasi pataisyti Hitlerio nuo
taiką atskirų kareivių pasižymė
jimais.

— Mano Fūhreri, — kalba jis, 
pieštuku nurodydamas vieną tašką 
žemėlapyje, — ties šia aukštuma, 
už Mesenicht kaimo, vienai žvalgų 
grupei, susidedančiai iš keturių vyrų 
ir vieno viršilos, pavyko paimti du 
belaisvius.

Tačiau šį kartą ir Hitleriui ši 
tema nepatinka. Jis numoja ranka, 
ir Jodlis pradeda kalbėti apie armi
jas ir patrankas. Italijoje priešas 
abi mūsų armijas atstūmė iki Flo
rencijos.

Ryškiai pastebima, kaip Jodliui 
tenka manevruoti. Tačiau jis — 
prityręs žonglierius. Ištisą metų 
eilę dirbdamas šalia Hitlerio, jis ge
rai susipažino su aplinka, puikiai 
pažįsta pastarojo nuotaikas ir me
niškai sugeba prie jų priderinti savo 
pranešimus.

Ir šiandien Hitlerio nuotaika ne iš 
gerųjų. Jodlis bando vėl. Jis kalba 
apie vienos pionierių kuopos, kuri 
mūšyje prie Florencijos itin drąsiai 
pasižymėjo, nuopelnus. Hitleris, ne
kreipdamas dėmesio į pasakojimą, 
greit ir lengvai keletą divizijų per- 
keldina į Adrijos pajūrį. Aplink 
stovintieji susižvalgo vienas į kitą. 
Kambaryje tokia tyla, kad galima 
tiesiog atsidusimą užgirsti.

. Atrodo, kad Hitleris Jodlio pa
skaita patenkintas. Šypsodamasis jis 
kreipiasi į Keitelio adjutantą pik. 
Itn. Johną:

— John, Tamsta prižiūrėk, kad 
šie abu senieji ponai orinių puolimų 
metu taip pat laiku nueitų į bunkerį.

Taip, taip, du gerieji įsakymų pri
imtuvai. Keitelis viso pranešimo 
metu nepratarė nė žodžio. Nenuo
stabu, kad daugelis jį piktai pravar
džiuoja „Lakei-tel".

Luitas Rytų frontas — Kuršių fronto 
armijos likimas

Seka pranešimas iš Rytų fronto. 
Guderianas — vokiečių gen. štabo ir 
sausumos kariuomenės viršininkas 
— peržvelgia visą padėtį Rytų 
fronte. Jo išvedžiojimai yra trum
pesni, konkretesti ir be Jodlio sald- 
iiežuvavimo priemaišų. Iš vienos 
pusės, tai priklauso nuo jo būdo, iš 
antros — nuo jo padėties pas Hit?- 
lerį. 1941 m., nepavykus Maskvos 
ofenzyvai, Hitleris jį buvo iš uži
mamos vietos pašalinęs. Po 1944 m. 
liepos dvidešimtosios pučo, buvo at
statytas tuometinis gen. štabo šefas 
Zeitzleris. Hitlerio malonė vėl nu
krypo j Guderianą, ir jis buvo pasta
tytas pastarojo vieton. Tačiau nuo 
to laiko Hitlerio pasitikėjimas visų 
karininkų korpu ir gen. štabu smar
kiai susvyravo.

Guderiano sugrįžimas nebuvo po 
laiminga žvaigžde. Jei pirmaisiais 
mėnesiais jo ir Hitlerio santykiai 
dar ir buvo pakenčiami, tai jau 
1944 m. gruodžio mėn. tarp jų vėl 
įsiliepsnojo nauja nesantaika. Ki
virčai kilo dėl nuomonių nesutapimo 
įvairiuose strateginiuose klausi
muose. Guderianas buvo veik vie
nintelis iš viso šio ratelio, kuris dar 
turėjo pilietinės drąsos prieštarauti 
Hitleriui.

Nepasisekus Ardėnų ofenzyvai, 
Hitlerį apsėdo „idėe fixe“, kad jis 
negalįs atsidurti defenzyvoje. Jis įsi
vaizdavo, kad ofenzyvinio karo ve
dimu bus galima nuo priešų nu
slėpti vokiečių silpnumą. Ofenzyva 
nežiūrint jos kainos! — tokia buvo 
Adolfo Hitlerio politinė ir karinė 
aksioma. Guderiahas šią idėją laikė 
klaidinga. Jis buvo įstikinęs, kad 
Vokietijos frontai buvo perilgi, ir 
nepakako jėgų, vienoje pusėje pe
reinant į ofenzyvą, kitą pusę — 
rytų frontą — tinkamai ginti. Bū
damas geras rytų fronto žinovas ir 
gerai nujausdamas karinį rusų po
tencialą, jis matė, kad iš Rytų 
grėsė milžiniškas pavojus. Todėl 
svarbiausias jo tikslas buvo visais 
būdais sukliudyti, kad bolševikinės 
armijos neužlietų Vidurinės Europos 
Iš tokio samprotavimo išeidamas 
jis visą laiką siūlė visas turimas 
jėgas sutraukti Rytų frontan ir ten 
sudaryti stiprų gynimosi frontą, divizijos.

Tam pasiekti, reikėjo susilpninti 
vakarų frontą, _ reikėjo atsisakyti 
prestižinio pobūdžio laimėjimų ir 
likviduoti Kuršių frontą.

Kaip jam ištikrųjų sekėsi? Hitleris 
atsisakė daryti bet kokias išvada'š 
iš Ardėnų ofenzyvos nepasisekimo. 
Si ofenzyva, jam įsakmiai reikalau
jant nebuvo nutraukta; juo labįaji 
jis neleido visus atsipalaiduojančius 
likviduoti Kuršių frontą.

Įvyko, kaip gen. štabas buvo pra
našavęs. Sausio 12 d. rusai, mesdami 
milžiniškus jėgos rezervus, į pietus 
nuo Varšuvos pradėjo didžiąją ofen
zyvą. Vokiečių frontas buvo per
daug silpnas, todėl po keleto dienų 
visa gynyba rytuose sugriuvo. Kritė 
Lenkija, Silezija, didžioji Rytprūsių 
dalis ir vokiečių provincijos, esan
čios į rytus nuo Oderio. Raudonoji 
armija pasiekė Kūstriną, atsidūrė 
ties Berlyno vartais..

Guderianas baigęs savo prane
šimą, pasisveikino ir žengė žingsnį, 
atgal. Aš paėmiau nuo stalo pasku
tinį žemėlapį. Prie stalo priėjo 
Christiansas, kuris buvo vedęs vieną 
iš trijų Hitlerio sekretorių, ir pra
dėjo pranešimą apie aviacijos pa
dėtį. Guderianas tuo metu priėjo prie 
Donitzo, atsitraukė su juo į salės 
galą ir pradėjo jį tyliai įtikinėti. Jis 
žinojo Donitzo įtaką Hitleriui. Jis 
žinojo, kad Donitzas gali daugiau 
paveikti, negu jis pats.

Paskialbėjįmas vėl sukosi apie 
Kuršių frontą. Guderianas būtinai 
nori apsuptąsias 16 ir 18 armijas, 
susidedančias iš 23 divizijų, perkel- 
dinti į Vokietiją kai kuriems rytų 
fronto ruožams sustiprinti. Apie 
prasiveržimą į Rytprūsius jau ne
bėra ir kalbos. Tačiau vandens ke
liu per abu Kuršo uostus. Vindau 
ir Liepoją, jas -perkeldinti dar pa
vyktų Tik reikėtų begalo skubėti. 
Su kiekviena ateinančia diena per- 
keldinimo galimybės vis mažėja, o 
didėja milžiniškų nuostolių pavojus. 
Brangus kiekvienas kareivis.

Visus ligšiolinius Guderiano ban
dymus Hitleris atmesdavo, nurody
damas Švediją. Nors pasiuntinybė 
iš Stockholmo pranešinėdavo, kad 
Švedija nesiruošia, tačiau Hitleris 
bijojosi, kad ji galinti paskutinę 
valandą Įsivelti karan. Hitlerio nuo
mone, ją nuo šio žingsnio suja'knn- 
čios tiktai Kuršių fronte esančios 
........ . -It:k-
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Paminėta Dariaus
Liepos mėn. 17 d. kemptenlečiai 

paminėjo 14 metų sukakti nuo Dariaus 
ir Gi o perskridimo per Atlantą 
ir jųjų tragiškos mirties. Atitinkamą 
paskaitą skaitė kpt. J. Cėsna, o nu
leidžiant vėliavą, stovyklos kieme 
žodį tarė aviac. pulk. N. Tautvilas.

