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LIETUVIU TREMTINIŲ BENDRUOMENĖS SAVAITRAŠTIS SCHWEINFURT » 1947. VIII.

JAV armija rems IRO
GALUTINAI DP PROBLEMĄ GALI ISSPRĘSTI TIK JAV KONGRESAS

Frankfurt, VIII. 6. (Dena) — Pa
gal JAV pajėgų, Europoje vyr. būs
tinės pranešimą, Tarptauninė Pa
bėgėlių Oranlzacija (IRO) gau
sianti iš amerikiečių armijos, tą pa
čią paramą, kuria anksčiau naudo- 
josi UNRRA.

Smulkiau nurodoma, kad pagal 
parėdymą, kuris netrukus bus duo
tas visoms amerikiečių armijos įstai
goms, visi sąjungininkų ir neutralių 
kraštų piliečiai, esantieji IRO trany- 
boje, bus aprūpinami butais ir išlai
kymu, o taip pat jiems bus teikia
mos tos lengvatos, kurias turi JAV 
karo ministerijos tarnautojai ir są
jungininkų bei neutralių kraštų pi
liečiai, dirbantieji amerikiečių armi
jos Europoje žinioje.

Vietos komendantai, pagal tam 
tikrus nurodymus, turi ankstesnį 
UNRRA-os turtą perrašyti IRO ži
nion. Taip pat ankstesnis amerikie
čių armijos turtas, kuriuo naudojosi 
UNRRA ir atliekamas amerikiečių 
administracijos turtas bus parduotas 
IRO.

Iš amerikiečių armijos gali būti 
reikalaujama papildomų autoveži- 
mių tremtinių transportams. Ameri
kiečių vyr. būstinė .visus geležinkelio 
transportus, skirtus IRO, atliks ne
mokamai. Pervežimo išlaidos ameri
kiečių zonoje užrašomos vokiečių 
ūkio sąskaitom Tremtinių transpor
tai apmokami markėmis.

Gen. Clay gina DP
Stuttgart, VIII. 5. (Dena) — Kari

nis JAV gubernatorius Vokietijai 
gen. Lucius D. Clay antradienį įvy
kusiame amerikiečių zonos vokiečių 
Provincijų Tarybos posėdyje savo 
kalboje atkreipė dėmesį į vieno 
aukšto vokiečių pareigūno išsireiš
kimus, kuriais tremtiniai apibūdi
nami kaip grupė žmonių, kurie ne- 
prisidedą prie nustatytos tvarkos ir 
esą atsakingi iž juodąją rinką. Mes 
jokiu būdu negalime suprasti tokios 
rūšies viešų apkaltinimu arba juos 
pakęsti, pažymėjo gem Clay.

Frankfurt, VIII. 5. (Dena) — Ke
turias galimybes DP problemai iš
spręsti - būtent: 1) priverstinas trem
tinių grąžinimas į jų tėvynes, 2) už
darymas stovyklų, paliepiant tremti
niams kaip galima geriau įsijungti į 
vokiečių ūkį, 3) laikyti tremtinius 
ir toliau stovyklose, 4) įkurdinti 
tremtinius kituose kraštuose — ne
seniai savo kalboje JAV kongrese 
nagrinėjo EUCOM DP skyriaus vir
šininkas pik. Įeit. Sage Savo kalbą 
jis pradėjo nurodydamas, kad nuo 
to laiko, kai amerikiečių daliniai 
įžengę į Vokietiją rado 8 milijonus 
tremtinių, maždaug 7 milijonai jau 
grąžinti į jų kilmės kraštus, tačiau 
apie 600.000 palikusiųjų yra patikėti 
amenkiečių ąrmijos globai ir sudaro 
problemą, kuri prašosi išspren
džiama.

Iš amerikiečių armijos pusės grį
žimas į tėvynes buvo skatinamas ir 
remiamas, tačiau neverčiamas, ypač, 
kadangi didžioji dalis tremtinių iš 
rytų ir pietryčių Europos kraštų yra 
pareiškę nenorą grįžti į savo tėvynes.

Galimybę tremtinius įjungti į JAV 
zonos vokiečių ūkį pik. Įeit. Sage

apibrėžė kaip nenaudingą, kadangi 
tremtiniai nenori grįžti pas tuos, 
pas kuriuos jie tiek daug metų 
turėjo dirbti priverčiamus darbus. 
Be to, šis kraštas ir taip yra perpil
dytas gyventojais. Pramonė ir gy
venamieji namai didžiąja dalimi yra 
sugriauti.

Negalima esą, nurodė pik. Įeit. 
Sage toliau, palikti tremtinius sto
vyklose. Ten jie rastųsi be vilties 
susilaukti geresnio gyvenimo ir, 
svarbiausia, apsunkintų JAV mo- į 
kesčių mokėtoju^.

Dėl ketvirtosios galimybės pik. j 
Įeit. Sage pareiškė, kad kai kurie ' 
kraštai jau pradėjo tremtinius įsi
leisti, kiti jau rodo pasiryžimą pa
sekti anų pavyzdžiu. Galimybė trem
tinių problemą išspręsti pravedant 
kilnią įkurdinimo programą gali tik 
tuomet turėti pasisekimą, jei ir 
Jungtinės Amerikos Valstybės pri
imtų žymią tremtinių dalį.

Baigdamas savo kalbą pik. Įeit. 
Sage pabrėžė, kad nuspręsti, kuri 
galimybė tremtinių problemai išrišti 
yra tikroji, gali tiktai JAV kon
gresas.

■ Bendruomeniškumo 
išlaikymas

Pabaltiečiai gelbstisi, bėgdami 
Svedijon

Stockholm. (Dena-Reuter). — Pa
baltijo pabėgėliai iš sovietų okupuo
tos Vokietijos zonos šiuo metu bėga 
į Švediją. Bėgimo priežastimi nu
rodoma tai, kad okupacinės sovietų 
įstaigos pradėjo iš savo zonos visus 
pabaltiečius deportuoti į Sibirą. Pa- 
baltiečlai pabėgėliai prašo švedų 
įstaigas suteikti jiems globą.

Švedija* kaip praneša toliau Reu- 
terio korespondentas, yra tam pasi
ruošusi, jeigu tik pabaltiečiai gali 
įrodyti, kad jie karo metu nepri
klausė vokiečių Wehrmachtui. Šią 
sąlygą Švedija pastatė atsižvelgda
ma į savo praeitais metais pasirašy
tą su Sov. S-ga sutartį, pagal kurią 
ji yra įsipareigojusi išduoti visus 
tuos Švedijoje esančius pabaltie
čius, kurie karo metu yra kovoję vo
kiečių pusėje.

Daugelis pabaltiečių yra per Bal
tijos jūrą pervežami vokiečių žvejų 
valtimis. Iš valčių jie išlaipinami 
dar nepasiekus Švedijos pakrančių 
zonos (3 mylios iki kranto). Likusia 
kelio dalį iki kranto jie plaukia gu

minėmis valtelėmis — tokiomis, ko
kias vokiečių aviacija karo metu, 
naudojo į jūrą nukritusiems lakū
nams gelbėti.

Daugumas pabaltiečių, liepos mė
nesį atvykusių Svedijon, yra spe
cialistai ir kvalifikuoti darbininkai; 
kaip toki, jie Švedijoj mielai laukia
mi, nes ten šiuo metu trūksta darbo 
jėgos. Jie be jokių sunkumų randa 
darbo pramonėje. Didelė atvykusių 
pabaltiečių dalis, net vaikai, kalba 
švediškai.. . y

JAV armijos manevrai
Frankfurt, VIII. 8. (Dena) — Arti

miausiomis savaitėmis JAV zonoje 
bus pravesti platesnio masto ameri
kiečių armijos manevrai. Vokietijoj 
esančių amer. karinių dalinių vado 
pav. gen. Įeit. C. Hūbner pareiškė, 
kad šie manevrai būsią normalaus 
karinio pobūdžio ir jie nieko bendro 
neturį su dabartine įtempta tarptau
tine padėtimi. Gyventojams nesą 
jokio pagrindo dėl to nerimauti.

„Gelbėkite žūstančias valstybes!“
New Jersey. (Dena-Ins) — Buv. 

Vengrijos premjeras F. Nagy savo 
kalboje, pasakytoje rugpiūčio 1 d., j 
reikalavo Jungtines Tautas gelbėti 
aštuonias Europos valstybes, kurios, 
kaip jis pareiškė, yra pakeliui į 
pražūtį.

Kalboje, transliuotoje per radiją, 
Nagy kreipdamasis i JAV viešąją 
opiniją, reikalavo veikti „neatidėlio- 
lant, kol dar atslenkąs komunizmo 
paralyžius nepasiekė jūsų krantų“.

Nušviesdamas įvykius Vengrijoje ir 
pietryčių Europoje,. Nagy pabrėžė, 
kad daugelis prieš karą į Sov. S-gą 
emigravusių, „atskilėlių“ dabar ap
mokyti grįžta į savo tėvynes ir 
vykdo iš aksto paruoštus planus 
šiems kraštams užgrobti. Svietų Są
junga ir jos agentai, kaip pareiškė 
Nagy, naudoja demokratinius Šu
kius, kad galėtų nuslėpti savo tik
ruosius' kėslus. Jis pats garbingai 
stengęsis pasiekti kompromiso tol, 
kol pažinęs tikruosius diktatūros 
tikslus.

Ibios pagalbos, kad Graikija būtų 
įgalinta išbrįsti iš dabartinės „sun
kios padėties“.

Maximos savo kreipimesi į Vakarų 
sąjungininkus reikalauja duoti prie
monių padidinti graikų karines pa
jėgas ir parūpinti ginklų, kuriais 
•būtų galima aprūpinti vietinius ūki
ninkų būrius kovai prieš „sukilė
lius“.

Savo apeliacijoj į JT Graikija nu
rodo, kad kiekviena komunistinės 
veiklos diena pareikalaujanti naujų 
gyvybių. Nuo 1944 m. esą jau žuvę 
apie 80.000—100.000 žmonių

Atėnai, VIII. 6. (Dena-Reuter). — 
Graikijos min. pirm. Demetrios Ma
ximos kreipėsi į britų pasiuntinį 
Patrick Reūly ir amerikiečių atstovą 
Lincoln Meveagh prašydamas sku-

Miiė Vysk. Ant. Karosas
Anglijos lietuvių laikraštis „Išeivių 

Draugas“ Nr. 30 praneša:
„Liepos 15 d. gauta telegrama iš 

Kauno (atsiųsta kun. J. Sakevičiui), 
kad liepos 7 d. Marijampolėje mirė 
Vilkaviškio vyskupas Antanas Ka
rosas. Telegramą pasirašė kan. Viz
girda.

Vyskupas Karosas baigė 91 metus, 
vyskupu buvo 40 metų“

— Rugpiūčio 5 d., pagal Olandų 
Indijos generalgubernatoriaus pa
reiškimą, sustabdyti kariniai veiks-
fnai Indonezijoje.

— Egipto skundas prieš Angliją 
pradėtas svarstyti Saugumo Tary
boje.

— Paragvajuje vyksta smarkios 
kautynės tarp sukilėlių ir vyriausy
bės dalinių. Kovos laukas esąs jau 
netoli krašto sostinės Asunciono.

— Italų vyriausybė nuvertino ly
rą. Dabar 1 doleris keičiamas į 350 
lyrų (anksčiau — 225).

— Sovietų okupacinės įstaigos 
konfiskavo didžiausias austrų naftos 
rafinerijas. Paskutiniai pranešimai 
skelbia, kad įmonių konfiskavimas 
plečiamas toliau.

Pakenham prieš Rytii Europos 
valstybių priėmimą į JT

Bendroji kilmė, gimtoji žemė, gim
toji kalba, sava kultūra yra tie stip
rūs saitai, kurie žmones tarp savęs 
glaudžiai sieja į bendruomenę, va
dinamą tautą. Žmogus stipriausiai, 
saugiausiai ir geriausiai jaučiasi šavo 
tautinėje bendruomenėje. Nuo jos 
atitrūkus, svetimoje bendruomenėje 
nebe taip jau lengva pritapti.

Kokios didelės reikšmės tautinė 
bendruomenė turi paskiram žmogui, 
mes patys jau esame gerai patyrę. 
Karo viesulo išblokšti iš savo tėvy
nės, išblaškyti po visą Vokietiją, pa
jungti vergo darbams fabrikuose ir 
ūkiuose, mes nebegalėjome sudaryti 
savo tautinės bendruomenės. Mes 
visur buvome skriaudžiami ir, bū
dami beteisiai ir bejėgiai, negalėjome 
gintis. Buvome vergai pilna to žodžio 
prasme. Visos mūsų pastangos dau
giausia buvo sukauptos tam, kad 
šiaip taip kuo ilgiau galėtume išlai
kyti savo gyvybę. Mes buvome de
graduoti ligi darbinio gyvulio, o kai 
kurie dargi net ir už jį žemiau

Visai kitoks mūsų gyvenimas pasi
darė, kai, nacionalsocialistinei Vokie
tijai subyrėjus, mes patekome Va
karų Sąjungininkų globon ir galė
jome sudaryti savo tautinę bendruo
menę. Mes vėl pasijautėme esą žmo
nės, esą gyva savo tautos dalis. Gim
toji kalba, sava tautinė kultūra, ben
dras likimas ir bendri rūpesčiai mus 
glaudžiai tarp savęs sieja. Mes pradė
jome gyventi nebe tik dabartimi, t>et 
ir ateitimi

Gyvendami savoje tautinėje bend
ruomenėje, mes . patogiau galė
jome įsikurti, lengviau ginti savo 
teises, stipriau melaimėje ir varge 
viens kitą paremti. Dar dau
giau: gyvendami bendruomeniškai, 
mes ne tik galime išlaikty savo tau
tinę kultūrą, bet taip pat ją ir toliau 
ugdyti ir stiprinti. Jei mes, gyven
dami tremtyje, jau daug esame pa
siekę įvairiose kultūros šakose, tai 
tik dėl to, kad mes gyvename ben
druomeniškai, kad mes esame sudarę 
stiprią ir glaudžią tautinę bendruo
menę.

Gyvendami tautinėje bendruome
nėje, mes jos reikšmės lyg ir nebe
jaučiame. Gal būt ne vienam atrodo, 
kad jis lygiai taip pat galėtų gyventi 
ir be savo tautinės bendruomenės. 
Juk ne tautinė bendruomenė jam 
teikia paramą fizinei egzistencijai 
išlaikyti. Tačiau užtenka iš tos ben
druomenės pasitraukti, nebejausti jos 
globos, kad pajustume, kas iš tikrųjų 
ji mums yra.