Liepos mėn. 12 d. išrinktas naujas 
LTB Kempteno apylinkės komitetas 
ir kontrolės komisija. Naujai išrink-

Dr. Vydūnas aplankė 
Hanau stovykla

Grįždamas iš rašytojų suvažiavi
mo, dr. Vydūnas'liepos 14 d. vakare 
netikėtai apsilankė Hanau lietuvių 
stovykloje. Tuo metu, dalyvaujant 
apie 700 žmonių, vyko armijoj dir
bančiųjų susirinkimas, i kurį atvy
ko ir mūsų garbingasis svečias. Čia 
jis tarė pamokomąjį žodį į susirin
kusius, ragindamas tobulėti ir būti 
gerais žmonėmis. Tuo būdu mes 
galėsime susirasti sau ir savo tautai 
daugiau draugų ir priartinsime mū
sų tautai laisvą. Jo manymu, lietu
vių tauta negalinti žūti, nes joje yra 
sukaupta daug gerų pradų. Jis 
esą viską palikęs, bet iš viso palikto 
labiausiai jam gaila jo .parašytos 
knygos „Žmonijos sąmoningumas“, 
kuri negalėjusi išvysti pasaulio. 
Tačiau jis tikisi, kiek jam leis at
mintis, veikalą atkurti. Išvykstant, 
kaip ir sutinkant, visuomenė jam 
sukėlė didžiąusias ovacijas. Rytą 
visų mylimas svetys apsilankė lie
tuvių 'šventovėj - kryžiaus aikšte
lėj, o po to išvyko į Detmoldą.

J. V. Vygaudas

ir Girėno sukaktis
tasis komitetas pareigomis pasis
kirstė sekančiai: Dr. J. Kaškelis —
pirm., gen. VI. Mieželis — vize-pirm. 
ir narys administracijos reikalams, 
teis. H. Keraitis — sekretorius, J. 
Skladaitis — kasininkas, L Pročkal- 
la — narys kultūros ir švietimo rei
kalams, Pr. Šopaga — narys ūkio 
reikalams ir inž K. Daugėla dėl li
gos laikinai be pareigų. Kontrolės 
komisijon Išrinkta: J. Valčeliūnas — 
pirm., V. Stanulis — sekr. ir L. Šeš
kus — narys. x \

— Liepos mėn. 18 d. Kemptene 
Komhauzo salėj koncertavo pasau
linio masto estų smuikininkas Hu- 
bera Aumere.

— Nuo liepos 14 d. prie Pfronteno 
stovyklauja Kempteno skautai. Sto
vyklaujančių nuotaika puiki.

— Prie Immenstadto stovyklauja 
apie 80 mokslelvių-ateitininkų iš 
įvairių lietuvių stovyklų Vokietijoj.

L. V-kas

Viešos diskusijos tarp tremtinių ir vokiečių
AIŠKINTASI, KODĖL DP NEGRĮŽTA

Prieš mėnesį laiko eilės kariškų 
sunkvežimių ir ryšulių kalnai prie 
Blsmarcko vardo kareivinių Sdiw.- 
Gmiind mieste rodė tikrą tautų kll- 
nojimąsi: iš kareivinių kėlėsi lenkų 
DP, o i jų vietą važiavo toki išvle- 
tintieji lietuviai ir’ krovėsi savo 
skurdžią mantą prie kareivinių mū
rų. Varganai atrodė pirmosios die
nos kareivinių aplinkoje tiems žmo
nėms, kurie beveik dvejus metus iš
gyveno privačiuose butuose ameri
kiečių kariuomenės ir UNRRA glo
boje. Tačiau lietuviai greit tampa 
sėsliais, ir kiekvienas kampas, kur 
jie apsigyvena, greitai tampa jiems 
artimas ir malonus.

Šiandien tose pačiose kareivinėse 
jau kitas vaizdas: susitvarkyta pa
čiose patalpose ir rajone, ketvirta
dalis stovyklos gyventojų įsijungė į 
darbą, mokyklos pradėjo laikinai

Fuldos stovykla perkelta į Kasselį
Birželio 10 d., perkėlus per 500 lie

tuvių iš Fuldos į Kassel-Mattenber- 
gą, prie latvių stovyklos dar buvo 
likę apie 100 lietuvių, kurie ten bu
vo sudarę savo miniatūrinį komite
tą. Dabar, likusieji 84 žm., liepos 
14 d. iškelti į Babenhauseną ir pri
jungti prie ten esančių apie 250 lie
tuvių. Tuo būdu Fuldos lietuvių 
stovykla baigė savo gyvavimą.

Būtų atžvilgiu ir Babenhausene ir 
Kassely yra blogiau kaip Fuldoje. 
Kassely sklandžiai susiliejo dvi tau
tinės bendruomenės į vieną vienetą.

Dalis fuldiškių dar gyvena bloguose 
barakuose, bet stovyklos administra
cija, glaudinimo būdu, stengiasi ir 
šitą bėdą pašalinti, tačiau, kol Kas- 
sel-Mattenbergo Stovykla bus tarp- 
tautiška, visi lietuviai iš Fuldos ne
galės gaūti pakenčiamesnių gyvena
mų patalpų.

Fuftios stovyklai įsijungus i Kas- 
sel-Mattenbergo stovyklą, perrinkta 
Raud. Kryžiaus Valdyba: pirminin
ku išrinktas M. Tonkūnas, vicepirm. 
— Raslavičienė, sekr. — Praninskas, 
ižd. — Trečiokas, nariu — Gudėnas.

• Amerikiečių tenisininkai nenugalimi
WIMBLEDONO ŽAIDYNIŲ PARAŠTĖJE

Lygiai pries 70 metų, 1877 m. bir
želio 9 d., buvo pirmą kartą su
ruoštos „Ali England Crocket and 
Tentais Club“ teniso žaidynės. Tąsyk 
dalyvavo 22 žaldikai. Per septy
niasdešimt metų Wimbledono žaidy
nės išaugo j pasaulinio masto teniso 
įvykius ir šiemet jose dalyvavo vien 
tik vyrų vienete 118 rinktinių teni
sininkų iš 24 kraštų. Jau iš seniau 
Wimbledono žaidynės atstoja pasau
lio pirmenybes ir jas laimėti reiškia 
būti geriausiuoju pasaulyje. Pasku
tiniaisiais metais daugis buvo užti
krinti JAV tenisininkų pergalėmis. 
Praeitais metais • amerikiečiams, tie
sa, ne visur pavyko, nes vyrų vie
netą ^nelauktai laimėjo prancūzų 
milžinas Petra. Užtat šiemet jię at
siėmė su kaupu ir daugyje varžybų 
baigminius žaidimus sužaidė tik 
JAV atstovai. Tai buvo įspūdinga 
amerikiečių demonstracija ir jie dar 
kartą išryškino savo bepriekaištinį 
pirmavimą.

Iš aštruonių vyrų vienete likusių 
žaidikų, keturi buvo iš JAV; T. 
Brown, Patty, Falkenburg ir Kra
mer, be to, prancūzas Petra, čeko- 
slovakas Drobny ir du australai — 
G. Brown, Pails. Pusiaubaigmėn iš
kopė trys amerikiečiai ir vienas 
australas. Abu? europiečiai, Petra ir

to, nereikia užmiršti, kad Pietinės 
Kalifornijos teniso sąjunga yra pa
vyzdinga organizacija, kuri nesiskai- 
tydama su išlaidomis propaguoja te
niso idėją ir ypač rūpinasi tinkamo 
prieauglio suradimu ir jo išlavini
mu. Vienuolikos ar dvylikos metų 
jauniai, praėję pirmąjį paruošimą, 
jau gali žaisti su pačiais iškiliausiais 
kaliforniečiais ir taip jie įvedami į 
teniso paslaptis. Jei kurio nors Jau
niaus tėvai neišgali užmokėti, už tre
nerį ar klubo mokestį, tuo pasirūpi
na klubo vadovybė. Jei toks prie
auglio atstovas, sulaukęs keturio
likos metų, vis .dar laimi, jis visiškai 
patenka į sąjungos priežiūrą ir iŠ jo 
išsunkiama viskas, kas tik galima. 
Kasmet Kalifornijoj yra suruošiama 
40 žaidynių, kuriose gali dalyvauti 
ir jauniai. Geriau pasireiškę, siun
čiami j Rocky Mountains ar kitur, 
kur praeina kietą teniso mokyklą. 
Į didžiąsias pirmenybes prie Atlanto 
jauniai paprastai vyksta klubo lėšo
mis. Kurie grįžta laimėje jaunių

meisterio vardą, namie esti pager
biami kaip princai.

Sų metų Wimbledono nugalėtojas 
Jack Kramėr ir yra vienas iš tokių 
P. Kalifornijos trenerio Jones auklė
tinių. 1939 m. Kramer laimėjo jau
nių meisterystę (dvejete). Grįžus Į 
Kaliforniją, treneris Jones jam su
teikė progą sužaisti su Tildenu, o 
vėliau visą žiemą po du kartu į sa
vaitę su Vines. Krameriui nieko ne
liko, kaip tik pasitempti, kad galėtų 
bent šiaip taip atsilaikyti prieš di
džiuosius profesionalus. Kramer da
rė pažangą ir dabar jla be priekaištų 
pats geriausias pasaulyj*. -Betgi są
jungos tradicijos ir jame stiprios — 
jei jam treneris pasiūlo sužaisti su 
kokiu Jauniumi, jis tai mielai at
lieka, nors iki aišktelės jis ir pėsčias 
turėtų eiti. \

Šias sąlygas be amerikiečių vargu 
kas gali turėti ir dabar, tur būt, 
aiškiau, kodėl JAV tenisininkai yra 
pasiekę tokių viliojančių aukštumų 
baltajame sporte. K. Ck.

nutrauktą mokslą, organizuojama | kas, dr. Žilinskienė ir Adminlstra- 
įvairūs kursai ir pan. Įvykusiuose cinio Teamo dir. Balčiūnas, kurie 
balsavimuose išrinkta stovyklos vai- nurodė DP atsiradimo Vokietijoje
domieji organai: į komitetą — P. 
Jočys, J. Juodvalkis, B. Barkauskas, 
J. Grinius, M. Žilinskienė, P. Mačiu
lis, H. Miliūnas; 1 kontrolės komisiją
— L. Krumplys, V. Rauiinaitis, A. 
Juozapavičius, A. Almįnauskas, J. 
Andrius; į teismo tarėjus — Z. 
Ivinskis, K. Pažemėnas, R. Jurgutis 
ir A. Saulis.

— Išrinkta if Liet. Raud. Kryžiaus 
skyriaus valdyba, kurią sudaro: gyd. 
Z. Danilevičius — pirm., J. Leonas
— vicepirm., K. Karvelis — sekr., 
Idelevičius — iždin., Matikiūnas 
turtų valdyt., kun. Bertašius — so
cialiniams reik., J. Kalakauskas — 
informacijos ir propag. reikalams. 
Revizijos komisijon išrinkta: J. 
Juodvalkis, Biknaitis ir Kliorys.

— Stovykloje šiuo metu gyvena 
2029 asmenys, kurie yra net 90 — 
ties {vairių profesijų. Vyraujanti 
profesija — turbūt, kaip ir kitose 
stovyklose — yra namų šeimininkės, 
jų priskaitoma 152, toliau seka ūki
ninkai — 129, mokytojai — 124, 
inžinieriai, buhalteriai ir t. t. Žo
džiu, profesijų atžvilgiu stovykla 
yra gana marga. Bet to dar negana: 
stovykloje veikianti Aukštesnioji 
Technikos Mokykla ir naujai susior
ganizavusi amatų mokykla duos 
naujų profesijų — pirmoji atidarė 
radijo-technikos klasę, antroji jau 
pradėjo darbą su auto-medianikų ir 
stalių skyriais, o netrukus numa
toma atidaryti ir daugiau skyrių.

Kalbant apie stovyklos gyvento
jus, tenka pastebėti, kad pereitą sa
vaitę 23 stiprūs ir pajėgūs vyrai iš
vyko i Kanadą miško darbams. Iš- 
vykstančiuosius išlydėti susirinko 
stovyklos gyventojai, gi visų vardu

priežastis, nušvietė lietuvių kultū
rinį gyvenimą stovyklose ir suteikė 
žinių apie stovykloje ir už jos ribų 
dirbančius lietuvius. Lenkus DP at
stovavęs jų gydytojas nurodė, kad 
lenkai jokiu būdu nenori likti Vo
kietijoje ir tuo apsunkinu, vokiečių 
ūkį, lygiai kaip Ir grįžti namo, kur 
šiuo metu siaučianti kruvina demo
kratija. Iš vokiečių pusės girdėjosi 
ir mums palankių balsų. Diskusi
jos praėjo gana gyvai, tačiau ma
tėsi, kad vokiečius vis dėl to sunku 
įtikinti ir pakeisti jų nusistatymą, 
prieš tuos žmones, kurie prieš ke
lerius metus tų pačių vokiečių buvo 
prievarta išvežti darbams į Vo
kietiją.

— Dariaus — Girėno žuvimo su
kaktis stovykloje buvo atitinkamai 
paminėta. Čia pasidarbavo stovyk
los skautai ir skautės, suruošdami 
laužą su pritaikinta dienai pro
grama. Stovyklos bažnyčioje buvo - 
atlaikytos iškilmingos pamaldos, o 
gražų pamokslą, iškeldamas pasi
aukojimo pavyzdį ir žuvusiųjų testa
mentą, pasakė stovyklos kapelionas 
kun. Karalius.

— Šešiasdešimt stovyklos jaunimo 
10-17 m. amžiaus išvyko į YMCA 
vasaros stovyklą, kurioje jie išbus 
dvi savaites. Vėliau vyks kita par-, 
tiją, ir šia stovykla galės pasi
džiaugti apie 200 jaunuolių. YMCA 
stovykla tęsis iki rugsėjo 1 d.

J. Žilvinas

su jais atsisveikino inž. Pacevičius.
— Liepos 16 d. amerikiečių kari

nės valdžios pareigūnas Itn. Diedz 
suruošė diskusijas tarp vokiečių ir 
lietuvių bei lenkų DP tema „Kodėl 
DP negrįžta namo.“ Iš vokiečių pu
sės buvo pakaltinimų, kad DP ven
gia darbo, apsunkina vokiečių ūkį, 
užima vokiečių studentų vietas uni
versitetuose ir pan.; jie turėtų būti 
išsiųsti į savo kilmės kraštus. Iš lie
tuvių pusės, atsakydamas į šiuos 
užmetimus, kalbėjo dr. Alminaus-

Likviduota Tolko
“ Liepos 21 d. likviduota Tolko 

lietuvių stovykla. Jos gyventojai 
perkelti į Flensburgo miesto stovyk
las.

Tolko lietuvių stovykla buvo su
daryta 1945 m. liepos 31 d., atkėlus 
iŠ Schleswigo miesto stovyklų dalį 
lietuvių, ypač gausingesnes šeimas. 
Iš pradžių turėjo apie 130 gyventojų,

sporto Žinios
I

Drobny, buvo išmušti. Tiesa, Drobny 
gerokai syrėsi prieš Patty ir pra
laimėjo tik po penkių setų, užtat 
Petra prieš T. Browną nesugebėjo 
laimėti nė vieno seto. Pusiaubaig- 
mėje T. Brown įšmušė Patty 6-3, 
6-3, 6-3 ir Kramer laimėjo prieš 
Pails 6-1,3-6,6-1,6-0. Baigmėje Kra
mer be rūpesčio privertė pasiduoti 
T. Browną 6-1, 6-3, 6-2. Kokios pui
kios formos Kramer, galima spręsti 
iš to, kad per visas žaidynes jis yra 
pralaimėjęs tik vieną setą (pusiau- 
baigmėje). Baigminis žaidimas tę
sėsi tik 43 minutes. Kramer yfa va
dinamas tenisininku be klaidos. Jis 
yra vienodai puikus visose situaci
jose.