Vienas iš didžiausių mūsų rūpesčių 
tremtyje — išlaikyti savo bendruo
meninį gyvenimą. Ligi šiol mums, 
gyvenantiems stovyklose, tatai sekės. 
Kaip bus toliau, kai mūsų stovyklinis 
gyvenimas pasibaigs, kai mes, nega
lėdami grįžti į savo tėvynę, būsime 
priversti emigruoti? Jei męs galė
tume emigruoti kompaktinė mase, 
tai ir emigracijoje ilšaikyti savo tau
tinę bendruomenę būtų nesunku. Ta
čiau kompaktinės emigracijos per
spektyvos bent ligi šiol labai miglo
tos. Tremtinių emigracija jau vyksta, 
bet ji ne kompaktinė, ir vyksta ne 
taip, kaip mes to norėtume.

Prasidėjusios emigracijos akivaiz
doje mūsų tautinės bendruomenės 
išlaikymo problema darosi ypatingai 
aktuali. Nors ji ir labai aktuali, ta
čiau ji ir labai sunkiai sprendžiama. 
Ir prie geriausių norų ir prie di

džiausių pastangų mes jos pilnai iš
spręsti nepajėgsime. Jos sprendimas 
ypač yra Šimkus dar ir dėl to, kad 
jis pareina ne nuo vienos vadovybės, 
bet taip pat ir nuo kiekvieno lietu
vio tremtinio. Tad lietuvių tautinės 
bendruomenės išlaikymo problemos 
sprendimas tagali būti tik dalinis.

Savo straipsnio pradžioje pažymė
jau tuos veiksnius, kurie žmones 
sieja į tautinę bendruomenę. Jeigu 
tarp lietuvių tremtinių, atsidūrusių 
emigracijoje, bus dar bent vienas 
•veiksnys, kuris juos sies su savo 
tauta, jie nuo savo tautos ir jos 
ijęndrųomenės, be abejo, neatltrOks. 
Jeigu tokio veiksnio nebebus, tada 
žmogus nuo savo tautos atitruks, ir 
anksčiau ar vėliau jis įsilies į kitą 
tautą, ksita'S žodžiais tariant, jis nu- 
tautės. Reikia stengtis, kad tai neį
vyktų

Ar gali būti tokių veiksnių kurie 
lietuvius, išblaškytus emigracijoje, 
tarp savęs jungtų? Be abejo, tokių 
veiksnių yra nemažai. Vienas iš stip
riausių tokių veiksnių yra sava tau
tinė kultūra. L'etuvis tremtinys, ir 
vienas tarp svetimų atsidūręs, gali 
ryšį palaikyti su savo tautine kul
tūra. Ji neleis jam nutolti nuo savo 
tautos. j

Pati žmogaus prigimtis verčia ji 
neatitrūkti nuo savo tautos. Tarp 
svetimųjų atsidūrusį bent pirmuo
sius kelerius metus kankina tėvynės 
ir savųjų ilgesys. Tokių pavyzdžių 
jau ir dabar mes matome. Gyvenant 
bendruomenėje, savųjų tarpe, tas 
tėvynės ir savosids žemės ilgesys 
nėra toks didelis, kaip gyvenant sve- 
tinsįK' tarpe ir aplink save tegirdint 
vien svetimą kalbą.

Kaip, svetur atsidūrus, begalimas 
palaikyti ryšys su sava bendruo
mene, su sava tauta, su sava tautine 
kultūra? Jis geriausiai galima palai
kyti per savo spaudą. Nuolat skai
toma sava spauda ne tik neleis pa
miršti savo gimtosios kalbos, bet 
taip pat sies su savo bendruomenės, 
su savo tautos idealais, siekimais, 
vargais, rūpesčiais ir džiaugsmais. 
Žmogus, kuris domisi savo tautos ar 
bendruomenės gyvenimu, kuris sie
lojasi jų likimu, kuriam artimi savos 
tautos ir bendruomenės vargai ir 
džiaugsmai, ir be spaudos, suras būdų 
ir priemonių palaikyti glaudesniam 
ryšiui su savo tauta ir jos kultūra. 
Svarbiausias dalykas nepamiršti savo 
tautos ir jos kultūros, nepasiduoti 
svetimos kultūros įtakai.

Mes jau turime tremtinių išvyku
sių į Jungtines Amerikos Valstybes, 
Angliją, Belgiją, Braziliją, Kanadą ir 
į kitus kraštus. Ar išvykusieji palai
ko ryšį su sava tremtinių bendruo
mene? Žinoma, šiokį tokį ryšį pa
laiko, bet tas ryšys bent ligi šiol — 
labai silpnas ir atsitiktinis. Tie, kurie 
išvyko, turi daug savų rūpesčių ir 
likusiais tremtyje jiems nebėra nei 
laiko nei nuotaikos rūpintis. Taip 
rodos neturėtų būti, bet, dėja; taip 
yra. Tas faktas rodo, kad mūsų ben
druomeniškumas yra silpnas. Šio 
liūdno fakto akivaizdoje turime rim
tai susirūpinti savo tautiečių trem
tinių bendruomeniškumą stiprinti. 
Jei bus silpnas mūsų bendruomeniš
kumas, labai sunku bus emigracijoje 
išlaikyti tautiškumas, o ką jau bekal
bėti apie kitus mūsų užsimojimus.

A. Merkelis
London, VIII. 6. (Dena-Reuter). — 

Britų užs. reik, ministerijos Vokie
tijos skyriaus viršininkas lordas Pa- 
kenham antradienį Aukštuosiuose 
Rūmuose aštriai kritikavo pietryčių
Europos komunistinės vyriausybės. 
Pakenham tvirtino, kad Rumunijos, 
Bulgarijos ir Vengrijos vyriausybės 
sistematiškai siekusios įbauginti ir 
susilpninti savo kraštų ūkininkų 
partijas, nors šias partijas rėmusi 
žymi dauguma tų kraštų gyventojų

Lordas Pakenham nurodė, kad ko
munistai turį tuose kraštuose tokią 
galią, kuri jokiu būdu neatitinkanti 
jų rinkėjų skaičiui arba turimoms 
vietoms parlamentuose. Vienas iš 
sėkmingiausių komunistų vartojamų 
metodų esąs krašto kontroliavimas 
slaptosios i policijos pagalba ir per 
vidaus reikalų ir susisiekimo ministe
rijas. Be to, jie esą remiami ir glo-] 
bojami okupacinės armijos.

Toliau Pakenham pareiškė, kad

visa tai neatitinka tam, ką britų 
vyriausybė supranta esant demokra
tija. Teisė atmesti kiekvieną demo
kratinių papročių pažeidimą suda- 
rinti Didžiosios Britanijos stiprybės
pagrindus.

Lordas Pakenham toliau nurodė, 
kad kiekvienoje paminėtoje valsty
bėje reikalinga konstatuoti ūkinės 
priklausomybės nuo Sovietų Sąjun
gos tendenciją. Tarp tų kraštų gy
ventojų kilęs didelis nusivylimas, 
kad jų valstybės nedalyvaujančios 
Marshallio plano įgyvendinime.

Britų vyriausybė dar turėsianti 
apsvarstyti savo nusistatymą šių 
tautų priėmimo į Jungtines Tautas 
klausimą, pareiškė Pakenham. Tai 
būtų pasityčiojimas iš teisingumo, 
jei toks demokratiškas kraštas kaip 
Airija būtų išskirtas iš Jungtinių 
Tautų o anosios valstybės būtų pri- 

i imtos*

Buv. UNRRAos tarnautojos pastangos 
padėti tremtiniams

Buv. Wurzburg - Zell stovyklos 
UNRRAos direktorė Ruth E. Cann 
neseniai grįžo į JAV. Iš ten ji rašo:

„Būdama Chicagoje aš susidūriau 
su Piliečių Komitetu, kuris rūpinasi 
DP (Citizens Committee on DP’s). 
Jis deda pastangas, kad būtų priim
tas Strattono įstatymo projektas, ku
ris numato 400.000 DP per ketverius 
metus įsileisti į JAV. Jie paklausė 
manęs, ar sutikčiau duoti pasikalbė
jimą Chicagos laikraščių atstovams 
ir paaiškinti, kokie iš tikrųjų yra 
pabaltiečiai. Aš mielai sutikau ir 
virš valandos laiko kalbėjausi su ke
turiais reporteriais. Jie labai įdoma- 
vosi, ir aš tikiu, kad iHerview padi

dino susidomėjimą DP problema ir 
atitaisė kartais tarp čionykščių žmo
nių pasitaikantį neteisingą šio klau
simo supratimą Aš jiems taip pat 
parodžiau dovanas, gautas iš jūsiškių 
per atsisveikinimo pobūv? la,’ ?.“,t 
man šias dovanas rankose, repor
teriai padarė keletą nuotraukų.

Aš išvykau iš Chicago anksčiau, 
negu laikraščiai galėjo spėti atspaus
dinti straipsnius apie šį pasikalbė
jimą, tačiau mano sesuo pasižadėjo 
man atsiųsti viską, ką tik ji užtiks. 
Pasakyti visiems stovykloje, kad aš 
nuolat apie jus galvoju ir stengiuosi 
jums padėti.“
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Padarykime reikalingas išvadas
Paslankumu ir iniciatyva visuo-

meniniuose reikaluose, atvirai kal
bant, nepasižymim. Dėl to ir nesu
gebam išnaudoti pasitaikančių gy
venimo progų. Atrodo, lyg plauk
tume gyvenimo srovė, nelyginant, 
skiedros upe — kur tėkmė neša — 
per daug nesispiriam: „ką darysi“ 
— dažnas atsidūsta. Jei kas mus 
puola bendrai, tai vienas kitam 
pagraudenam, padejuojam, kad „nėra 
teisybės pasauly". Jei svetimieji 
puola paskirą benduromenės narį ar 
tam tikrą jų dalį, tai, vietoj užsto
jus ir gynus jį, dažniausia pasitenki- 
nam fakto konstatavimu ir išvada, 
kad „tai liečia ne visus, bet tik kai 
kuriuos",' o kartais ir palydim nusi- 
dedančia prielaida: „kas žino dar, 
kaip ten yra?“ — lyg svetimasis 
būtų patikimesnis už saviškį.

Mažas skirtumas būna ir tais at
sitikimais, kai kas mus pagiria ar 
atjaučia. Ir šitokis atsitikimas, daž
niausia, baigiasi tarpusavy. Papras
tai vienas kitą sutikęs paklausia: 
„ar jau žinai? Ar girdėjai? Mat, 
pagaliau, atsirado žmonių, kurie ir 
mus atjaučia, kurie nebijo teisybės 
žpdį pasakyti“. Nei vienu, nei antru 
atveju jokio efektingesnio reagavimo. 
Ypatingai akibrokštiyra individualinė 
laikysena kuri gali būti apibudinta: 
„ką čia prasidėsi, ko gera dar gali 
sau pakenkti. Turim „valdžias“ — 
tegu jos rūpinasi.“ Suvertimas rū
pesčių „valdžiom“ yra aiškus visuo
meniško nesubrendimo reiškinys, 
tarsi „valdžios“ būtų ne iš tų pačių 
žmonių. Ir'jos bus aktingesnės, jei 
aktinga bus ir jų atstovaujama vi
suomenė. O aktingumui jflreikšti 
yra -ne tik neatidėtinų, bet tiesiog 
rėkiančių atsitikimų. Pavyzdžiui:

Vokiečiai vis dažniau pradeda 
reikšti nacių kultivuotą neapykantą 
užsieniečiams. Įvairiais būdais jie 
šmeižia juos ir stengiasi parodyti 
kaip didžiausius kriminalistus ir pa
vojingus gaivalus. Ir ką gi daro 
puolamieji? Išskyrus tarpusavio pa
graudenimų ir blankaus straipsnelio 
savo spaudoj, kad tai netiesa — 
nieko daugiau. Jokio . bendro žygio 
okupaciniams organams, jokio efek
tingesnio reagavimo. Dėl to ir ne
nuostabu, kad šitokia vokiečių sau
valė prieš užsieniečius toliau eina ir 
pradeda įgyti vis brutalesnes for
mas, Pvz. „Kasseler Zeitung“, š. m. 
birželio 16 d. 96 numery pabaltiečius 
laiko, tokiais baisiais gaivalais, kad 
jie sudarą didelį pavojų net Euro
pos taikau Ir kaip gi jie panašiai 
nekalbės, kad už tokius šmeižtus] 
niekas nei bylos kelia, nei kitu kul
tūringu būdu reaguoja. O savitar
pinis pagraudenimas tokių ponų ne
pasiekia, o jei ir pasiektų — tai ne
jaudintų ir panašios aistros jiems 
nenumalšintų.

nereagavę. Tikriausia atatinkamu, 
metu pasipiltų tūkstančiai indlvi-S 
dualių laiškų ir kolektyvinių peti
cijų reikalingu adresu. Būdinga ta 
proga, kaip pavyzdį, paminėti, kad 
prezidentui Trumanui neseniai buvo 
atsiųsta per 450.000 įvairių laiškų, 
kad jis Kongreso priimtojo Darbo 
įstatymo nepasirašytų. Ten daug 
laiškų gauna ne tik valdžios asmens 
dėl savo veiksmų, bet ir parlamento 
nariai dėl pasakytų kalbų. Ten į pa
našų reagavimą įprasta žiūrėti kaip 
į ryšį tarp valdančiųjų ir valdo
mųjų. Būtų laikoma nesuprantamu 
reiškiniu, kad tokiais svarbiais mo
mentais visuomenė tylėtų ir nerea
guotų. Pvz jei kas ten kalba, tai ir 
nori žinoti, kad kalba ne į tuštumą, 
kad yra girdimas ir kad į jo kalbą 
reaguojama. Panašiai yra ir Anglijoj.

O mes — tylim. Kam nors sveti
mam, ypač vakariečiui, iš šalies žiū
rint tokią mūsų elgseną, galėtų susi
daryti keistas įspūdis. Iš pradžių būtų 
sunku net ir apibūdinti. Kas tai, 
pagaliau: abuojumas, apsileidimas ar 
dar kas kita? Ir susidarytų įspūdis, 
kad žmonės, kurie į tokius dalykus 
nereaguoja, neturi ambicijos. Tuo 
tarpu pažvelgus ambicijos klausimą 
siauriau — asmenišku pagrindu, pasi
rodytų, kad labiau ambicingesnių 
žmonių ir būti negali. Pvz. jei kas, 
vadindamas pažįstamą, nepamini jo 
kadaise buvusio titulo ar tarnybinės 
pareigos pavadinimo ’(kaip kokio vai
kystės žaisliuko) jau pakanka, kad 
žmogus įsižeistų ir kad, kaip koks 
spalių vežimas, pradėtų priešišku 
keliu važiuoti. Ant šito pagrindo ne
reaguotų progų nepasilieka. O reaga
vimai, ne. retai, būna tiesiog anekdo
tišku Toks reiškinys, žinoma, nesvei
kas, griauna solidarumą, gerą sugy
venimą, susiklausymą ir kenkia ben
dram visuomeniniam sugyvenimui. 
Atrodo, lyg būtų dar per maža tų 
nelaimių, kurios mus ištiko ir tų 
vargų, kuriuos teko patirti ir kurie 
dar prieš akis stovi. Taip ir norisi 
išgirsti šaukiantį balsą: „Žmonės! 
Padarykim reikalingas išvadas iš to, 
kas buvo ir kas yra. Būkim solidariš- 
kesni ir visuomeniškai aktingesni, 
priešingai — ne tik nepamatysim 
žemės, kuros ilgimės, bet pabirsim 
svetimijoj ir paskęsta vargų jūroje.“

Tįip jau yra, kad tik su solidaria 
ir kultūringai paslankia visuomene 
skaitomasi. K. Obolėnas

Nauji vėjai Švedijos politikoje
.Švytuoklė pakrypo j vakarus“ — rašo .n. y. herald tribūne“

Švedija, praėjusio karo metu su
gebėjusi taikliai išlaviruoti, jam pa
sibaigus, atrodė krypstanti Sovietų 
Sąjungos glėbin. Tačiau paskutinieji 
įvykiai atitinkamai paveikė ir šios 
skandinavif valstybės politiką. Šit 
„New York Herald Tribūne“ ben
dradarbis Wilfrid Fleisher to lai
kraščio Europos laidoje rugpūčio 4 
d. nr. informuoja apie naujus vėjus 
Švedijoje.