Moterų meistere tapo Osborne 
(JAV), baigmėje įveikusi Hart (JAV) 
6-2, 6-4. Vyrų dvejetas atiteko Fal- 
kenburg-Kramer (JAV), kurie lai
mėjo prieš Mottram-Sidwell (Didž. 
Britanija, Australija) 8-6, 6-3, 6-3. 
Moterų dvejetą sugriebė Hart-Todd 
(JAV), laimėjusios prieš Osborne- 
Brough (JAV) 3-6, 6-4, 7-5 ir mišrų 
dvejetą laimėjo Bromwich-Brough 
(Australija, JAV) prieš Long-Bolton 
(Australija) 6-1, 4-6, 6-3. Tuo budu, 
tik vienas australas Bromwich, įsi
terpė į meisterių tarpą (mišriam 
dvejete). Europiečiams liko tik ste
bėtis ir pasimokyti.

Kaip paaiškinti toki didelį JAV' 
tenisininkų pranašumą? Atsakymas 
gana paprastas — veik visi iškilieji 
JAV žaidikai, tiek vyrai, tiek mo
terys, yra iš P Kalifornijos, o ten 
tenisą galima žaisti 340 dienų per 
metus. Per paskutiniuosius 15 metų 
veik visose Amerikos žaidynėse nu
galėtojais išėjo kaip tik P. Kalifor
nijos tenisininkai. Tai vienas daly
kas. Kitas svarbus reiškinys yra tas, 
kad P. Kalifornijoj kaip Ir nėra ki
tokių aikštelių, o tik cementinės. 
Žaidžiant ant cemento paprastai 
griebiamasi daugiau ofenzyvinės 
sistemos. Dėl to nenuostabu, kad 
kalifomiečiai įpranta į greitą ir 
smarkesnį žaidimą, nei tie, kurie 
darbuojasi ant kitokių aikštelių. Be

„ŠARŪNUI“ DVEJI METAI
Liepos mėn. 17 d. „Šarūnas“ pami

nėjo savo 2 metų gyvavimo sukaktį 
ir ta proga sužaidė krepšinio rung
tynes su vietos GSK. Į šias rungty
nes GSK išėjo jau sustiprintos sudė
ties — su Andruliu II ir Andruliu III, 
todėl šarūnlečlams gerokai teko pa
sitempti, Bendra rungtynių pasekmė 
32:31 (20:15) „Šarūno“ naudai. „Ša
rūnui“ atstovavo: Puzlnauskas, Bag
donas. Mackevičius, Duliūnas, Var- 
kala, Norkus I, Norkus II ir Rada- 
vičius.

— Liepos mėn. 20 d. Kemptene 
buvo sužaistos krepšinio L klasės 
pirmenybių rungtynės tarp Kemp
teno GSK ir Gottingeno YMCAos. 
Rungtynes laimėjo GSK pasekme 
42-34 (20-17). Taškų pelnė: GSK — 
Andrulis II — 13, Andrulis III — 5, 
Krutulis — 10, Sventickas — 10, 
Makauskas — 2, ir savižudį metimą 
padarė gottingenietis Šutas; Gdttin- 
geno YMCA: — Šutas — 6, Ignata
vičius — 13, Sakys — 12, Paltauskas 
— 2, Stasiuiis — 1. Rungtynes pra
vedė E. Vengianskas ir M. Duliūnas.

L. V—kas
SĖKMINGOS DIENOS 

„LITUANIKAI“
— VII. 12. „Lituanica“ žaidė L 

klasės krepšinio pirmenybių rung- 
i tynęs su Gottingeno YMCA. Kasse- 
liečiai pergalę užsitikrino jau pir
mame kėlinyje, kada aiškiai matėsi 
„Lituanlcos“ pranašumas. „Litua
nica“ laimėjo nesunkiai 49-30 (22- 
11), kartu pelnydama ir pirmuosius 
pirmenybėse taškus; Taškai: „Litua- 
nicos“ —- Varkala 19, Landsbergis I 
10, Miškinis 8, Aižinas 6, Ralkevi- 
čius 4, Afanasjevas 2; YMCA — 
Ignatavičius 16, Grėbliauskas 4, 
Šutas 4, Šukys 4, Stasiuiis 2.

— Stalo teniso rungtynės, tarp tų 
pačių klubų, baigėsi sunkia „Litua- 
nicos“ pergale 5:4. Įdomiausias su
sitikimas buvo Adomavlčlus-Dol- 
govskis 3:1.

— VII. 13. „LItuanIcot“ futbolo 
vienuolikė pelnė gražią pergalę

prieš vieną stipriausių Kasselio vo
kiečių komandų „Blau-Weiss“ 6-3 
(2-2).

— Draugiškose krepšinio rungtynė
se „Lituanica“ pakartotinai nugalėjo 
Gottingeno YMCA 48-38 (19-21). km.

HANAU „PERKŪNO“ PERGALE
— 1947. VII. 6 d. Hanau įvyko L 

klasės pirmenybių krepšinio rung
tynės tarp Hanau Perkūno ir Gbt- 
tingeno YMCA. Rungtynės laimėjo 
Perkūnas 50:28 (19:11). Perkūnui 
taškus pelnė: Paransevičius 27, Bag
donas 11, Dragūnevičlus 8, Kalvai
tis 4. Gottingenul: Butas 1, Ignata
vičius 10, Grėbliauskas 2, Stasiuiis 
1, Sukis 13, Paltarokas 1.

— Stalo teniso rungtynės Hanau 
Perkūnas-Gbttingeno YMCA, baigė
si 5:1 Hansu Perkūno naudai.

Šachmatininku laimėjimas
— Baltijos Universiteto Šachmatų 

rinktinė š. m. liepos mėn 9 d. žaidė 
Pinneberge prieš vietos vokiečių 
šachmatininkus. Žaista buvo net 22 
lentose. Buvo pasiektas laimėjimas 
net 16J4—3)4. Iš lietuvių pusės žaidė 
(visas partijas laimėjo): prof. St. 
Kairys, studentai V. Gutauskas ir V. 
Petrauskas. a—is

IS LATVIU SPORTO
— Latvių lengvatlečiai sėkmingai 

darbuojasi. Teteris 400 m prabėgo 
per 52,5 ir 800 m per 1.59,0. letinin- 
kas Stendzenieks dabar Anglijoj ir 
ten jau spėjo gerai pasireikšti. Jis 
numetė ietį 69,47 ir tai yra geriau 
už Anglijos rekordą. Stendzenieks 
darbuosis Londone ir atrodo, galės 
dalyvauti lengvosios atletikos rung
tynėse, taip pat ir Anglijos pirme
nybėse.

— Rugpjūčio 16 ir 17 d. d. Wurz
burg* numatomos krepšinio žaidy
nės, kur dalyvaus trys latvių ko
mandos (Kursą, Hanau YMCA ir 
Wurzburgo YMCA) ir viena lietu
vių (Scheinfeldo Kovas).

TRUMPAI IS VISUR
— Daviso taurės Europos zonos 

baigminiam susitikime Čekoslova
kija prieš Jugoslaviją pasiekė 3—0 
ir tuo būdu užsitikrino sau pergalę. 
IŠ pradžių Cernik (C) kiek netikėtai 
nugalėjo Mitic (J) 3—6, 6—0, 6—2, 
1—6, 6—2, toliau Drobny (C) įveikė 
Pallada 6—3, 8—6, 2—6, 6—3 ir dve
jete Drobny—Cernik (C) lengvai su
kirto Mitic—Pallada (J) 6—3, 6—1, 
6—3. Dabar Čekoslovakija kovos su 
Australija, o šių rungtynių laimėto
jas — su JAV.

— Vengrė Szecely 100 m krūtinę 
praplaukė per 1.22,2 (naujas Ven
grijos rekordas).

— Naujas Prancūzijos lengvosios 
atletikos rekordas 4 X 800 m CAF 
komanda sukorė per 7.42,6.
. — Jau paaiškėjo šie vokiečių fut

bolo meisteriai: amerikiečių zonoj 
— FC. Nūrnberg, anglų z. — Ham
burger SV., prancūzų z. — FC. Kai
serslautern, Berlyne — Charlotten
burg. Galimas dalykas, kad šios ke
turios vienuolikės kovos dėl Vokie
tijos meisterio vardo. Siūloma tokias 
rungtynes pravesti rugpiūčlo mėn.

— Vokietis Storch numetė kūjį 
58,64. Šiemet tai geriausia pasekmė 
pasaulyje.

— Laimėjęs Wimbledoną Jack 
Kramer (JAV) pareiškė, kad tuo 
tarpu jis nenumato pereiti į profe
sionalus. Dabar Kraner ruošiasi ap
ginti Daviso taurę.

— Iki šiol jau 37 kraštai yra su
tikę dalyvauti 1952 m Londono 
olimpiadoje.

— Paaiškėjus minimumui, kurį 
'turi pasiekti lengvatlečiai, norį da-, 
lyvautl Londono olimpiadoje, vokie
čių spauda pasistengė pažymėti, kad 
šiuo metu yra vienuolika vokiečių, 
kurie savo pasiekimais ta minimu
mą yra peržengę. Iš savo pusės ga
lime pastebėti, kad į iškiliųjų vokie
čių tarpą-yra įmaišyti ir du užsie
niečiai: lietuvis Kernius (į tolį 7,27) 
ir estas Maalstein (rutulys 14,64).

KĄ VEIKIA FREIBŪRGO YMCA
Likvidavus pabaltiečių skaityklą- 

biblioteką įsteigtas YMCAos klubas 
su skaitykla, kur galima palošti 
šachmatais, kortomis, stalo tenisą 
etc. Freiburgo YMCAi vadovauja 
sudarytoji valdyba su dipl. ekon. 
Alf. Viliūnu priešaky. YMCA susi
būrė visų tautybių .prancūzų zonos 
DP. Buvo surengtos šachmatų ir fut
bolo rungtynės Greitu laiku pagal 
gautą pakvietimą bus renkamas 
atstovas į tarptautinį YMCA su
važiavimą Edinbirge. YMCA ypa
tingai remia skautus ir sportininkus, 
kuriems duoda sporto Įrankius, 
aprangą, etc. Freiburgiensi*

lietuvių stovyklai 
o vėliau buvo Išaugę iki pustrečio--* 
šimto.

Per pora metų Stovykla buvo gra
žiai įsigyvenusi ir judri. Ypač turėjo 
didelę ir gražią aikštę, kurią buvo 
papuošę lietuviškai. Tautinis ir kul
tūrinis darbas taip pat buvo sėkmin
gai dirbamas, ypač buvo žymus skau- 
tinis darbas. Nuo praėjusių metų 
Tolko stovykloje buvo viso Schles- 
wig-Holsteino krašto „Šarūno" tunto 
būstinė.

Šią vasarą tolkiečial savo rajone 
buvo įsitaisę daržų. Ir mažiausią že
mės gabalėlį buvo apsodinę daržo
vėmis. Dabar viską tebeaugant ir 
tebežaliuojant tenka palikti.

Taip pat į Flensburgą iškelta ir iš 
Schleswigo miesto lietuvių „Ventos“ 
stovykla. Ji 1946 m. buvo sudaryta 
iš lietuvių, atkeltų iš Neumuensterio. 
Schleswigo aps. beliko tik „Grun- 
valdo“ stovykla (pačiam mieste), kur 
lietuvių gyvenama drauge su estais.

— Liepos mėnesiai Tolko stovyklai 
iš tikrųjų yra mirtingi. Pernai iš 5 
mirusiųjų 3 mirė liepos mėn. Šiemet 
pirmas mirimas irgi liepos mėn. Lie
pos 13 d. mirė jaunuolė skautė Ulesė • 
Dėdelytė, gimusi 1927. I. 18, Karklu- ’ 
penų kaime, Pajevonio vai., Vilka
viškio apsk. Iškilmingai palaidota 
liepos 16 d. Schleswigo miesto kapi
nėse. Vienturtė duktė paliko senukus 
tėvus: vieną arti 70 metų, o kitą arti 
60 metų amžiaus. — tk —

TURINČIŲ GIMINES ARGEN
TINOJ ŽINIAI

Argentinos „Lietuvių Balso“ re
daktorius Norkus Konstantas prašo 
paskelbti;

„Norintieji Vykti Argentinon ir Su
sirasti ten savo gimines, ne paieško
jimus turi rašyti, bet tiesiog siųsti 
laiškus savo giminėms ir draugams, 
juos adresuojant:

Sr.............
C/o A. L. Balsas,

Casilla de Correo 303
Buenos Aires / Argentina

Tuomet Iškarto galima bus pada
ryti kvietimai, tik visi privalo pa- ' 
rašyti savo gimimo datą ir vietą.“

Paieškojimai
Strodomskis Frank, gyv. Butz

bach, Krs. Friedberg, Emigrant Cen
ter, US-Zone, ieško Jurgio Stro- 
domskio, kilusio iš Tytuvėnų. Žinan
tieji apie jį prašomi skubiai at
siliepti. (14)

Remeika Pranas, gyv. Hanau, lie
tuvių stovykloj, ieško Remeikos Juo
zo, kilusio iš Alytaus apskr., ir Krei- 
vėnaitės Janės, kilusios iš Kauno.
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Uždarbiai ir pragyvenimas Olandijoje
(IŠ DELEGACIJOS LANKIUSI OS OLANDIJĄ PRANEŠIMO)

Olandija rodo didžiu:; susidomė
jimą užsienietiška, o taip pat DP 
darbo jėga, kurios ten jaučiamas di
delis trūkumas. Tačiau taip yra gal 
labiausiai dėl to, kad Olandijos siū
lomos pragyvenimo sąlygos visiškai 
nėra viliojančios. Ypač yra bloga tai, 
kad Olandija, esą dėl didelio butų 
trūkumo, negalėsianti priimti šeimų. 
Todėl ji. niekaip negalės rimtesniu 
būdu prisidėti prie DP įkurdinimo 
problemos išsprendimo.

Olandijoj nori gauti darbo jėgos 
laivų statybos ir remonto dirbtuvės, 
elektrotechnikos ir radijo, mašinų ir 
motorų fabrikai, fanieros-ir tekstilės 
fabrikai, verpyklos, konfekcionai, 
siuvyklos, ligoninės ir pagaliau ang
lių kasyklos. Reikalaujama kvalifi
kuotos ir nekvalifikuotos darbo 
jėgos.

Uždarbiai. Olandijoje atlyginimai 
yra normuoti teritorialinėmis sriti
mis ir klasėmis ir taip susmulkinti, 
kad valandos uždarbiai dažnai ski
riasi 1—2 et. o savaitiniai — 0.50 iki 
1 guldenų per savaitę.

Moterų atlyginimai tekstilės fabri
kuose pagal amžių suskirstyti į ketu
rias A, B, C ir D grupes, nuo 14 iki 
22 mt. amžiaus, atlyginimas įvairuo
ja tarp 8,60 ir 29,28 gld. savaitei. 
Vyrų uždarbiai mašinų fabrikuose 
pagal amžių ir kvalifikacijas. Atlygi
nimai lentelėj pagal amžių nuo 14 
iki 26 mt., svyruoja tarp 7,60—38,39 
gld. savaitei. Po 26 mt. amž. vyrai 
atlyginami jau pagal kvalifikacijas, 
neatsižvelgiant amžiaus. Aukštų kva
lifikacijų darbininkai čia esą uždir
ba iki 65—69 gld. per savaitę. Tokias 
aukščiausias normas sudaro ne vien 
akordinio darbo atlyginimai, pagal 
normas, bet už gerus darbus, atskirai 
mokami priedai, vad. premijos

Kvalifikacijos išvedamos dar pagal 
tai, ar darbininkas mokytas, ar ne. 
Mokytais laikomi išėję atitinkamas 
amatų mokyklas ir kursus. Mokymo
si amžius laikomas 14—16 m. Elek
trotechnikai, šaltkalviai, dailydės, 
dažytojai ir kiemo darbininkai už
dirba nuo 34 iki 37 gld. per savaitę, 
kartais gauna oremijas 20—25% 
atlyginimo. ,

Moterys drabužių siuvyklose už
dirba: mokinės nuo 15 mt. amž. iki 
10 gld. sav.; darbininkės iki 20. mt. 
iki 27 gld. ir siuvėjos per 20 met. 
amž. — 27,5 gld.; aukštos kvalif. 
specialistės — 30—60 gld., prosyto- 
josf išdirbusios 16 mt., gauna 53, 
modelių paišytojai — 40 ir sukirpė
jai vyrai iki 55 gld. savaitei. Atlygi
nimas už akordinius darbus, be to, 
mokamos premijos ir už viršnormi- 
nius darbus padidinti atlyginimai.