„Paskutinių šešių savaičių būvyje 
Švedijos laikysnoje įvyko pastebimų 
pasikeitimų, kurie rodo, kad šis 
kraštas traukiasi tolyn nuo Sov. S- 
gos ir krypsta i Vakarų demokračių 
pusę. Šiuo vardu suprantami anglo- 
amerikiečiai.

Švedų oficialieji sluoksniai neigia, 
jog įvykęs koks nors pasikeitimas 
politikoje. Jie nurodo, kad Švedija 
vedanti neutralumo politiką taikos 
metu, lygiai kaip ji neutralumo lai
kėsi ir per karą, ir kad šioji valstybė 
norinti išsilaikyti atokiai nuo bet 
kokio susidėjimo su Vakarų arba 
Rytų bloku. Švedijos neutralumas 
reiškėsi balansavimu, bet nevisiškai. 
Sudarius prekybos paktą su Sov. 
S-ga, buvo pastebėtas aiškus Švedi
jos pakrypimas sovietų pusėn. Šve
dija rūpestingai vengė bet kokių 
veiksmų, kurie būtų nepriimtini Sov. 
S-gai. Dabar, aiškiam sovietų ne- 
pasitentinimiii, švytuoklė pakrypo Į 
Vakarus.

Posūkio taškas buvo JAV užs. 
reik. min. Marshallio kalba birželio 
5 d. Tada jis kreipėsi į Europos tau
tas, kviesdamas padėti viena kitai, 
sudarant įvadą amerikiečių padal- 
bos programai.
Reakcija į Marshallio kreipimąsi 

čia buvo labai lėta. Į planą buvo 
žiūrima kaip į dievobaimingą mostą, 
nevedantį prie jokių praktiškų pa
sekmių. Su įtarimu, kuris čia pasireiš
kia ir yra sovietų kurstomas, buvo 
bandoma Marshallio plane įžvelgti 
nedraugingą Sov. S-gai amerikiečių 
mostą.

Čia buvo kalbama apie „dolerio 
diplomatiją“, kiekvienas judesys 
Europoje buvo nušviečiams kaip j 
stengimasis įvaryti kylį tarp JAV ir j 
Sov. S-gos. Amerika padariusi pirmą J 
įspūdingą žingsnį Trumano doktri- j 
nos pritaikymu Graikijai ir Turki- i

jai Rusijos akcija Vengrijoje, Ru- 
munjoje ir Austrijoje čia buvo pri
imta kaip Stalino atsakymas Tru
manui. Marshallio planas buvo su
tiktas kaip dar v-'enas ėjimas Europos 
šachmatų lentoje.

Tačiau tokia reakcija ilgai nesi- 
tęsė, kadangi Švedija pastebėjo — 
kaip ir kitos laisvos skandinavų tau
tos: Norvegija ir Danija — kad iš 
tikrųjų yra įvykę tai, jog JAV imasi 
vadovauti Europai, ko ilgai su vil
timi tikėjosi daugelis mažesniųjų 
Europos tautų. Švedai, lygiai kaip 
norvegai ir danai, pradėjo įsitikinti, 
kad Amerika taip elgiasi ne vien 
altruistiniais sumetimais, bet, jog 
atstatyta Europa būtų naudinga ir 
pačių amerikiečių gerovei. Iš kitos 
pusės, čia pradėjo vis labiau ir la
biau aiškėti, jog sovietai stengiasi 
išlaikyti Europą susmukime, tą iš
naudodami savo interesams. Kontras
tas tarp Amerikos ir Sov. S-gos dau
giau pasidarė aiškus paskutinėmis 
dienomis ir išryškėjo trijų didžųjų 
sustikimo Paryžiuje metu. Ir tai iš
šaukė nepastikėjimą Sov. S-ga.

Iki tol švedų spauda nuolat ata
kavo JAV. Amerika buvo vadinama 
„imperialistine“ ir jos „imperializ
mas“ buvo vadinams nesuderina
mai priešingas Rusijai. Buvo spaus
dinami pranešimai ir puolimai, nu
rodant blogą amerikiečių elgesį su 
negrais, tuo stengiantis kelti abejo
nių Amerikos demokratiškumu.

Ši kampanija staiga nutrūko, įta
kingam Stockholmo laikraščiui „Da- 
gens Nyheter“ atspausdinus du ve
damuosius, kur buvo paaiškinta: 
„Nesveikas nusistatymas JAV at
žvilgiu yra kiekvienu atveju surištas 
su geros valios laikysena Sov. S-gos 
atžvilgiu. Kurie grindžia savo žino
jimą Švedijos laikraščių atvaizduo
jamais faktais, lengvai gali susida
ryti įspūdį, kad Sov. S-ga yra daug 
laisvesnis ir demokratiškesnis kraš
tas už JAV. Jie net gali įsitikinti, 
jog darbininkų klasė yra geresnėje 
padėtyje po Rusijos diktatūra, kaip 
Vakarų demokratijoje. Bet tai būtų 
netaisingas galvojimas. Amerikos 
demokratija šimtmečiams išgelbėjo 
pasaulį, sunaikindama Hitlerio tiro
niją;- Neturėtų būti neteisingai nu
pasakojama vien dėl to, kad nėra 
išpildyti visi žmoniškumo idealai, ko

įvykdyti negalėjo dar nė vienas 
kraštas.“

Naujas prekybos susitarimas su 
JAV rodo, kad ir oficialiojoj Švedi
jos nuomonėj yra įvykęs žymus pa
sikeitimas. Marshallio planas padarė 
taip pat stiprų įspūdį skandinavų 
tautoms, sutvirtindamas jų vienybę.

Sovietų pastangos įtikinti skandi
navus atsisakyti nuo dalyvavimo 
Paryžiaus konferencijoje čia iššaukė 
pasipiktinimą. Sov. S-gos nota, kuria 
kaltinamos JAV, D. Britanija ir 
Prancūzija darymu sąmokslo už Ru
sijos nugaros, stengiantis ekonomiš
kai užvaldyti Europą, buvo viešai 
švedų paskelbta, atspausdinant ne
dviprasmišką straipsnį laikraštyje 
„Aftonbladet“, kuriame dar nuro
doma, kad Rusija protestuojanti 
prieš Švedijos dalyvavimą Paryžiaus 
pasitarimuose, nes tai prieštaraują 
švedų-sovietų prekybos sutarčiai. 
Tai, žinoma, buvo daugiau negu 
paprastas įtarinėjimas, ir kaip ten 
bebūtų, bet Švedija išnaudojo šią 
progą parodyti pasauliui, kokios rū
šies spaudimą Sov. S-ga daro ; ją.

Dar vienas nuomonės pasikeitimo 
pažymys yra tai, kad Švedijoje dabar 
pasitaiko gausesni protestai prieš 
Sov. S-gą negu JAV adresu. Prieš 
mėnesį, įvykus Malmo uoste ^pešty
nėms tarp baltųjų ir negrų ameri
kiečių jūrininkų, šešios moterų orga
nizacijos, atstovaujančios 600.000 
švedų moterų, pareiškė savo protes
tus Amerikos Legionui. Šešiolika 
moterų organizacijų, atstovaujan
čios 2.000.000 moterų, praeitą sa
vaitę protestavo sovietų pasiuntiny
bėje dėl švedų užs. reik, ministerijos 
sekretoriaus ir šalpos darbuotojo 
Rauol Wallenberg dingimo Budapešte 
1945 m. sausio mėn. jam lankantis 
sovietų vyr. būstinėje. Apie jį nieko 
daugiau nebuvo girdima.

Rusai buvo suprojektavę geros va
lios pademonstravimui pasikeisti lai
vyno vizitais. Kai švedų eskadra, 
kurios sudėtyje buvo didžiausias 
Švedijos kreiseris „Gotland“ ir ke
turi kiti karo laivai, ruošėsi rugpiū- 
čio mėnesį aplankyti Leningradą, 
švedų pasiuntinybei Maskvoje buvo 
pranešta, kad sovietų uostai nėra 
pasiruošę priimti Švedijos karo lai
vų. Taigi, yra faktas, kad „gera 
valia“ išsibaigė.

Politinė apžvalga

Ar gresianti krizė bus nugalėta?
CHURCHILLIS PUOLA DARBIEClŲ VYRIAUSYBĘ. GROMYKO „VETO“ — SMŪGIS JUNGTINĖMS TAUTOMS

Toliau. DP gyvenime įvyko didelių 
atmainų. Viena globos organizaci
ja baigė savo darbą, pradėjo kita. 
Pasikeitimo faktas mažai išnaudotas 
ir nedaug padaryta iš patirties rei
kalingų išvadų. Priešingai nebūtų 
kalbų, kad naujoji organizacija ne
paliktų senosios organizacijos parei
gūnų. UNRRA-oje nežiūrint jos kil
nių tikslų, buvo pareigūnų be pa
šaukimo kilniam darbui kurie savo 
veiklą, kilniuosius UNRRA-os užda
vinius subagatelizavo ir tūkstan
čiams tremtinių palaužė viltį ryto
jumi ir tais idealais, dėl kurių va
karų sąjungininkai kariavo ir ku
riems tęsti buvo sukurta UNRRA. 
Pakaks čia, be kita ko, priminti tik 

8 savavališkus UNRRA-os pareigūnų 
skryningus.

Ir dar toliau. Anądien Britų parla
mente buvo debatai, per kuriuos pla
čiai pasisakyta dėl Pabaltijo trijų 
valstybių ir iš ten kilusių DP. Tų 
kraštų ir žmonių atžvilgiu pasakyta 
daug teisybės, susirūpinimo ir užuo
jautos. Būta ir priešingų minčių. Ir 
kokia gi iš to padaryta išvada? 
Nieko. Tuo tarpu tai buvo didžiai 
reikšmingas įvykis, vienas didžiausių, 
koks per pastaruosius septynerius 
metus mums yra buvęs. Ir šiuo atž
vilgiu tyla, kai tuo metu turėtų būti 
pareikštas stipriausias reagavimas. 
„O kaip čia reaguosi?“ — be abejo
nės kai kas mėgins oponuoti. Toks 
pasakymas būtų ne vertas ne senos 
geležėlės. Mes — juk ne kaliniai, ro
dos, laisvi žmonės esam. Jei kaliniai 
suranda būdus ir priemones reika
lingu metu reaguoti, tai mes (ne
jauku net ta temą toliau kalbėti).-.. 
Įsivaizduokim, kad vietoj mūsų, pa
našioj būklėj būtų kurios nors vakarų 
tautos žmonės, prileiskim — ameri
kiečiai. Jie tokių dalykų nepraleistų

r

Karinė gamyba „s
Berlin. (NZ) — Kaip amerikiečių 

karinė valdžia rugpjūčio 1 d. vakare 
paskelbė, dviejuose firmos Askama 
fabrikuose, esančiuose amerikiečių 
sekretoriuje Berlyne, rasta didesni 
kiekiai neregistuotos karo medžia
gos. Abu fabrikus užėmė amerikie^ 
člų karinė policija. Firmos vadovybe 
ir keletas tarnautojų areštuoti.

Kaip toliau iš karinės valdžios 
komunikato aiškėja, karo medžiaga

Visą praeitą savaitę ir šios savai
tės pradžioje anglų ministerių kabi
netas posėdžiavo, aptardamas susi
dariusią ekonominę padėtį Anglijoje. 
Kaip iš pranešimų aiškėja, bus 
griebtasi nepaprastų priemonių gre
siančiai ekonominei krizei nugalėti. 
Nors viešai dar šios priemonės ne
skelbiamos, bet, kaip korespondentai 
praneša, bus prailgintos darbo va
landos kasyklose, demobilizuota 
dalis kariuomenės, esančios už 
Anglijos metropolijos ribų, ir ji 
įjungta į pramonę, taip pat bus pri
imtas didelis skaičius darbo jėgos iš 
užsienių. Kaip atrodo, pats svarbiau
sias reikalas yra sumažinimas im
porto iš JAV, kad būtų galima su
taupyti taip brangūs doleriai, už ku
riuos parkamasi įvairūs reikmenys iš 
JAV. Vienu žodžiu, Anglija turės dar 
daugiau suveržti diržą, mažiau val
gyti ir daugiau dirbti.

Kas gi iššaukė šią ekonominę krizę, 
kuri gali privesti Angliją prie sun
kiai numatomos katastrofos, ir kaip 
visa tai vertina anglų spauda? Visa 
anglų spauda yra vienos nuomonės, 
kad, kaip ten bebūtų, reikia sukaup
ti visiems visas jėgas šiai gresian
čiai ekonominei krizei nugalėti. Bet 
nevienodos nuomonės yra laikraščiai 
dėl pačios krizės priežasties.

Socialistų „Tribūne“, rašydamas 
šiuo reikalu nurodo, kad, kai baig
sis iš JAV gautieji doleriai, tada 
Anglijos vyriausybė ir tauta atsistos 
prieš pavojų. O kas gi iššaukė šią 
krizę? Tas pats laikraštis nurodo, 
kad priežastys yra šios: akmens 
anglies trūkumas, darbo jėgos trū
kumas, Palestinos reikalai, Ruhro 
krašto kontrolės klausimas, Anglijos 
pramonės nacionalizacijos proble
mos, komunistų judėjimas pasaulyje, 
Indonezija, Indija ir t t. Štai tie

vetimai valstybei“ 
buvo be amerikiečių karinės val
džios leidimo gaminama „vienai sve
timai pajėgai". j

Iš rastųjų gaminių paminėti: kom
pasai lėktuvams, povandeniniams 
laivams ir tankams, V-ginklų spar
nai ir liemens dalys, paprasti ir 
komplikuoti teodolitai, kurie gali 
būti naudojami tolimųjų ginklų, pvz. 
V-l ir V-2, šūviams stebėti, povan
deninių laivų periskopai ir panašūs 
preciziniai instrumentai.

visi faktoriai, kurie vieni su kitais 
yra tampriai surišti ir kurie pri
vedė prie dabartinės padėties Ang
liją-

Tuo pačiu klausimu rašydamas 
„Economist“ nurodo, kad niekas 
nėra kaltas dėl šitokios padėties susi
darymo, bet reikia griebtis visų prie
monių jai nugalėti, nes kitaip Ang
lijai gresia katastrofa.