Tekstilės fabr. vidutiniai vyrų už
darbiai: 33—41,50 gld., specialistai 
dažyt. iki 57,50 gld.

Elektrotechnikos fabrike nekvalifk. 
darb. — 34,66 gld., kval. — 42,72 
gld. Daugelis gauna iki 20% atl. 
premijų.

Anglių kasyklose darbininkas per 
21 m. amžiaus, dirbąs šviesoje (vir
šuje) apmokymo metu (3—4 mėn.) 
gauna 46,50 gld., praėjęs apmokymą 
kasėjas — 60—75 gld. savaitei. Be to, 
duodama drabužių priedas. Tai turi 
didelės reikšmės Olandijoj, kur dra
bužiai gaunami pirkti tik pagal 
taškus.

Darbo sąlygos nėra sunkios. Įmo
nėse dirbama iki 48 sav. darbo va
landų. Darbo valandos sutvarkytos 
nevienodai. Visur daroma pietų per
trauka. Pietūs atsinešam: su savim. 
Vienoj kitoj įmonėj jie duodami vie
toje, už tai atskaitant mažą atlygi-

nimą. Anglių kasyklose duodama 
sumuštinių. Įmonės daugumoje 
įrengtos prisilaikant modeminių hi- 
gijienos reikalavimų. Daugelyje 
įmonių yra ambulatorijos su budin
čiais gydytojais ir kitu sanitariniu 
personalu

Socialinis-dirbančiųjų aprūpinimas 
palyginus, yra sutvarkytas gana ge
rai. Įvestas sveikatos ir senatvės 
draudimas. Susirgę gydomi iki 6 
mėn. Į draudimo fondus moka dar
bininkai ir darbdaviai. Nuo 65 metų, 
o taip pat Invalidumo atveju moka
mos pensijos iki 60% anks
čiau gautojo atlyginimo. Darbinin
kams turintiems vaikų, mokama iki 
0,40 gld. už vaiką dienai.

Maisto normos ir kainos, tačiau 
yra tokios, kad pilna bumą neval
gysi, sotus nebūsi ir kišenėje nieko 
neliks. Apskritai Olandijoj, atrodo, 
visko perteklius, tačiau gyvenama su
sispaudus, gana kukliai, nes uždar
biai, palyginus su kainomis, yra 
menki. Nuvažiavęs į Olandiją ne- 
nusikratysi iki kaulų įgrisusių nor
mų, kortelių ir taškų. Dvisavaitinė 
maisto norma yra tokia: duonos — 
4.400 g (kainuoja 1,10 gld., kg — 
0,25 gld.), sviesto 125 g (0,33 gld., 
kg — 2.64 gld.), margarino — 375 
g (kg — 1,36 gld.). cukraus — 500 
g (kg — 0,70 gld.), marmelado — 
167 g, sūrio — 200 g (kg — 2 gld.), 
pieno 4 1 (1 — 0,18 gld.), miltų 
— 100 gr (kg — 0,50 gld.), kiaušinių 
2 št. (1 št. — 0,15 gld.), mėsos — 300 
g (kg — 1,80 gld.), šokolado — 20Ū 
g, cigarečių 50 št. Be to šešioms 
savaitėms duodama kavos 125 g, 
arbatos 50 g ir turputis muilo. Iš
pirkti vienos savaitės normą kainuoja 
3,63 gld., tačiau paprastai įprasta nau
dotis pensionu, kuris yra brangesnis.

Mes įsikūrėme Anglijoje
(tęsinys)

Visą parą jūra buvo rami. Sauiė 
švietė, bet mūsų nešildė nes pūtė 
šaltas vėjas. Tačiau mes stengėmės 
kuo ilgiausiai būti viršuje ir stebė
jome praplaukiančius laivus, nar
dančias žuvis ir klykiančias ’žuvė
dras. Visą laiką turėjome vykdyti 
lietuvio palydovo ruporu perduo
damus parėdymus.
—Hullio uostą pasiekėme po 24 vai. 
itelionės. vakare. Antrąją naktį 
taipgi praleidome laive. Į krantą 
neišleido nė atostogų grįžtančių bri
tų karių.

Mūsų savijauta buvo gera. Džiau
gėmės ištrūkę iš to krašto, kuris 
mus alino skriaudė. Paskutinį kartą 
šnektelėjom apie kukuruzų duoną, 
apie vokiškas cigaretes, 
kruopelę.

— Dirbsim, bet gyvensim! 
mūsų sprendimas.

Rytą grupėmis kvietė Į 
antspaudavo mūsų pasus ir leido į 
krantą. Vėl reikėjo praeiti per mui
tinę, kur 
domėjo.

Gatvėje 
autobusai, 
vežti į pereinamąją stovyklą.

sviesto

buvo

raštinę,

tik reto lagaminu tęsusi-

gi jau laukė dviaukščiai 
kurie turėjo mus nu-

ANGLIJOS ŽEMEJE

Apsitvarkę žmonės išsisklaidė 
Hull’io mieste. Vieni pirkosi rū
kalų (20 cig. — 3 šiL 4—8 pensai), 
kiti skanėstų ar atvirukų. Krautu
vių vitrinose matėme įvairiausių 
batų (6—9 taškai, 22—38 šil.), dra
bužių, skrybėlių (laisvai nuperkamų 
už 14—20 šil.), dviračių (10—18 sva
rų), radijo aparatų (10—46 sv.), 
pietų kraštų vaisių, skanėstų.

Dar tą patį vakarą mums pranešė, 
kad rytą važiuosime toliau: Hull’io 
patalpos turi būti patuštintos nau
jai atvykstantiems.

PEREINAMOJOJE STOVYKLOJE
Mus ,apie 300 pabaltiečių ir ukrai

niečių traukiniu vežė Londono 
kryptimi. Važiuoti buvo patogu, nes 
ir 3-sios klasės vagonai išmušti 
minkšta medžiaga, be to, laisva, 
ramu.

Pro šalį skriejo miesteliai, įvai
rūs fabrikai ir pramonės įmonės. 
Lygiuose laukuose, už vešliai suža-

liavusių gyvatvorių, matėme ra
miai besiganančius galvijus. Žmo
nių kaimuose beveik nematyti. Ne
daug jų ir mažesniuose 
liuose.

Pagaliau mūsų traukinys 
Market Harborough stotyje, 
autobusais nuvežė į stovyklą, esan
čią keli kilometrai nuo miesto. Vėl 
geležiniai barakai, gyvatvorės, vie
nas kitas mūro pastatėlis.

Raštinėje mus pasitiko latvaitės. 
Suregisratvo po 12 Į atskirus ba
rakus, išdavė maisto korteles ir pa
vedė vadbvams. Šie mus nusivedė 
į barakus įvairiausiomis kryptimis 
išdėstytus gražioje Įkalnėje.

Prasidėjo paprasta kasdienybė; 
keturis kartus valgyti, kas pir
madieni atsiimti po 5 šil, užsiregis
travus policijoje ir gavus asmens 
dokumentus, eiti Į Darbo Ministeri
jos kabinetą, išdėstyti savo pagei
davimus ir laukti galutino pa
skyrimo. (B. d.) Jonas Gailius

mieste-

sustojo
Iš čia

Skirtingos papildomos maisto normos 
duodamos nėščioms ir gimdyvėms 
moterims, ilgai ir naktį dirbantiems 
ir sunkiai dirbantiems. Angliakasiai 
gauna labai sunkiai dirbančiųjų nor
mas.

Normuotas maistas kalorijomis 
vertinamas: 0—1 mt. amžiaus — 1502 
kai.; 2—4 mt — 1509; 5—14 mt — 
1994; 15—20 mt. — 2176; per 21 mt.
— 1678 kai.; Nėščioms ir gimdyvėms
— 2297 kai; ilgai ir naktį dirban
tiems — 2053; sunkiai dirb. — 2531 
ir labai sunkiai dirb. — 3448 kali 
dienai. Taigi, kalorijų klausimas yra 
aktualus ir Olandijoj...

Nenormuoto maisto kainos: ungu
rio — 6—9 gd. kg, plekšnių 1,40 gd., 
silkė — 0,10 gd., bulvių 0,10 gd. kg, 
pamidorų — 2.40 gd., braškių 2,20 
gd., alaus stiklas 0,50 gd. ir t t 
Laisvai perkama — daržovės, žirniai, 
pupos, kruopos, makaronai, avižiniai 
dribsniai. Valgyklose ir restoranuose 
valgoma nenormuotai, tik dvi dienas 
per savaitę be mėsos. Tačiau pietūs 
kaštuoja 1,5—3 guld.

Drabužiai ir kiti dalykai: Drabužiai 
ir avalinė gaunami pagal taškus. Taip 
pat reikia leidimų vidaus gamybos 
dviračiams, laikrodžiams, radio apa
ratams. Per metus vienam žmogui 
duodama 80 taškų. Eilutei reikia 40 
tšk., apsiaustui — 40 tšk., kojinėms
— 2,4 tšk., mot. suknelei — 15 t 
Avalinei įsigyti duodarhas leidimas 
1 porai batų per metus.

Drabužių ir avalinės kainos: kaklar.
— 1,80—7 gd., vyr. kojinės — 0,98—3, 
darbo kelnės — 11—12, odinis paltas
— 230 gd., kepurė 8—9 gd., vyriški 
tnaršk. — 12—16 gd., vyr. košt. — 
65—120 gd., vaik. paltas 24—30 gd., 
suknelė 50—60 gd., dviratis — 110— 
130 gd., 4 kamb. butas 20—30 gd., 
šeimai dujos, elektra, vanduo 10 gd. 
Užsieninės prekės parduodamos be 
leidimų, bet žymiai brangesnės.

Priklausymas profesinei sąjungai 
laikomas susipratusio darbininko pa
reiga. Veikia bendrosios, katalikų, 
evangelikų ir komunistinės prof, s- 
gos. Iš darbininkų uždarbių išskai
toma įvairių mokesčių, kurių apskai
čiavimas yra gana sudėtingas. Taip 
pvz., nuo 50 gd. savaitinio uždarbio 
būtų išskaitoma 6,84 gd. vals. mokes
čių, 5gd. prof, s-goms ir soc. draud.; 
pensijonas kainuoja 15 guld. Tuo 
būdų teoretiškai liktų 23,16 gd. Jei 
sav. uždarbis 25 gd., tai valst. mok.
— 1,24 gd., prof, s-gų ir soc. dr. — 
2,50, pensijonas 15 gd., liktų 6,26 gd. 
Iš tų liekanų reiktų apsirengti ir 
patenkinti visokių kitokių reikmenių. 
Angliakasiams liktų 34,37—43,09 gul
denų.

Opiausias klausimas butai. Dabar 
vien Amsterdame trūksta apie 20.000 
butų. Statyba menka. '

Išvadoje: Olandija nėra tinkamas 
tremtinių isikurdinimui kraštas, juo 
labiau, kad gali priimti tik nevedu
sius ir reikalauja tik stiprios darbo 
jėgos.

Tremtiniai turtingojoje Danijoje

Autobusais neilgai važiavome. 
Nespėjome gerai įsižiūrėti į praei
vius, nespėjome pasidairyti po tur
tingas krautuvių vitrinas, kai mūsų 
autobusai t pasiekė barakų stovyklą. 
Ji įrengta miesto pakraštyje, pla
ningai išmėčius geležinius barakus

Visiems suėjus į valgomąją salę, 
D. Britanijos vardu mus pasveikino 
Stovyklos direktorius. Paskum kiek
vienas gavo po 15. šil, peilį, šakutę, 
šaukštą ir rankšluostį.

Po 8—12 įsikūrėme barakuose. 
Mums jau buvo prirengtos lovos, 
apklotai, paklodės, skrynelės įvai- 

. riems mažmožiams. Valgydino ketu
ris kartus dienoje — sočiai, ska
niai

Australijos lietuvių 
veikla '

Tolimoje Australijoje gyvena ne
didelis būrelis lietuvių. Šį pavasarį 
įvyko metinis Australijos Lietuvių 
Draugijos susirinkimas. Į valdybą 
ištinsta: A. Baužė — pirmininkas, L 
Marcinkevičius — sekretorius, J. Ke
lertas — iždininkas, Į revizijos ko
misiją įėjo A. Viedrinaitis, J. Plau
šinis ir B. Kisielius.

Sydney universitete studijuoja du 
lietuviai studentai — Irena Baužai
tė ir Jonas Kelertas. Tai pirmieji 
lietuviai studentai visoje Australi
joje. Australijos lietuvių būrelis 
tautiškai yra susipratęs, tik stinga 
inteligentinlų pajėgų. Dabar Austra
lijos Lietuvių Draugija džiaugiasi, 
kad į Australiją žada atvykti Dr. A. 
Gerutis su šeima ir inžinierius I. 
Bogužas. I Australiją atvyksiąs ir 
teisininkas A-Kairelis, kurs neseniai 
iš Europos nuvyko į Argentiną.

Mūsų skaitytojus vis dažniau pa
siekia lietuvių tremtinių laiškai iš 
Danijos. Patiekiame autentiško laiš
ko ištrauką, kuris be jokių komen
tarų parodys sunkų tremtinių ke
lią demokratinėje ir turtingoje Da
nijoje:

,‘,Ką galėčiau parašyti apie mūsų 
gyvenimą Danijoje? .. Daugelis .ki
tuose kraštuose yra Įsitikinę, kad 
Danijoj esą pabėgėliai gana gerai 
turį, ir todėl iš čia emigracijos 
klausimas labai mažai tejudinamas. 
Paliekame beveik paskutinėje vie
toje. Gyvenimas nepavydėtinas. 
Ypatingai žmogus jauties dvasiniai 
prislėgtas. Mokytis ar studijuoti 
galimybių nėra. Visus varo į dar
bus, daugiausia į ūkio sritį, arba 
išveža i Lollando salą cukrinių run
kelių ' darbams. Paskutiniu laiku 
pradėjo judinti ir tuos, kurie mies
tuose dirba. Jie nusistatę visus pa
bėgėlius išgrūsti į kaimus. Niekas 
neatsiklausia, kokio darbo srity no
rima dirbti. Deda ten, kur jiems 
patinka. Dažnai pasijuntame, kad 
vergaujame šiam kraštui. Jokių, nė 
mažiausių elementarinių teisių čia 
neturime, ir visa tai labai prislegia 
žmones. Labai greitai baudžia už 
menkniekius, kiša į baudžiamąsias 
stovyklas, kuriose nepavydėtina. Į 
jas pakliuvę kai kurie asmenys net 
psichiniai nenormalūs tampa. Už
tenka be Arbeitsamto sutikimo 
apmainyti darbovietę, ir toks 
asmuo tampa prasikaltėliu. Arba, 
vėl sanatorijoįe vienas džiovininkas, 
be to invalidas be vienos kojos ir 
sužalota ranka, porą kartų šiek tiek 
isigėrė, ir paskirtu laiku, 10 valan
dą nebuvo lovoj. Tai buvo užten
kamai, kad patektų j baudos lagerį, 
ir daugiau kaip trys mėnesiai ten 
sėdi. Įsivaizduoiate? Džiovininkas 
ir invalidas flar! Bet jiems ne
svarbu.

Suprasčiau, jei dar sanatorija būtų

žmoniška. Tačiau tai tėra tik lage
ris, kuriame sergantieji atskirti nuo 
sveikųjų, sąlygos nepavydėtinos. Po
ra eilių spygliuotų vielų aptverta...

Vienu žodžiu, šitame krašte mes 
traktuojami lyg belaisviai. Tačiau 
prieš tai nieko neįmanoma padaryti. 
Kultūrinės veiklos jokios, nes nėra 
jėgų tam. Jei ir būtų kas, tačiau 
išsklaidyti po darbus. Pagalvojus,

kad gali reikti dar pora metų čia 
prabūti, sunku darosi!

Kadaise ne taip galvojome apie 
šį aukštos kultūros kraštą!