Konservatorių laikraštis „News 
Statesman“ rašo, jog šioji katastrofa 
atsirado dėl vyriausybės neapdairu
mo ir kaltės. Esą vyriausybės nusi
statymas nebesinaudoti dolerio pa
galba ir mėginimas šią skylę už
kimšti dvišalia ekonomine sutartimi 
su Sov. S-ga, o svarbiausia naciona
lizacijos politika pačioje Anglijoje ir 
privedusi šalį prie dabartinės sun
kios padėties. Be šių laikraščių iš
vedžiojimų, socialistų „Tribūne“, ka
talikų „Tablet“ ir bepartyvis „Times“ 
nurodo, kad kariuomenės sumažini
mas ir pasitraukimas iš užimtų pozi
cijų Art. Rytuose ir kitur padėties 
neišspręs, nes tada Anglijos vietoje 
atsisės JAV arba Sov. S-ga. Kartu 
šie laikraščiai nurodo, kad kariuo
menės sumažinimas gali duoti kito
kių rezultatų, negu vyriausybė lau
kianti.

Kaip matome iš pačios anglų spau
dos, padėtis Anglijoje yra sunki.

Bet dabar prieisime prie sunkio
sios artilerijos, kurią paleido W. 
Churchillis vyriausybės adresu.

Po ligos buvęs britų premjeras 
pasakė didelę kalbą konservatorių 
susirinkime, kurioje labai aštriais 
žodžiais puolė dabartinę Anglijos 
Darbo Partijos vyriausybę, apkaltin
damas ją dėl visų Anglijos negero
vių. Savo kalboje jis nurodė, kad eilė 
valstybių po karo jau atsistojo ant 
kojų, o tuo tarpu karą laimėjusio-’ 
Anglija ne tik negali išbristi iš 
ekonominių sunkumų, bet priešingai, 
brenda į dar didesnius. Savo apkal
tinimus jis suvedė į tris punktus: 
1. Nesiėmimas jokių radikalių prie
monių gautai iš JAV paskolai racio
naliai sunaudoti, 2. anglies produk
cijos sumažėjimas dėl anglies pra
monės suvalstyblnimo ir 3. britų 
zonos Vokietijos netinkamas admi
nistravimas, kurio pasėkoje vokie
čiai visas savo bėdas dabar suverčia 
Anglijai. Toliau Churchillis nurodė, 
kad jis jau prieš metus pareiškęs, 
jog Anglija negalinti viena pati nešti

susidariusių sunkumų Palestinos 
reikalu ir prašęs šį visą klausimą 
ir Palestinos mandatą perduoti Jungt. 
Tautoms. Įvykiai parodė, kad Pale
stinos klausimu anglų visuomenė 
remianti kariuomenės nusistatymą. 
Kalbėdamas dėl JAV ir Anglijos 
santykių, Churchillis nurodė, jog ne
užtenka vien šių dviejų tautų drau
gingumo. Anglijos ir JAV santykiai 
turi būti tampresni ir glaudesni. 
Visas anglosaksų pasaulis turi susi
jungti ir tampriai bendradarbiauti, 
tik tada būsią galima nugalėti visi 
sunkumai. Kalbėdamas dėl Marshal
lio plano jis nurodė, jog Marshal
ls aiškiai nurodęs, kad JAV rem
sianti tik Jungtines Europos Valsty
bes, dėlto šia kryptimi turi būti ir 
dirbama. Dėl kai kurių Rytų valsty
bių atsisakymo bendradarbiauti Eu
ropos atstatyme, Churchillis nurodė, 
kad jas reikia turėti ateities perspek
tyvoje.

Baigdamas savo kalbą, Churchillis 
nurodė, kad už tai, kas dedasi už 
geležinės uždangos, Anglija nesil- 
manti jokios atsakomybės, nes visa 
tai įvykę prieš jos norą, ji to nei 
linkėjusi, nei norėjusi.

Prasidėjusiuose debatuose Anglijos 
parlamente dėl ekonominės Anglijos 
padėties konservatorių atstovas Mc 
Milem metė labai didelius kaltinimus 
Anglijos vyriausybei, nurodydamas, 
kad dėl pastarosios tūpčiojimų Vo
kietijos suvienijimas neįvykęs, o 
priešingai Vakarų Vokietijos skili
mas nuo Rytų vykęs nepataisomai, 
o kartu su tuo ir Europos skilimas 
į du blokus.

Šie visi įvykiai Anglijoje rodo, kad 
ne tik Anglija, bet ir Europa stovi 
prieš didelius įvykius. Kaip vienas 
Londono komentatorių nurodė, kad 
Anglijos krizės išsprendimas palie-

siąs ne tik vien Anglijos, bet ir Euro
pos reikalus. Toliau tas pats komen
tatorius nurodė, kad Anglijos visuo
menėje jaučiamas didelis nervuo- 
tumas dėl įvykių Palestinoje. Mat, 
žydų teroristams pakorus du anglų 
karius, Bristolyje ir kitose Anglijos 
vietovėse kilo demonstracijos, nu
kreiptos prieš žydus, per kurias buvo 
išdaužyti žydų krautuvių langai ir 
iš krautuvių prekės buvo išmėtytos 
į gatvę.

Kartu įvykiai Balkanuose rodo, 
kad taip vadinamasis „Slavų Susi
vienijimas“ pradėjo veikti gana akty
viai ir greitai. Tarp Bulgarijos ir 
Jugoslavijos pasirašytoji sutartis ro
do, kad kertinis akmuo „Rytų Fede
racijai Europoje“ jau yra padėtas. 
Taip pat iš šio susitarimo matyti, 
kad abi minėtos valstybės stengsis 
užkirsti kelią Graikijos „monarchistų 
ir fašistų“ provokacijoms ir bendro
mis jėgomis ginsis nuo pavojų. Ki
taip sakant, Balkanuose ramybės 
laukti lyg ir nereikėtų. Priešingai, 
partizaninė veikla Graikijoje dar la
biau pagyvėjo.

Prie šių visų neramių įvykių Euro
poje, Gromyko veto S. Taryboje prieš 
naują Balkanų komisiją, sukėlė iš
tisą audrą JAV spaudoje. Visi JAV 
laikraščiai nurodo, kad šis „veto“ 
reiškiąs, jog sovietai savo numatytų 
tikslų neatsisako ir bendradarbiauti 
su Vakarais nemano. Kartu tai rodą, 
kad pasaulis suskilo į du blokus. 
Toliau JAV spauda nurodo, jog tai 
esąs ne tik milžiniškas smūgis Jung
tinių Tautų organizacijai, bet kartu 
ir taikos pasaulyje kūrimui.

Ar atlaikys šiuos smūgius Vakarai 
ir kokių priemonių jie griebsis svy
ruojančiam Jungtinių Tautų rūmui 
atstatyti parodys ateitis. MLSavižudybės Vienoje

Wien. (UP) — Karinis sovietų gu- ' grįžti Rusijon, ųiusidžudė 57 rusų
bernatorius Austrijoje Nikolaj Ku- j karininkai drauge su savo šeimomis, 
rasow rusų daliniams uždraudė tu
rėti bet kokių santykių su civiliniais 
Austrijos gyventojais. Rusų karei
viams neleidžiama vesti austrių.

Iš rusų okupacinių įgulų kas mėnesį 
dezertyruoja maždaug 200 kareivių.

Svietų kareiviai dabar jau nebe
leidžiami atostogų, kad jie negalėtų 
savo namiškiams papasakoti apie

Rusų kareiviai jau daugeliu atve- Igyvenimo sąlygas Vakaruose. Grįž- 
jų atsisakė išvykti iš Austrijos ir tantieji pasienio stotyse iškrečiami, 
grįžti į Sov. S-gą. Modlinge, 15 km ir visi „vakarų kilmės“ daiktai, kai- 
į pietus nuo Vienos, gavę įsakymą liai bei laikrodžiai atimanti.
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Tautiniai musą uždaviniai tremtyje

w Kas pateisina tėvynės palikimo kaltę
Koki šio meto lietuvių tremtinių 

tautiniai uždaviniai’ Atsakyti j šį 
klausimą reiškia pasisakyti, kodėl 
palikome Lietuvą. Kas pateisina 
mūsų iš Lietuvos išvykimą? Kiekvie
nas asmeniškai greičiausiai šį klau
simą atsakytume: palikome Lietuvą, 
kad išsaugotume savo gyvybę. Gali 
toksai atsakymas asmenine prasme 
būti ir teisingas, bet tautiniu atžvil
giu jis nėra pilnai pakankamas: 
Argi iš tiesų Lietuvą tiek maža my
lėjome, kad savo gyvybę statome 
aukščiau Lietuvos meilės? Ir ar ne
turėtų teisės tokį mūsų atsakymą 
išgirdę tie, kurie liko tėvų žemėje, 
mus aštriai pasmerkti: bailiai, it kū
dikiai, palikote tėvynę, ,o pagaliau, 
ir asmeniškai imant, ar neramiau 
būtų buvę mūsų kaulams likti am
žinajam poilsiui tėvų žemėje, negu 
būti išbarstytiems po svetimus pa
sviečius?

Noriu visais šitais klausimais pa
sakyti: plikas savo gyvybių išsaugo
jimas dar nepateisina mūsų, kad pa
likome Lietuvą. Gimtosios tėvų že
mės palikimas visada lieka didelė 
kaltė. Niekam nevalia to užmiršti nė 
vienai valandai, ir todėl būtų per- 
pigu nejausti šitos kaltės vien dėl 
asmeninio mūsų nekaltumo. Objek
tyviai kaltė lieka tuo, kuo ji yra 
(vadinasi, blogiu), net ir tuo atveju, 
jei tasai, kuris ją padarė, subjekty
viai nesijaučia kaltas, nes nusikalto 
ne savo laisva valia, o svetimos va
lios priverstas. Tai, kad savąją žemę 
palikome ne savo pačių valia, o buvo
me nuo jos svetimųjų atplėšti, tepatei- 
sina mus subjektyviai (asmenine 
prasme). Bet subjektyvinis mūsų 
nekaltumas dar nepanaikina objek
tyvaus kaltės fakto, neužgydo tėvy
nės kūnui padarytųjų žaizdų Vis 
vien, ar mes būtume savąją žemę 
palikę laisva valia ar palikome ją 
priversti, faktas lieka tas pats: pa
likome mes ją. Ir šita kaltė, slėgia 
mus! Slegia mus gimtosios žemės 
palikimo kaltė, ir slėgs tol, kol bū
sime į ją grįžę.

O ligi to laiko, kol būsime grįžę į 
tėvų žemę, tol ir .mūsų asmeninis 
nekaltumas dėl jos palikimo maža 
ką reikš. Kol bet kuri neteisybė lie
ka objektyviai nenuveikta, tol, tiesą 
tariant, ir subjektyvus nekaltumas 
visada lieka tik reliatyvus. Tik jaus
tis asmeniškai nekaltam, bet nieko 
nedaryti, kad būtų neteisybė paša
linta, tampa lygu šitai neteisybei 
pritarti, pasidaryti dėl jos asmeniš
kai kaltam. Šita prasme: ir tasai, 
kuris iš pradžių buvo iš tiesų as
meniškai nekaltas, vėliau, nekovo
damas su neteisybe, pasidaro asme
niškai kaltas. Taip yra apskritai, 
taip yra ir šiuo atvejų

Jei gimtosios žemės palikimą tik 
pasyviai kęstume, taptume kaltais 
pilna to žodžio prasme, nes nebetek
tume teisės sakyti, kad palikome sa
vo tėvynę priversti, o ne savo pačių 
valia. Kas pasyviai kenčia neteisybę, 
darosi dėl jos kaltas patsai.

Trumpai tariant, tautiniu požiūriu 
Lietuvos palikimo kaltę mumyse 
gali nuplauti ir mus išteisinti tiktai 
viena: tolesnė kova už Lietuvos 
laisvę. Lietuvai laisvės išplėšimas 
privertė mus ją palikti, ir Lietuvai 
laisvės grąžinimas atvers mums ke
lią į ją. Tiek būsime nekalti dėl

Juozas Girnius
tėvų žemės palikimo, kiek ir patį šį 
jos palikimą paversime kova už jos 
laisvę. Laikykime šita prasme sa
vąjį Lietuvos palikimą ne paprastu 
išbėgimu iš namų vien dėl to, kad 
juos užgulė sunkūs debesys (vadi
nasi, pačią sunkiausią valandą), o 
greičiau — karių pasitraukimu iš 
vienų kovos pozicijų į kitas. Išliki
me tokiais, kad galėtų būti apie 
mus pasakyta: paliko jie savo na
mus, bet nepaliko kovos lauko. Tik 
tokiais išlikę, turėsime teisės atvirai 
pažvelgti j tenai likusiųjų akis, ir 
tik tiek, Įdek būsime kietai kovoję 
tą pačią laisvės kovą, kurią kovojo 
ir jie, Uk'isieji tėvų žemėje.

Bet — ar beturi kovos žodis pras
mę, kai kova jau atrodo pralaimėta? 
Ir ypačiai — ar bėra prasmės kovoti 
kovą mums, kurie esame taip toli 
nuo pagrindinio kovos lauko, ku
riuo visada liks pati Lietuvos žemė? 
Ar čia, tremtyje, šauksmas į kovą 
nėra tik tuščias žodis, neslepiąs jo
kio konkretaus turinio? Ar nesame 
likę be jokių kovos priemonių?

Plaukia visi šitie klausimai drau
ge ir iš nusivylimo kitais, ir iš tikė
jimo savimi pačiais praradimo.

Nusivylėme. Tikėjome, kad šio 
baisaus karo tikrovėje Atlanto čhar- 
tos pavidalu ištryškęs taisybės ir 
laisvės pažadas bus tikras naujo 
skaidresnio gyvenimo ilgesys, o ne 
tik žodinė deklaracija. Tikėjome, 
kad ateities tarptautinius santykius 
labiau lems teisė, negu praeityje, 
nes jėga bus naudojama labiau tei
sei paremti, negu jai prievartauti. 
Tikėjome tuo pačiu, kad bus grą
žinta laisvė ir Lietuvai. Ir tačiau 
— deja! Ir šiandien Atlanto charta 
tebėra daugiau ateities pažadas, ne
gu dabarties įstatymas. Ir šiandien 
dažnai jėga eina savu keliu, beato
dairiškai neigdama‘teisę. Ir pačios 
Lietuvos klausimu labiau reiškiama 
pagarba jėgos sukurtam faktui, ne
gu teisei. Ir šiandien teisė lieka 
tiktai idealinis reikalavimas, o tarp
tautinius santykius, kaip ir anks
čiau, labiau lemia politiniai didžiųjų 
valstybių, atseit jėgos interesai, ne
gu moralinė pagarba teisei (tegu ir 
mažųjų tautų teisei!). Ir šiandien 
politika ir moralė išsiskyrusios, kaip 
ir praeityje.

Nusivylę kitais, prarandame tikė
jimą ir savimi pačiais. Ką reiškia 
mūsų mažųjų, teisė prieš didžiųjų 
jėgąl Ir jaučiamės todėl visiškai pa
daryti didžiųjų valstybių tarpusavio 
žaismo objektu: domimasi mumis ne 
tiek, kiek mes reikalaujame teisės, 
o tiktai tol ir tiktai tiek, kad ir kiek 
mes galime būti panaudoti spaudi
mo priemone partneriui prie derybų 
stalo. Tas visa ir ima mums daryti 
įspūdžio, lyg mūsų likimas būtų vi
siškai atiduotas į svetimas rankas 
ir niekuo nebepriklausytų nuo mūsų 
pačių. Atrodo: nepriklausomybės 
mums grąžinimą ar negrąžinimą nu
lems ne mūsų jai vertingumas ar 
nevertingumas, o tik mums palan
kios tarptautinės konjuktūros susi
klostymas. Galime būti, kiek nori, 
laisvės verti, ir viestiek jos neat
gausime, jei nesusidarys mums pa
lanki situacija tarptautinėje politi

koje. Ir atvirkščiai: galime ir nu
smukti, kiek nori, ir vistiek palanki 
tarptautinių santykių konjunktūra 
gali atnešti mums progą laisvei at
gauti. Likimas jau išsprūdęs iš mūsų 
rankų!

Ir tačiau tokia nusivylimo ir ne
tikėjimo padiktuota nuotaika, jeigu 
ji visuose mūsų įsigalėtų, taptų ne 
tik pavojinga, bet tiesiog pragaiš
tinga. Kaip patsai atsisako laimė
jimo tasai, kuris praranda viltį, taip 
lygiai iš anksto yra gralaimėjęs ir 
tasai, kuris viltį sudeda vien į sve
timas rankas. Vien į likimo palan
kumą nukreipta viltis ir defetistinė 
neviltis faktiškai yra tolygios, nes 
ir viena ir antra yra to paties pasy
vaus nusiteikimo, arba rezignacijos 
apraiškos. Ir paprastai pasyvi viltis 
tėra iliuzinė nevilties priedanga. 
Nenorėdamas atvirai parodyti savo 
neviltį ir tuo pačiu atvirai patsai 
pripažinti savo silpnumą, žmogus 
yra linkęs pats save ir kitus apgau
dinėti tariamu optimizmu, tikėjimu 
į palankaus likimo šansus. Todėl 
bijau, kad kartais ir mūsiškis opti
mizmas nebūtų labiau slaptos nevil
ties padiktuota rezignacija, negu 
tikros, savimi pačiais pasitikėjimu 
pagristos vilties išraiška. Bijau,’ kad 
nusivylimas kitais nevirstų mumyse 
ir savimi pačiais tikėjimo praradi
mu (tegu tai ir būtų dangstoma op
timistiniu ateities įvykių prognozu!).

Ir prieš defetistinę neviltį, ir prieš 
pasyvų šansų laukimą tenka pri
minti seną Macchiavellio žodį: laimė 
— moteris, nes ji, kaip ir ši,' paklus
ta tik to, kuris ją priverčia paklusti. 
Kitais žodžiais: tik tasai laimi liki
mo palankumą, kuris jo neišleidžia 
iš savo rankų (nei pasyvia neviltimi, 
nei pasyvia viltimi), kuris pats val
do savo likimą (netikėdamas likimu, 
nes tikėdamas savimi pačiu).

Laimėjimo,, sąlyga nėra nei bevil
tiškas defetizmas, nei pasyvus pa
lankia konjunktūra spekuliavimas, 
o tiktai tikėjimas savimi pačiais, 
kovos nuotaikos išlaikymas ir šituo 
kovos tikėjimu pagrįstoji laimėjimo 
viltis. Ir todėl: galime, kai yra pa
grindo, nusivilti kitais, bet niekada 
neturime prarasti pasitikėjimo sa
vimi pačiais. Kitais nusivylimas, 
užuot stūmęs mus į neviltį, turi tik 
dar labiau mūsų viltį sutelkti į mus 
pačius ir mus dar labiau įpareigoti

Gyventojų skaičius Pabaltijy mažėja
Šveicarų laikraštis „Die Tat“ lie

pos 22 d. vedamajame rašo apie pa
dėtį Pabaltijy. Esą iš 1.200.000 prieš
karinių Estijos gyventojų dabar 
krašte belikę ne daugiau kaip 
800.000. Didelę šių gyventojų dalį 
sudaro ne estai. Gyventojai ne lė
čiau mažinami ir kitose dviejose Pa
baltijo respublikose, „ypatingai Lie
tuvoje, kur partizanų kovos su rau
donąja kariuomene buvo atkakliau
sios ir trūko ilgiausiai, deportacijos, 
atrodo, buvo dar gausesnės“.

Į dabartinės Estijos vyriausybės 
kvietimą grįžti, iš 30.000 estų trem
tinių, sutiko grįžti tik apie 20. Kai 
kurie iš sugrįžusių kalbėjo per ra- 

kovai. Nors pasaulio istorija ir nėra, 
kaip Hėgelis manė, pasaulio teismas, 
nes nėra ji visada teisinga, bet vis 
dėlto tenka kovoti, nors ir negali 
būti iš anksto tikras, kad kovą, tegu 
ir teisingą, laimėsi. Tenka kovoti, 
nes jeigu ir kovodamas nežinai, ar 
laimėsi, tai, kovos atsisakęs, esi tik
ras, kad sunyksi. Ne visada istorija 
yra teisingas sprendėjas kovojan
čiųjų rungtynėse, bet visada neper
maldaujamai griežtas teisėjas kovos 
pabūgstantiems. Ir tasai, kuris ko
voja, nežino, kas jam lemiama — 
laisvas gyvenimas ar laisva mirtis, 
bet tam, kuris kovos atsisako, liki
mo sprendimas iš anksto aiškus — 
vergo galas!

Ir tie, kurie norėtų tolesnės kovos 
pareigos priminimą laikyti nors ir 
gražiu, bet jau vėlyvu šauksmu, nes 
kova jau atrodo pralaimėta, težino: 
kol laikas dar teka, niekada kova 
negali būti galutinai pralaimėta. 
Laiko tėkmė nežino jokios absoliu
tinės „galutinybės“. Kaip visada 
yra peranksti švęsti galutinį laimė
jimą, taip niekada nėra pervėlu 
tęsti kovą ir po tariamai galutinio 
pralaimėjimo. Visada yra peranksti 
švęsti galutinį laimėjimą, nes ir ga
lutiniam laimėjimui, jęi tik juo pa
sitenkinama, iškyla naujo pralaimė
jimo grėsmė. Ir atvirkščiai, niekada 
nėra pervėlu tęsti kovą (nereiškia — 
kad tomis pačiomis priemonėmis), 
nes ir tariamai galutinis pralaimė
jimas, jei tik nėra rezignuojama, 
nepaneigia naujo laimėjimo vilties. 
Kas išlaiko savyje kovos nuotaiką, 
tas niekada nėra tikrai pralaimėjęs. 
Baisiau yra ne tą ar kitą kovos fazę 
pralaimėti, o iš . viso kovos atsisa
kyti, laikant vieną kurį pralaimėji
mą galutiniu. Vergu žmogų padaro 
ne išorinis pralaimėjimas prieš prie
vartą, o tiktai vidinis kovos dvasios 
ir tuo pačiu laisvės sąmonės išblėsi
mas. Galima ir vergijos pančiuose 
išlikti savo dvasia laisvam — kovos 
nuotaikos išsaugojimo sąlyga! Išsau
goti kovos nuotaiką — tai išsaugoti 
savo vidinį nepavergiamumą. Ko
vos nuotaikos išsaugojimas — laisvės 
sąmonės sinonimas. Kol kovos nuo
taika galutinai neišblėsusi, tol dar 
heišblėsusi ir laisvės sąmonė, ir kol 
neišblėsusi laisvės sąmomė, tol joks 
pralaimėjimas dar nėra galutinis. 
Galutinis pralaimėjimas ateina tik
tai su vidiniu laisvės sąmonės už
gesimu — ateina šita prasme ne iš 
šalies, o iš savęs pačių, iš vidaus. (B.d.) 

diją, kaip jiems ten gera, paskui 
apie juos nieko neteko girdėti. Švedų 
komunistai prašėsi leidžiami suorga
nizuoti delegaciją į Pabaltijo kraš
tus, kad įsitikintų, jog visos paskalos 
apie sugrįžusiųjų deportaciją esą 
kapitalistų pramanytas baubas. Vi
siem idėja • patiko, bet Maskva jai 
nepritarė ir neįsileido. Paskutinis 
estų pabėgėlių laivas iš Estijos į Šve
diją atvyko sausio mėn. Dabar nak
tys per šviesios ir laivų tokiai toli
mai kelionei nėra. Anksčiau estai 
pabėgdavo per Suomiją. Dabar tas 
kelias beveik atkrltęs, kai Suomijos 
vidaus reikalu ministeris yra komu
nistas.

Lietuva Šveicarų 
enciklopedijoje

PROF. J. ERETAS GARSINA 
LIETUVOS VARDĄ

Šveicarai spausdina naują didelę 
ehciklopediją, kurioje Lietuvai pas
kirtos skiltys. Lietuviškasis enciklo
pedijos tekstas papuoštas šešiomis 
iliustracijomis. Straipsnį apie Lietu
vą ir jos literatūrą parašė žinomas 
Lietuvos draugas buv. Vytauto Di
džiojo universiteto profesorius Juo
zas Eretas.

Nuoširdžiame straipsnyje trumpa 
Lietuvos istorija atvesta įigi nau
jausiųjų laikų - paminėtas pogrindi
nis veikimas prieš abi okupacijas ir 
masinis lietuvių pasitraukimas į 
užsienius. Paduodamas gausus sąra
šas literatūros, daugiausia vakarų 
kalbomis, lietuviškaisiais klausimais.

Daugiau kaip trys skiltys paskir
tos lietuvių kalbai, literatūrai ir 
menui. Lietuvių literatūros istorija 
pradedama nuo turtingos dainų, pa
sakų ir kitos tautosakos, siekiančios 
stabmeldystės laikus. Paminimi pir
mieji rašytinės kūrybos ąeiig. literatū
ros, pionieriai: Rapalionis, Kulvietis^ 
Mažvydas, Bretkūnas, Daukša ir 
Sirvydas. Pažymimas Donelaitis, 
savo „Metų“ epu davęs pradžią lie
tuvių dailiajai literatūrai, kurią ugdė 
Vilniaus universiteto romantikai — 
D. Poška, Daukantas, Nurodoma, 
kad iš tų pačių šaknų išaugęs ir 
Adomas, Mickevičius. „Kyląs tauti
nis entuziazmas įkvėpė vyskupų 
Valančiaus ir Baranausko, poetų 
Strazdelio, Vienažindžio ir kitų vei
kalus“. Trumpai nupasakojama 
spaudos draudimo gadynė, „Aušros“ 
atsiradimas ir iš romantikos išau
gusi patriotinė-religinė linkmė, kuri 
Maironio asmenyje davė didžiausią 
laisvės dainių, lyriką M. Gustaitį ir 
romantikę M. Pečkauskaitę — Šatri
jos Raganą. Realistinė srovė su Dr. 
Vincu Kudirka, Žemaite, G. Petke
vičiūte, Sofiją ir Marija Ivanauskai- 
tėmis neliko nepaliesta natūralizmo 
ir pozityvizmo.

Apie nepriklausomą Lietuvą prof. 
J. Eretas šveicarų enciklopedijoje 
taip rašo:

„Nepriklausomoj valstybėj (1918— 
1940) pasiektą išorinį palengvėjimą 
jaunesnioji karta pilnai išnaudojo. 
Reikšmingi yra impresionistas J. 
Tumas - Vaižgantas, liaudinis V. 
Krėvė-Mickevičius, dailiaformis J. 
Baltrušaitis, prūsų lietuvis, mistinis 
dramaturgas Vydūnas, realistas A. 
Vienuolis, meniškasis V. Mykolaitis- 
Putinas, dramaturgas P. Vaičiūnas 
ir ypač prancūziškai rašęs Milašius. 
Antrasis Pasaulinis Karas ir nuo 
1940 m. okupacijos (nuo 1944 m. ru
sų) lietuvių rašytojus išblaškė po 
visą pasaulį. Skandinavijoj kuria 
Ignas Šeinius ir J. Savickis, Jungti
nėse Amerikos Valstybėse J.. Alek- 
sandriškis ir A. Vaičiulaitis, Vidurio 
Europoj, be V. Krėvės, lyrikai F. 
Kirša ir B. Brazdžionis“.

Lietuvių meno ir muzikos apžval
gos pradedamos nuo liaudies dirbinių 
ir liaudies meliodijų ir "privedamos 
ligi naujausių laikų. Paminėti svar
biausieji tos kūrybos atstovai.

Prof. Juozas Eretas savo gražiu, 
nuoširdžiu ir išsamiu“ straipsniu 
šveicarų enciklopedijoje apie Lietu
vą, jos literatūrą ir meną labai daug 
pasitarnavo lietuviškajam reikalui 
ir jam už tai turime būti dėkingi.
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Nenugalimieji
NESKLANDŽIAI MEZGASI RYŠIS SU RAUD. ARMIJA

Tą pačią naktį ir vokiečių „stor- 
cho“ tipo lėktuvas numetė keletą 
maišų biskvitų tarp to rusų numesto 
tiekįrnn Šie jų numestieji biskvitai 
buvo užnuodyti aršeniku ir dauge
lis žmonių mirtinai nusinuodijo, kol 
mūsų maitinimo pareigūnai suprato, 
kad biskvitai yra užnuodyti. Matyt, 
vokiečiai tuo būdu norėjo žmones 
įtikinti, jog rusai numetą užnuodytą 
maistą.

Po to jau kiekvieną naktį sovietų 
lėktuvai numesdavo siuntinius į 
mūsų apšviestus taikinius. Rugsėjo 
15 d. iš rusų mes gavome du sun
kiuosius kulkosvaidžius, 50 automatų, 
11 granatsvaidžių .su 500 granatų 
ir tam tikrą skaičių maišų miežių. 
Nelaimei, be parašiutų numestieji 
ginklai buvo ląbai sudaužyti. Netgi 
kai kurios kulkos buvo susiplojusios. 
Be to, rusų amunicija visiškai netiko 
mūsų ginklams.