Mes esame pasiruošę, pasitaikius 
pirmai progai net ir Vokietijon iš
vykti. Nes čia visdėlto baugu da
rosi ... Ar tokią Daniją vaizdavosi 
neseniai miręs jos karalius, ramiai 
jodinėdamas Kopenhagos gatvėmis?“

15. VU. Paryžiuje baigėsi ūkinė 
16 valstybių konferencija. * Ru
munijoje suimta 10 ūkininkų par
tijos veikėjų. * Anglų Z. Rūmai 
galutinai priėmė Indijos nepri
klausomybės įstatymą. * Anglijos 
transporto darbininkų organiza
cija pareikalavo vyriausybę Angli
joje įvesti darbo prievolę. * JAV 
vyriausybė paskelbė naujus nuro
dymus Vokietijos? amerikiečių zo
nai administruoti.

16. VII. Bevinas atidarė pirmąjį 
Europos planavimo komisijos po
sėdį Paryžiuje. * Graikų kariuo
menės daliniams pavyko prie Kor- 
nicos apsupti didžiąją dalį suki
lėlių, įsiveržusių iš Albanijos. * 
Stalinas Kremliuje priėmė Al
banijos min. pirm. gen. Hodžą. 
* Metinis JAV gubernatorių su
važiavimas nutarė remti Mar
shallio politiką. * Austrijos vy
riausybė atmetė sovietų protestą 
dėl JAV paramos (100 mil. dole
rių) Austrijai. * Vengrija ir Sov. 
S-ga sudarė naują prekybos su
tartį. * JAV okup. pajėgų vadas 
Vokietijoje gen. Clay Įsakė su
imti visus žymesnių nacių organi
zacijų narius, nepraėjusius per 
denacifikacijos teismus.

17. VII. Egipto skundą prieš D. 
Britaniją dėl 1936 metų sutarties 
pratęsimo S. Taryba atidėjo iki 
rugpiūčio mėn. 5 d. * Graikijos 
sukilėlių vadas gen. Markos de
klaravo, kad sukilėlių užimtose 
srityse bus pastatyta „demokra
tinė“ vyriausybė. * Sovietų atsto
vas Kontr. Taryboje pareikalavo 
13 milijonų tonų plieno Vokietijos 
reparacijų sąskaitom * Prancūzų 
okup. pajėgų vadas Vokietijoje 
gen. Konig įsakė išmontuoti visas 
vokiečių įmones, galinčias tar
nauti karo reikalams! * Bavari
joje suimtas buv. Hitlerio adju
tantas Fritz Lidemanm

18. VII. Kinijos tautinė taryba 
patvirtino gen. Cangkaišeko vi
suotinės mobilizacijos planą. * D. 
Britanijos karalius Jurgis VI pa
sirašė Indijos nepriklausomybės 
įstatymą. * Keturių Didžiųjų ko
misija Vienoje susitarė dėl Aus
trijoje .esančių naftos 'versmių 
nuosavybės teisiu. * J. Tautų ko
misija Palestinoje baigė stebė
jimus. * Vengrijos valstiečių par
tija atsisakė būsimuose rinkimuo
se blokuotis su komunistų parti
ja. * Rumunijos vyriausybė nu
sprendė suspenduoti rumunų ūki
ninkų partiją. * Britų sargybos 
sulaikė, laivą su 4500 nelegalių 
žydų emigrantų į Palestiną.

19. VII. Prieš Burmos valsty
bės tarybą Rangūne Įvykdytas 
atentatas,.per kurį žuvo 8 valsty
bės ministerial. * Olandų Indo
nezijoje kilo neramumai, iš kurių 
išsivystė kautynės tarp olandų 
kariuomenės dalinių ir indonezie
čių. * JAV kongresas DP Įsilei
dimo klausimą atidėjo sekantiems 
metams. * Bevinas kalboje anglia
kasiams pažymėjo, kad dabarti
nei generacijai negresia joks pa-, 
saulinis karas. * Vietoje atsistaty
dinusio JAV karo min. pavaduo
tojo Pattersono • senatas ir prez. 
Trumanas patvirtino Royal. * 
JAV u&. reik, .ministerija prašė 
senatą kuoskubiausiai patvirtinti 
pagalbos Graikijai ir Turkijai 
sąmatą.

Slaptųjų Reicho dokumentų 
likimus

„New York World Telegram“ pa
teikia pirmuosius duomenis iš pa
siruošimų paskelbti slaptus reicho 
užsienių reik. min. dokumentus. 
Tarp jų turėtų būti ir aktai, liečią 
1939 m. rugpiūčio mėn. pasitarimus 
vokiečių-sovietų nepuolimo pakto 
reikalu.

Pasiruošimai paskelbti minėtuo
sius dokumentus jau seniai vyksta. 
Surinktąją medžiagą tyrinėja D. 
Britanijos ir JAV mosklininkaj. Da
bartiniu metu prie tų tyrinėjimų 
prisidėjo ir Prancūzija.

Pirmame tome tilps 1937—41 m. 
laikotarpio dokumentų originalai, 
kurie lies ir trumpalaikį, bet labai 
reikšmingą tarptautinei situacijai, 
vokiečių-sovietų 1939 m. suartė
jimą. Kai kurie tų dokumentų, lie
čiančių vokiečių — sovietų susita
rimus surištus su nepuolimo paktu, 
buvo jau neoficialiai paskelbti. Ne
oficiali tų dokumentų versija nie
kieno nebuvo paneigta.

Svarbiųjų vokiečių karo nusikal
tėlių bylos metu Niimberge buvo 
mėginta paskelbti slaptus dokumen
tus, turinčius ryšio su vokiečių- 
sovietų nepuolimo paktu, tač’au so
vietų atstovai tam pasipriešino.

Neoficialiai Nūrnbergo bylos me
tu paskelbti dokumentai, kurių 
autentiškumas taip pat nebuvo pa
neigtas, liudija, kad prieš karą Vo
kietija ir Rusija sudarė tarp savęs 
slaptą sutartį, pagal kurią Rytų 
Europą pasidalino įtakų sferomis. 
Ta sutartimi dalinant 
kiečiai turėjo gauti 
Liubliną.

Reikia prileisti, kad 
kiečių archyvuose dar rasis įvairių 
projektų niekada nepasirašytų doku
mentų. Tie protokolai_ parodysią, esą 
1940 m. Hitleriui buvę pranešta, kad 
D. Britanija esanti sumušta. Tada 
vokiečiai darę pastangų, kad sovie
tai sutiktų pasidalinti Britų Imperiją, 
prisijungti prie ašies ir pasidalinti 
karo grobiu visame pasaulyje. Kiti 
dokumentai esą pažymi, kad vokie
čiams 1943 m. nepavyko prikalbėti 
sovietų separatinei taikai /

Nežiūrint Hitlerio šalininkų pa
stangų visų slaptų archyvų sunaikin- 
tį nepavyko. Asmeniškas Joachimo 
Ribbentropo archyvas ir Hitlerio 
pasitarimų su įvairiais valstybės vy
rais protokolai pateko į sąjunginin
kų rankas.

„Kronika“ 29 nr. VII. 20.

Lenkiją, vo-
Varšuvą ir

slaptuose vo-

20. VII. Įvairiose Palestinos 
vietose teroristai užpuolė britų 
karius; būta aukų iš abiejų pu
sių. * 3 britų laivai iš Hąifo iš
gabeno atgal į Prancūziją ne
legaliai atvykusius žydus.

21. VII. JAV prėz. Trumanas 
pabrėžė kad Marshallio planas 
sudaro JAV užs. politikos bran
duolį. * D. Britanija įteikė Rumu
nijos, vyriausybei antrą protesto 
notą dėl nepagrįstų masinių 
areštų. • Olandų Indonezijoje iš
sivystė smarkios kautynės tarp 
olandų ir indoneziečių, kuriose 
dalyvavo net aviacija ir karo 
laivai. ♦ Žydų teroristai Palesti- 
hoje įvykdė eilę pasikėsinimų 
prieš britų karius ir sugadino 
naftos vamzdžius. * Italijos min. 
pirm, de Gasperi įspėjo vokiškai 
kalbančiusius' P. Tirolio gyvento
jus nedaryti slaptų pastangų pri
sijungti prie Austrijos. ♦ Vengrija 
priimta į UNESCO.

Anastazijai Aukštuoiienei
mirus, Aukštuolių šeimą nuo
širdžiai užjaučia

Wurzburgo Lietuvių Sporto 
Klubas „Vytis“
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