Sovietų oro technika labai skyrėsi 
nuo mūsų vakarinių sąjungininkų. 
Anglų aviacijos (RAF) operacijos 
trukdavo neilgiau kaip 12 minučių. 
O sovietų operacijos trukdavo visą 
naktį. Jie darydavo daugelį trumpų 
distancijų skridimų su mažais lėk
tuvais. Laikydami mūsų taikinius 
visą naktį apšviestus, mes pritrauk- 
davom į juos priešo ugnį ir signa- 
listų korpuso žuvusiųjų moterų skai
čius buvo nepaprastai didelis.

Nors šie techniniai trūkumai ir

mažino sovietų tiekimo vertę, tačiau 
jau pats jų tiekimas rodė raud. ar
mijos bendradarbiavimą ir morali
nis efektas buvo nepaprastai reikš
mingas. Kareiviai ir civiliai dabar 
buvo visiškai įsitikinę, kad rusai 
kiekvieną valandą gali ateiti.

Rugsėjo 14 d. rusų kariuomenės 
daliniai užėmė didesnę Pragos dalį. 
Šiauriniame jos rajone vokiečiai 
sprogdino malūnus, dirbtuves ir sa
vo pačių barakus.

20 valandą mūsų radijo sekėjai 
pagavo sovietų atsišaukimą Liublino 
komitetui talkininkaujant, transliuo
jamą iš Maskvos:

„Kovojančiai Varšuvai! Herojiš
kos Varšuvos išlaisvinimo valanda 
yrą arti.. Jūsų kančios ir kankinimas 
tuojau pasibaigs. Vokiečiai brangiai 
užmokės už Varšuvos griuvėsius ir 
kraują. Pirmoji lenkų Kosčiuškos 
vardo divizija įžengė į Pragą. Ji ko
voja petis į petį su herojiška rau
donąja armija. Pagalba ateina! Ko
vokite toliau! Nežiūrint' kokie be
būtų buvę motyvai tų, kurie pra
dėjo sukilimą per anksti, nesusitarę 
su vyriausia raud. armijos vado
vybe, mes visa širdžia esame su ju
mis. Kovokite toliau!“

Trijų dienų mūšis už Pragą pasi
baigė rugsėjo 15 d., kai rusai užėmė 
rytinį Vyslos krantą, šiuo metu bu

vo nepaprasta sausra, ir upė buvo 
labai nusekusi, kai kuriose vietose 
ji nebuvo platesnė kaip 250 metrų. 
Taigi, tiktai ta nusekusi ir susiaurė
jusi upė dabar raud. armiją teskyrė 
nuo mūsų dalinių, tebesilaikančių, 
Zoliborze ir Czerniakowe.

Mes aiškiai galėjom girdėti sovietų 
garsiakalbius. Jie vokiečių kalba 
transliavo savo propagandą skersai 
upę iš Pragos. Tačiau vis dar ne
buvo jokio kontakto tarp mūsų ir 
rusų.

Atitinkamai, pagal mano instruk
cijas, pulk. Monteras pasiuntė per 
upę tris skirtingus patrulius 5 su 
pranešimu sovietu štabui. Pirmajam 
patruliui nepavyko persikelti ir jis 
grįžo. Rugsėjo 14 ir 15 d. antroji ir 
trečioji patrulių grupė saugiai persi
kėlė per upę, nešdamos! pilnus ra
portus apie mūsų pozicijas, priešo 
jėgų išsidėstymą, artilerijos pozi- 
jas ir t.t.

Rugsėjo 16 d. anksti rytą du so
vietų karininkai parašiutais nusi
leido į Wilcza gatvę. Vienas jų nu
krito ant kažkokio geležinio kuolo ir 
fatališkai susižeidė. Gyvas gi išlikęs 
karininkas pulk. Monterą painforma
vo, kad jis atvykęs iš maršalo Ro- 
kosowskio štabo užmegsti kontaktą 
su Krašto armijos vadovybe. Jo in
strukcijos neleido jam teikti mums 
kokių nors informacijų; jo svarbiau
sias uždavinys informuoti maršalą 
Rokosowskj apie čionykštę situaci
ją. Bet dabar jis nebeturėjo jokios 
priemonės šia /informaciją pasiųsti, 
kadangi jo draugas, kuris buvo ra
dijo operatorius, krisdamas smarkiai 
suvadino radijo siųstuvėlį.
' Mūsų technikai suremontavo tą 

jo aparatą, o pulk. Monteras pasko

lino jam vieną mūsų mergaitę ope
ratorę iš signalistų korpuso. Vietoj 
jo dabar ji siuntė pranešimus jo 
nurodytu kodu. Žinoma, tų prane
šimų turinys mums buvo nežinomas.

Tuo tarpu kiekvienas Varšuvos 
gyventojas kiekvieną rytą nubus- 
davo tikėdamasis, kad gal šiandien 
miestas bus išlaisvintas. Mano štabe 
ir Tarybos posėdžiuose kiekvienas 
visą laiką laukė žinios, kad paga
liau bus atsakyta į mūsų nuolati
nius radijo šaukimus, ar kad griš 
bent vienas iš mūsų pasiųstųjų 
patrulių.

Aš gi tuo metu skaičiausi su pla
čios skalės amerikiečių operaci
jomis, kurias Londonas buvo priža
dėjęs, kad jos suteiks mums vaistų, 
municijos ir maisto ir tuo būdu pa
lengvins mūsų kritišką būklę. Ta
čiau kiekvieną dieną, ir taip diena 
iš dienos, Londonas informavo mus, 
kad daugiau negu 100 skraidančių 
tvirtovių esančios pasirengusios, ta
čiau kiekvieną naktį BBC pranešė, 
jog skridimas atidedamas.

Ir kai rugsėjo 17 d. 21 valandos 
lenkiškos programos pabaigoj BBC 
paskelbė, kad „Dar viena mazurka 
šiąnakt“ — tai reiškė, kad šiąnakt 
auštant bus operacijos tai mano 
štabo narių veidai, neišskiriant <ir 
mano paties, neberodė jokios reak
cijos. Per daug inteisyviai ir per 
daug ilgai mes buvom laukę. Ir 
kaip tik šiuo momentu buvo dar 
gauta iš Londono žinia, kad skridi
mas dar atidedamas, lėktuvai pa
sieks Varšuvą rugsėjo 18 d. tarp 
ryto ir vidurdienio.

Tai buvo saulėta ir graži rudenio 
diena, dangus giedras ir tuščias. 

Varšuvos gyventojai, žinoma, ne
nujautė, kad atvyksta amerikiečių 
lėktuvai. Tačiau pasigirdę džiaugs
mo riksmai mieste man pranešė, 
kad jie jau matomi.

Visas dangus buvo pilnas lėktuvų, 
skrendančių dideliam aukštyje iš 
vakarų. Jų motorų ,ūžimas nustelbė 
artilerijos triukšmą. Jie skrido pui
kioj formacijoj, lyg parade. Uz jų 
netrukus pasirodė ilgos baltų pūke
lių eilės, tai buvo parašiutais mums 
metama parama. Vokiečių priešlėk
tuvinė artilerija atidengė ugnį, bet 
ji negalėjo pasiekti tų milžiniškų 
lėktuvų tokiam aukštyje. Varšuva 
pergyveno svaigulingą entuziazmą. 
Žmonių minios išlindo iš rūsių. Kie
mai, sienos, griuvėsių krūvų viršū
nės buvo pilnos džiaugsmingai šū
kaujančių žmonių

Tačiau po tų pirmų aiškiai mato
mos paramos ir džiaugsmo minu
čių aš pajutau tokią depresiją, kuri 
buvo netoli nuo visiško beviltiš
kumo. Tai buvo vis dėlto vienas iš 
vertingiausių mano pergyventųjų 
Varšuvoje momentų. Preciziškas 
siuntinių numetimas į tokius mažus 
rajonus, kokius mes dabar čia turė
jome, nebuvo įmanomas iš tokio 
aukščio. Daugumas siuntinių nu
krito už mūsų linijų: į Wolą, Se
nąjį Miestą, j Pavyslę, į tas vietas, 
kurias mes dar prieš savaitę turė
jome. Plačibs žmonių minios nu
stojo entuziastingai šūkauti. Jos jau 
tylios stebėjo lėktuvus, skrendan
čius j sovietų aerodromus anapus 
Vyslos. Ir kai jie pranyko iš aklų 
tylūs ir nusiminę žmonės grįžo | 
savo rūsius. Mes bent pama'ėm tą 
didžią pagalbos skalę, kurios mes 
galėjom susilaukti. Vertė B. Aim.
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Skaudi yra mažos tautos tremtinio dalia
Jau gili pavakarė, Ir saulė remiasi 

Šveicarijos kalnuos, kai pasibeldžiu 
į duris, ant kurių užrašas: „Braz
džionis — °l-mal ISuten“. Seiminin
kas tik po vakarienės, o ponia jau 
ruošia tris vaikučius miegotų, tad 
mudu nutariame išeiti — lauke mus 
pasieks iš kalnų atbėgančios vėses
nės oro bangos. Diena buvo tropiš
kai karšta ir tvanki, kad net alsuoti 
buvo sunku, tad pasisukęs vėjelis 
nuo Alpių yra, tarytum, gaivus šal
tinis tyruose.

— Ar atsimeni — lygiai toks pat 
vakaras buvo, kai susitikome pirmą 
kartą tremtyje. Taip. Tikrai tai buvo 
Salzburge... — sako man Bernar
das Brazdžionis.

Aš minutėlę paskęstu prisimini
muose. Prieš mane, regis: -Mirabell, 
gražusis Salzburgo didikų sodas:

Gal tas skrendantis žalias pegasas 
Virš fontano sode Mirabell
Tau pavasario viltį neša, 
Ir mirtim tu nebetiki vėl.

Svetimi Kalnai, 99 pusi.
Atsimenu tą nuostabią valandą: 

bažnyčiose gaudė vakariniai varpai, 
ir tūkstančiais aidų kartojosi kal
nuose, saulė jau buvo nusileidusi, ir 
tik kalnų keterose tebedegė pasku
tiniai spinduliai; gatvėse_ žaidė vai
kai, ir prieangiuose ramus piliečiai 
ramiai rūkė pypkes — valanda, kada 
į sielą ateina kažkas, kas uždega ir 
skandina nerime; ir valanda, kada imi 
tikėti gyvenimu. (Daug vėliau per
skaitęs aukščiau cituotą strofą, supra
tau, kokį didelį įspūdį darė poetui 
tremtinio kelias — supratau, kad 
kiekviena poeto eilutė krauju išgy
venus parašyta.)

Ir šią ramią ir gilią rudenėjančio 
dangaus pavakarę staiga pasigirsta 
aliarmo signalas. Nutrūksta poeto 
kalba apie Lietuvą, apie būsimą 
mūsų Tėvynę, apie visada gyvą Mai
ronį... Mes bėgame iš Mirabell ir 
pasiekiame viešbutėlį, kuriame pas
kutinio aukšto mažame kambarėlyje 
poeto šeima: du berniukai virpa iš 
baimės, o maža mergytė verkia, pri
budinta iš miego. Paimam be žo
džių kas brangiausio — tai pundelis 
knygų ir rankraščių — ir į uolas ...

čia šalta ir tamsu. Turime gražaus 
laiko, Ir aš prisimenu jo rankraštyje 
užfiksuotą tremtinio kelią —
per pafrontės dulkes:

Kely kolonos sudaužytų dalinių
Ir dulkės, tartum bėgtų tūkstantis 

velnių -
Šimtai pabėgėlių su verkiančiais 

vaikais.
Ir tu kartu dantis sukandęs vos 

laikais...
Benzinas, dūmai, senos padangos, 

seni
Stalai,- sulūžę lovos, tankai kru

vini .... (37 psl.)
per stotis:

Su jais lekiu aš kaip patrakęs 
Ir stiklą išgeriu alaus, 
Jų pilnos siaubo dega akys, 
Kur jie keliauja — kas paklaus? 
Paliko žemė ir sodybos,
O jie nuo jų — toliaus, toliaus. 
Kada ir kur diena rami bus, 
Kur jie keliavo — kas paklaus?

(52 psl.)

PASIKALBĖJIMAS SU POETU BERNARDU BRAZDŽIONIU, 
ŠVENČIANČIU 40 M. AMŽIAUS SUKAKTI

Toli ir visas vinimis grįstas kelias : 
iki vokiškosios Išdidybės sugniužimo, i 
Toji išdidybė buvo pasiekusi fan
tastiško egoizmo, net apskretęs šva
bas, nuolatos dvokiąs mėšlu, drįso 
niekinti kitataučius: kai Brazdžionis 
su šeima buvo apgyvendintas pas i 
vieną ūkininką, tai šis jam „leido“ 
gyventi palėpėje, nors turėjo daug 
tuščių kambarių* ir miegoti „leido“ 
paimti glėbį šiaudų.

— Ir užrašiau anomis sunkiomis ! 
valandomis savo išgyvenimus tuojau, 
esant gyviems įspūdžiams. Norėjau 
užfiksuoti lietuvio tremtinio dalią 
būsimoms kartoms. Ir taip atsirado 
„Svetimi Kalnai“. Kitas, tuos įspū
džius pasiskaitęs, gal galės geresnių 
panašios tematikos kūrinių sukurti. 
Juk žinome, kad apie karą žmonės 
yra parašę puikių, knygų, patys ja- ' 
me nedalyvavę. Bet iš manęs trem- ■ 
ties kūryba pareikalavo perdaug di
delio „honoraro“.

Rašytojas prisimena poniutę P., 
kuri, sutikta vienoje stovykloje, kal
bėjo: „Ar negerai, ponas Brazdžioni, 
kad gaunate pavargti ir aprašote 
tuos dalykus, kurių man neteko per
gyventi. Įdomu skaityti. Aš visada 
venti. Įdomu skaityti. Aš visada 
galvojau, kad poetai tai turi kuo 
sunkiausiai gyventi, badmiriauti — 
tada jiems įdomūs įspūdžiai kyla, ar 
netiesa, ponas Brazdžioni?“ Paklaus
tas dabar apie tremties poeto, rašy
tojo kelią ir uždavinį poetas prisi
mena Vydūną, kuris šitai išreiškia: 
„Taurėk viduje ir atsiskleisk tau
toje“.

— Ar atlieka tremties literatūra 
didžiuosius uždavinius ir kaip ver
tintina iki šiol pasirodžiusi litera
tūra?

— Negali būti kalbos apie verti
nimą, nes nėra perspektyvos. Sun
ku pasakyti, kurie veikalai bus tik
riausiai išreiškę laiko dvasią. Na, 
pvz.: šiandien koks nors rašytojas 
rašo pesimistiškai ir galvoja, kad 
mes negreit ir gal niekada negrįšim 
į Lietuvą. Jei taip įvyktų, tai po 
daug laiko, sakytų busimieji litera
tūros istorikai — jis atspėjo, nes jis 
teisingai išpranašavo, jis geriausiai 
suprato laiko dvasią. Bet jeigu grei
tai grįšim tai... Ir gali būti atvirkš
čiai. Literatūra ir kūryba, žinoma, 
nėra orakulas, bėt tikras kūrėjas 
vistik jaučia. Pvz. Maironis taip 
pesimistiškai rašė tuo metu, kai 
Lietuva, atrodo, buvo pasiekusi gana 
laimingą laikotarpį. Žiūrėk, oras 
giedriausias, danguje nė debesėlio, 
o kregždės, skraido pažemiu — sa
kome, kad bus lietaus. Būdamas 
sunkiausiame darbe išoriniai ban
džiau save įtikinti, kad greit visa' 
praeis, ir vėl užtekės nauja diena, 
bet iš vidaus nesirašė taip, ir gana. 
Negalėjau savęs įtikinti. Taigi, be 
perspektyvos tremtyje pasirodžiusią 
mūsų literatūrą negalima teisingai 
įvertinti. Nepriklausomybės laikais 
pykome ant „Kultūros“ žurnalo, kad 
ji pranašavo Lietuvai... Na, ir po 
kelių metų daugis sakė, kad ji buvo 
teisinga. Okupavus Lietuvą vokie
čiams, „Kultūros“ teisybė dingo, po 
kelių metų atėjo kiti pranašautojai: 
sunku pranašauti, bet lengva pro 
šalį prašauti. Manau, kad literatū
ros vertinimas būtų perankstyvas, 
nes galime daryti tik tremtyje pasi
rodžiusios literatūros apžvalgą...

— O kaip įsivaizduojate ateitį?
— Ar turiu būti atviras? Jei taip, 

tai esu pesimistas, nors Lietuvą 
vaizduojuosi laisvą ir skaisčią. Tu
riu galvoje mūsų išeiviją. Kad ne 
visi begrįš, apie tai nėra ko kalbėti, 
svarbiausia dėlto, kad žmogus toks 
silpnas. Emigracinė karštligė rodo, 
kad mūsuose blėsta karštas tėvynės 
ilgesys. Įsikurti, reiškia apsiprasti 
su nauja Vieta, apsitupėti — o mes 
po tiek vargo, labai nemielai palie
kame nors ir iš žabų susuktą lizdą. 
Bet ateitis priklauso idėjai; nors 
didvyriai miršta, bet idėja laimė
toja ir gyvena' amžinai. Daugeliui 
ir mūsų tą Idėją, lt anam Maratono 
bėgikui, teks parnešti namo — gyvą 
ir degančią.

Paliečiame ir aktualiuosius klau
simus.

— Būtų įdomi Tamstos nuomonė 
1 apie Kultūros Fondą.

Pirmiausia reikia išsiaiškinti, 
suprasti Kultūros Fondą? Kai

fondo paremti, galės dirbti kultū
rinį darbą. •Imkim konkrečiai: rašy
tojas ar koks kitas kultūrininkas 
gyvena viename ar kitame krašte 
ir dirba fabrike. Pagal (statymus 
jis gali tedirbti 5 dienas, bet, nesu- 
vesdamas galų su galais, jis dirba 7, 
Čia ir ateina Kultūros Fondas į 
pagalbą, ir už tas 2 dienas „pri
meta" rašytojui. Jis nekasa tas dvi 
dienas anglių ar nekilnoja geležų, 
bet dirba jau dėl visų labo. Eikim 
toliau: išsisklaidysim netrukus ir 
apdulkėsim fabrikuose — kas leis 
mums kultūringą lietuvišką žodį, kas 
rizikuos spausdinti Maironį, Vaiž
gantą, Vydūną, kas parodys Sveti
miesiems Čiurlionį, jei ne Kultūros 
Fondas. Reikia džiaugtis, kad pra
džia jau padaryta. Svarbu — darbą 
tęsti toliau, visa centralizuoti Ameri
koje, vadovaujančiuose organuose 
laikyti tik pačius kultūrininkus. 
Visuomenės atstovai tegali būti pa
tariamuoju balsu: nes jie tepoliti- 
kuoja. Politikavimo Kultūros 
Fonde negali būti. Kadangi praktika 
rodo, kad kultūrininkai pirmoje eilė
je sielojasi pačiais esminiais kultū
ros klausimais, tai atidavimas jiems 
patiems vadovauti Kultūros Fondą 
būtų 
keltą 
mintį

teisingiausias. Belieka senai 
ir tik dabar besiformuojančią 
visomis išgalėmis įgyvendinti.
Jūs paminėjote Ameriką. Iš- 

tiesų — mūsų visų žvilgsnis į ten 
nukreiptas. Girdėjau, susirašinėjate 
su rašytojais Vaičiulaičiu, Aisčiu- 
Aleksandriškiu, Zobarsku ir kitais. 
Įdomu, kokios jų nuotaikos?

— Jie, Krėvei bendradarbiaujant, 
organizuoja kultūros žurnalą, bet 
skundžiasi, kad žmonėse stinga pri
tarimo ir nėra tam lėšų. Vaičiulai
čiui parašiau ir išdėsčiau savo min
tis: nekreipti dėmesio į žmones, ku
rie nerodo pritarimo. Svarbu rasti 
vieną žmogų, kuris finansuotų ir ke
lis žmones, kurie duotų kūrybos. Ir 
atsiras žurnalas. Donelaičio „Metai“ 
tebuvo atspausdinti tik po 50 metų, 
ar pakenkė kas jų didybei? Pra
džioje Nepriklausymybės laikotarpio 
ėjo „Garsai“ — visuomenė taip pat 
nepritarė. Šiandien jie sudaro svarų 
akmenį visoje mūsų literatūros isto
rijos architektūroje. Visa mūsų kul
tūros istorija pilna taktų, kuriems 
nepritarė visuomenė, o šiandien jais 
didžiuojamės (čia, prisimenu Darių 
ir Girėną...). Taigi, reikia leisti žur
nalus ir knygas kuo aukščiausio ly
gio. Kultūrininkas neprivalo leistis 
ligi masės lygio, masė seka kultū
rininkai. Iš kitos pusės nevertinkime 
per menkai Amerikos lietuvių nuo
širdumo. Ateitis parodys, kiek svari

buvo Amerikos lietuvių materialinė t 
ir moralinė parama. Vienas rašytojas i 
man rašo, kad jis su žmona sutaupo 1 
per savaitę 10 dolerių, tai kiek sa- 1 
varčių turėjo taupyti toji nuoširdi : 
Amerikos lietuvė, kuri tik iš geros ’ 
širdies paskyrė tremtinių reikalams : 
1000 dolerių. Bet esmė ne tūkstan
čiuos. Kiekvienas rūpestingai pa
rengtas jų siuntinėlis yra mums 
didžiulė parama. I.- mokėkim tai 
vertinti. Būtume per daug sumate- ] 
rialėję, jei drįstume nedavertinti 
mums rodomo Amerikos lietuvių dė
mesio ir teikiamos pagelbos.

— Ar netinka šie žodžiai ir mūsų 
vidaus gyvenimui?

— Kaip gi? Ypač mūsų nepaža- , 
botiems norams viską kritikuoti ir 
knistis šiukšlėse. Šiandien neleistina 
spaudoje šūkauti ir save šmeižti net 
ir kovų su negerovėmis vardu. Jei 
iš tūkstančių keli atsiranda, kurie 
blogai elgiasi ir mūsų vardui ne
šlovę neša, tai tokių straipsniais ne- 
nataisysim, o tuo tik pasitarnausime 
tiems, kurie ir telaukia, kad vietoje 
namų fasado rodytume švabiškus 
mėšlynėlius. Laikas (jau net ir per 
vėlu) pagalvoti, kam tarnaujame, jei 
vienas kitą taip puolame spaudoje 
(net ir meno kritikų pretenzija- 
lumu), ėdame viens kitą susirinki
muose ir pan. Dažnai susidaro įspū
dis, kad tūlas imasi plunksnos tik 
tam, kad ką nors „užkabintų“. Kol 
dar laikas, visa šitai taisytina. Pir
moje eilėje šiuo reikalu turi didelio 
bendrumo ir supratimo parodyti 
mūsų spaudos redaktoriai. Gyven
kime kaip bitės. Nedarykime „meš
kos patarnavimo“ patys sau ir nesi
leiskime per lengvai išprovokuojami.

— Praradote didžiulę biblioteką 
tėvynėje, tai iš kur beturite entu
ziazmo dabar viską pradėti iš nau
jo? — sakau poetui, primindamas jo 
kasdieninį lankymąsi knygynuose ir 
daug nupirktų knygų bei žurnalų 
Įvairiomis kalbomis.

— Seku Europos literatūrinį atbu
dimą ir pokarinį literatūros veidą. 
Prisipažinsiu, jaučiudsi smarkiai 
apsivylęs. Jei mes dejuojame dėl 
grafomanijos, tai pokarinė Europos 
didžiųjų tautų literatūra žymiai dau
giau yra šios ligos paliesta, ypač 
vokiečių. Grafomanai visaip puolami 
net iki satyrinių knygų. Deja — 
nieko nepasiekiama. Padėčiai gel
bėti, griebiamasi vertimų, bet šioje 
srityje tedominuoja „du didieji“ — 
rusų ir amerikiečių literatūra. Sis 
„idėjų“ skverbimasis ypač ryškus 
Vokietijoje, kuri prieš kiek laiko 
(kaip paradoksalu!), okupavusi dau-

ALGIMANTAS GIEDRIUS

Romukas
pei fabrikus:.

Pro balsą kaukiančių dienų dienas 
' mašinų

Ir pro akmens cypimą, ūžesį 
diržų,....

... Tik šoka kibirkštys, kaip žvaigž
dės nuo tekėlo,

Tik kelia pragarą kur priveržtas 
akmuo...

Ir taip nuolat:
Šešios dienos kaip sunkūs šeši 
Prikrauti kieto plieno vežimai, — 
Nuo tamsos lig tamsos juos veži, 
Kol širdis kaip liepsna gesti ima. 
Tartum žiežirbos blėsta svajonės, 
Viltys, norai, troškimai, sapnai, 
Ir tu, verge beprasmės kelionės, 
Kur nueisi rytoj, nežinai. (94psl.)

Šią valandą mes prisimenam Lietu
vą. Tamsioje ir šiurpioje uoloje:

Regėsi ją kaip saulę skaisčią, 
Kaip kūdikio šventi sapnai,

I O ji gal vergės pančiuos vaikščios 
Ir slėgs ją sielvarto kalnai.
Tik ji tau bus saldi paguoda, 
Tik ji tau bus širdy gyva, 
Balta baltųjų vyšnių soduos 
Senolių žemė Lietuva. (42 psl.) 
Aliarmas baigiasi, ir gerokai po 

vidurnakčio grįžtame į viešbutėlį 
siauroje Salzburgo gatvėje. Vaikai 
nori valgyti, bet kur paimti iki ryto 
bent juodos buonos gabalėlį, o kas, 
pagaliau, ir dienai išaušus laukia?

Skaudi tremtinio dalia. Ji dar 
skaudesnė mažos tautos tremtinio. 
Remarque, Mann, Zweig — dideli 
liko ir tremtyje. Mūsų poetai, rašy
tojai, menininkai ir muzikai — visi 
jie mums tremtyje dar brangesni.
Bet:

— Koks didelis skirtumas tarp 
tremtinio mažos tautos ir didelės 
tautos? — sako man poetas. — Ar 
mažos tautos žmogus yra ištiesų 
mažesnis? ... _. ____ ...

Anas vakaras Salzburge jau toli, sunkiose materialinėse sąlygose, tik

kaip 
kurie bando jį aiškintis labai siau
rai: fondu remiančiu knygų lei
dimą, na, plus dar šelpimu sergan
čių. Man rodos, Kultūros Fondas 
organizuotinas ant galimai plačiau
sių rėmų, apimąs visas kultūrinio 
darbo ir jo rėmimo sritis.

Juk tai nėra laikinis dalykas. 
Prisiminkim latvių Kultūros Fondą. 
Jie tokį fondą įsteigė dar Latvijoje, 
ir visas dideles lėšas laiku išvežė į 
Švediją. Šiandien šis fondas latviams 
leidžia organizuoti puikiausius žur
nalus, fondas leidžia klasikus, repre
zentacines knygas svetimomis kal
bomis. Daug kultūrininkų, atsidūrę

gelį mažesnių tautų, jas naikino, bet 
vertimus pasirūpindavo iš tų pačių 
mažųjų tautų literatūros... Žinoma, 
tokiai padėčiai esant, sunku mums# 
ką padaryti, bet nereiškia, kad mes 
turime jau visai atsisakyti su mūsų 
literatūros deimančiukais pasirodyti 
svetimiesiems. Priešingai, turime 
visomis išgalėmis siekti prasiskverbti 
į kitų tautų žurnalus ir pasirodyti 
atskiromis knygomis. Šiuo atžvilgiu 
— latviai ir estai už mus žymiai ap
sukresni.

— Tiesa, o kaip su tuo PEN 
klubu?

— Istorija su juo nėra visiškai 
aiški. Oficialiai PEN klubas jungia 
pasaulio beletristus, poetus ir leidė
jus ginti kūrėjo laisves. Jo nariais 
yra buvę Faustas Kirša ir Putinas- 
Mykolaitis. Šiuo metu anglų PEN 
klubui priklauso Vydūnas, 1939 me
tais Liudas Gira buvo gavęs raštą 
iš PEN klubo centro dėl lietuvių 
atstovavimo jame, tačiau tuo metu 
Girai jau buvo „apsukta galva“ ir 
jis „uždelse“, iki Lietuvon pasirodė 
rusų tankai... Šiuo metu, nežiūrint 
jo kilnių tikslų, PEN klubas padaro 
nevisai aiškiai suprantamus žings
nius, pvz.: 1947 m. PEN klubo kon
gresam Zūriche, nebuvo įsileistas tik
rasis klubo narys latvis, šiuo metu 
esąs tremtyje. Jo vieton buvo pa
kviesta kažkokia „nežinomoji“, ir, 
apskritai, pastaruosius PEN klubo 
darbus gaubia savotiška mistika. 
Žinoma, būtų gera, kad lietuviai 
tremtiniai ' rašytojai turėtų bent 
vieną atstovą šitoje pasaulinio garso 
organizacijoje.----------

Jau gili naktis — užsikalbėjome 
ilgai. Iš kažkur pasirodo poeto gy
venimo bendrakeleivė ir susirūpi
nusi klausia, kur buvome dingę, net 
dokumentus palikę namuose. Tik 
dabar pastebime, kad tiek daug 
laiko prabėgta mums bevaikščiojant. 
Pakalnėje miega miestas, ir gęsta 
vienąs po kito žiburiai. Virš Bodeno 
ežero keliasi migla — lyg Lietuvoje 
ant upokšnių ir ežerų kiškiai pirtį 
kurtų. Rytoj šv. Ona. Ten, toli — 
„anapus“ — kadais kaip rytoj bū
davo daug kur atlaidai. Ar prisi
meni?.... Bet dabar:

Ištrėmimo kelias buvo skirtas 
Daugelio mažų tautų sūnums, 
O pasaulis šoko tartum girtas 
Ir ugnies kardu grąsino mums.

. Ar palūžai, tremties poete, sun
kiame kelyje? Ir tu atsakai:

Ak, sugrįžkim, brangūs broliai, 
Sidabru žydės karoliai 
Ryto saulės žieduose, 
Ir iš degančių griuvėsių 
Vėl į dieną šviesią šviesią 
Kils pabudusi dvasia. .

Z. Ubr.

(Pabaiga)
Sėdi broliai už stalelio, 
Sėdi broliai už stalelio, 
Kaip bijūnai žydi, kaip bijūnai žydi... 
O seselės prie šalelės, 
O seselės prie šalelės, 
Kaip žalios rūtelės, kaip žalios .® 

rūtelės ...
— sodrūs mergaitės dainos žodžiai 
staiga pripildė pirkios pSlangę ir prie
angį. Iš miestelio grižo apsipirkusi 
Romuko sesuo Marytė. Skaisti, įrau
dusi mėlynakė mergina visa jau
nystės energija ir su visu pavasa
riško vėjo glėbiu griūte įgriuvo 
pirkios vidun.

— Ir aš čia! — gaivališkai šūk
telėjo Marytė ir netikėtai sužiuro į 
apsiašarojusią motiną. — Kas at
sitiko. mama, ko verki?

— Ką parnešei lauktuvių Mariuk?— 
pašoko iš užstalės nušvitęs Romukas.

— Baronkos skylę, — smagiai nu
sijuokė Marytė, atsirišdama didelę, 
gėlėtą skarą. Jos akyse Romukas 
Įžiūrėjo malonią netiesą ir paten
kintas pristojo knibinėti ant suolo 
gulintį ryšulį.

— Tai vėl jau su bernais kur pas 
žydą visą pusdienį pratauzijai, — 
prijuoste staiga nubraukusi akis, 
motina susirūpino savo vienintele 
dukterim ir vėl pasuko ratelį,

— Su kokiais bernais? Pas kokį 
žydą? Iki apsipirkau — žiūriu, jau 
ir pietūs. Ką tu čia, mama, vis išsi
galvoji. Nei man tų bernų 
nei ką.

— Žinau, žinau. Pranaičio
irgi taip sakydavo. O dabar, 
ko susilaukė... Verkia šunį apsi
kabinus. Nė akių žmonėms paro
dyti negali. Suėdė koks briaurybė 
mergaitės gyvenimą . . . Vyrams — 
kas jiems. O kad ir motinai: kaitink 
dabar akis prieš žmones ir prieš 
Dievą. Sakau jau, pasaulio pabaiga/ _______
ir ką. Šitoks žmonių pasileidimas...Ičiamos sąsparas su juo nuzulinai. 
Na, nestovėk, lyg svočia iš vežimo [Didelio jai daikto. Ar aš tau nesa-

reikia,

Magdė 
matai,

išsiritus. Renkis, eik maišyt kiau
lėms ėdalo, ruošk vakarienę. Matai, 
kad saulė jau į pečių remiasi, — 
senu •'įpratimu, nepiktai motina pa
ragino Marytę, su Romuku besklais- 
tančią pirkinių ryšulį.

— Eisiu, jau eisiu, mama, ir be 
tų pamokslų. Kasdien vis tas pats 
ir tas pats. Kas jau viską padaro, jei 
ne aš? Mare, bėk šen, Mare, bėk 
ten. O kai tik ta Marė lęek užsibū
na bažnyčioj ar miestely, tai ir pra
sideda priklodai su litanijom. Lyg 
aš nežinau, kas galima, kas nega
lima. Ar maža esu, ar ką?

— Tu čia, Mare, iš litanijų man 
daug nesijuok. Kas tėvo motinos 
neklauso, tas kada nors barškančios 
šuns skūros klausys, tiktai jau bus 
pervėlu. Matai, iš ko varlės kupro
tos! Miestely, bažnyčioj užsibūnu... 
Tik, žiūrėk, neužsibūk kada velnio 
koplyčioj. Manai, aš nežinau, kad 
tas Matulaitukas tau merginasL Gir
tuoklio šmotas! Kad jis nesulauktų, 
kad aš tokiam duočiau savo mergaitę. 
Viską per savo gerklę pravarytų. O 
paskui — eik sau, kur akys veda, 
kojos neša. Ne Dieve duok, dar už 
kokią žydmergę. Čia, Mare, nepir- 
miena. Aš jau daugiau svieto ma
čiau kaip tu, kol jus užauginau. Jei
gu sakau, tai be reikalo burnos 
neaušinu, — griežtesniu, įsakmiu 
balsu prabilo švelni, paprasta kaimo 
motina, pašnekęsiui nukrypus į 
šeimos ir padorumo reikalus.

— Ką tu čia, mama, dabar su tais 
bernais prikibai. Kas man tas Ma
tulaitukas? Juk pati sakai, kol ne- 
ženota — visi bernai, .visos mergos. 
Na, o kad ir Matulaitukas — vyras, 
kaip ir visi. Nei jis taip geria, nei 
ką. O jei kada ir užkalbina, tai ką 
aš turiu daryti? Negi bėgsi, lyg avis, 
Įšvirkščius kailinius pamačius. Pa
kalbi kaip su žmogum, ir sudie. Di
delio man čia daikto!
| — Tai jau ir šiandien, tur būt, kar

kiau, kad didelis visuomet būna iš 
mažo, avino galva tu! Aš tau tuoj 
parodysiu, kur pipirai auga! — ne 
juokais užsirūstino motina.

Užsimetusi kasdieninį drabužį, 
tylėdama duktė sparčiai griebėsi 
triūstis apie pečių. Per greitumą 
Marytė parvertė seną molinį ąsotį, o 
jo rankena sutrupėjo į smulkius gar 
baliukus.

— Ar jau apakai ar ką, netikėle 
tu! Atgrubanagė! Tur būt akys apsi- 
tararavo, apie bernus begalvojant. 
Geriausią mano ąsoti! O kad tu 
nesulauktum, kad aš tave daugiau 
leisčiau į miestelį. Tėvas nuvažiuos 
ir nupirks, ko reikia. Iš tokios ožkos 
— daugiau bėdos, negu naudos. Aš 
tau tuos vėjus iš galvos išvarysiu. 
Kai paimsiu kada ana va tą tėvo 
viržį, tai visi vyrai tau per nugarą 
išgaruos!...

— Vyrai, vyrai... Spiaut man ant 
tų vyrų ir ant visko!... — užsidegė 
nesusilaikiusi devyniolikametė mer
giotė. Nučiupusi kiaulėms šerti ki
birus, rydama pykčio ašaras, Marytė 
spruko pro duris, nejučiomis jas bal
siai užtrenkdama.

— Aš tau -čia pasispiaudysiu, ne
klaužada tu! Žiūrėk, kad nereikėtų 
apsilaižyti! •— grasūs motinos žo
džiai palydėjo išnirusią iš pirkios 
dukterį.

— Che, che, che... Ar aš tau, mo
tin, nesakiau. Matai, kaip ožkai ra
gučiai dygsta. Vadinas, mano teisy
bė, — vyrišku pasitenkinimu suplo
jęs delnais per šlaunis, prabilo į 
moterų bylą ligtol nesikišęs tėvas.

— Nulaužysiu aš jai tuos ragus, 
nesirūpink, — kiek atlyžusi, valdy
damos! trumpai tepratarė motina. 
Pastačiusi pirkios keįrtėn ratelį, pa
kilo prie vakarinės ruošos.

— Na gerai, gerai, pasibarei ir už
tenka. Gana tos peklos. Dieve duok 
dar visiems tokius vaikus. Zinai, 
Marė jau merga ir baigta. Tegu 
žiūrisi. Gaus žmogų ir gyvens. O mes 
ar kitaip darėm. Ir susitikdavom, ir 
pakalbėdavom, ir stiklą išlenkda- 
vom. Ar neatsimeni, kaip per šv. An
taną miestelyje aš tau pas karabel- 
ninką du puodelius maslionku pa
stačiau. Kaip šiandien matau: išgėrei 
vieną ir laižaisi kaip kačiukė, į 
ąsotį žiūrėdama. O aš ir sakau tam

*
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Šlovinga ir minėtina sukaktis
Man Iš galvas neišdyla šit kokis 

Įspūdis: e
Pačiame pamokos vidury, pora 

aukštų žemiai, gimnazijos salėje, 
pasigirsta Himnas. Tokiu metu ne
lauktas dalykas, ir balsai ne tie, kat
rie džiaugsmą mini. Tvirti, bet rūs
tūs. Nieko nesakyta klasė sustojo 
k£rtu su baisia tyla. Mokytojas — 
fizikas — Himnui nutilus, ilgai žiū
rėjo pro langą, už kurio temo ru
denio vakaras. Po to atsigrįžo į klasę 
ir ėmė pasakoti apie . . . Vargo mo
kyklą, aną, pirmykštę, caro laikų. Tą 
vakarą dar buvo tikybos ir mate
matikos pamokos. Ir kunigas ir ma
tematikas, kaip ir fizikas, kalbėjo 
apie knygą, arklą ir lyrą. Mes, mo
kiniai, buvom kaip žadą pametę. 
Kažkas mus varžė ir vedė į liūdnu
mą. Pertraukų metu spoksojom į 
Mokytojų seminarijos auklėtinius, 
kurie būriavosi koridoriuje ir ant 
laiptų ir nežinojo, ar eiti namo ar 
pasilikti; jie dar kažko laukė. O švie
timo kuratorijos įsakymas buvo per
nelyg aiškus:

— Mokytojų seminarija uždaryta!
Tai buvo lygiai prieš 20 metų Vil

niuje. Tačiau šiuosyk mano geida- 
vimas Gerb. Skaitytoją sugrąžinti, 
kad ir tan pačian Vilniun, bet 40-čia 
metu atgal, į 1907 m.

Ak, Vilniuje, aname amžinajame, 
kaip ir mūsų tautos valia bei ryžtas, 
mieste iš Trakų g-vės į šv. Mikalo
jaus bažnyčią veda vingrus Pran
ciškonų skersgatvis. Ten, susikirtime 
su Lydos skersgatviu,, paskutiniu 
metu riogsojo, kaip gramėzdai, ir 
maža jau akiai patrauklūs rūmai. 
Nerūpestingas praeivis ir dėmesio 
nekreipė: — labai tai man senamies
čio laužas. Ten betgi prieš 40 metų
pradėjo darbą pirmoji mūsų vieša ir 
legali pradžios mokykla.

Mūsų tauta — ne nusigyvenusio 
palivarko panaitė, kuri, paskutiniams 
astrams žydint, sklaisto nublukusias 
nuotraukas. Mes i savo praeitį žvel-

Nobelio premija norvegų 
rašytojai

Bad Nauheim. (Dena) — 1947 metų 
literatūrinė Nobelio premija, kaip 
Stockholmo radijas pranešė, vienu 
baisu paskirta norvegų rašytojai 
Maria Brekker už knygą „Motina 
Marija".

28 metų amžiaus rašytoja karo 
metu Švedijoje parašė pagarsėjusią 
knygą „Aš esu norvegė moteris“. 
Knyga buvo išleista • prisidengus 
slapyvardžiu, kad gestapas negalėtų 
jos giminėms Norvegijoje pritaikyti 
sankcijų.

vertelkai: „Kad gert, tai gert. Duok, 
seni, dar vieną maslionkų blešinę.“ 
Ar tik ne po to atlaido motin, už 
kokių pusės metų mudu kunigas ir 
surišo? Tai, sakau, , bėga laikas, kaip 
tas Nemuno vandenėlis... — staiga 
raminančiai nuklydo tolimon praei
tin žilstąs, mėlynakis tėvas. O tas 
paprastas kaimo dėdukas tiek visus 
kartais prijuokindavo savo priežo
džiais, palyginimais, nerašyta liau
dies išmintimi ir kandžiu liežuvin- 
gumu.

— Ką jau čia viską_ prisiminsi, tė
vai. Negražu. Vaikai juoksis... - 
kaisdama puodus, pusbalsiai, malo
niai pratarė visiškai nurimusi mo
tina. Atrodė, tą vakarą nebuvę jokio 
barnio.

Kai po kokios valandos, apsiliuo- 
susi apie gyvulius, Marytė grįžo pir
kios link, ji vėl pusbalsiai niūniavo 
vienos kaimo dainelės posmą:

„Sėsk ant kelių, 
Ant rankelių, 
Kalbėsime žodelius . . .“

— Tratai, vaikeli, iš dainos žo
džio neišmesi, bet vyrui ant kelių, 
tai jau nesėsk, — švelniai dėstė mo
tina, drauge su Maryte dengdama 
stalą vakarienei.

— Gerai, mama, bet kam čia da
bar apie tai šnekėti. Lyg aš kada 
ant tų kelių sėdau, ar ką, — malo
niai pastebėjo duktė, kuri šią va
landėlę su motina jautėsi kaip ge
riausios draugės.

— Aš nieko blogo, vaikeli, ir ne
sakau, tik vis mokinu, baruosi. kad 
gera būtum, kad visi mylėtų ir 
gerbtų. Geras vardas, tai didžiausias 
mergaitės turtas. Reikės mudviem, 
Mariuk, rytoj jau tų verpalų žiū
rėti. Diena po dienos audimus pra
sėsime. O paskui išauš pavasaris, 
darbai. Gegužės mėnesį abi eisime 
į gegužines pamaldas. O kai ateis 
birželis tėvą varysim, tegul savo vy
rišką pusę pagarbina.

— Taip tai taip, moterėlės, bet 
kunigas iš sakyklos sykį aiškino, 
kad ir .kiekvienas sąžiningas darbas 
yra malda. Kas gi užartų laukus 
arba suverptų ir išaustų tuos jūsų 
audimus, jeigu visa šeimyna kas
dien, kaip prisvilę, bažnyčioje tupė
tume. Šventasis Dzidorius ar Pana 
Marija šiais laikais į talkas nevaikš

glame, kaip daržininkas Į rožės šak
nis, kurios gajos ne vienai žiemai 
prabūti, — ir jei sugrįžtame istori
jon, įąi kaip ūkininkas Į svirną, gė
rybių pilną, pasidžiaugti ir pasidi
džiuoti, kad, darbo nevengdami, ga
lim sot ir šilimą daugeriopą laimėti.

Čia, kad ir tremtyje, apstu moky
tojų ir pradžios mokyklėlių. Bet pri
siminkime patys ir „mūsų mažie
siems — mūsų geriesiems“ primin
kime, kad buvo laikai, kada už gim
tąja kalba mokslą mokėta brangi 
kaina: Vaižganto žodžiais,- tėvai, 
įduodami vaikui į rankas pradžia
mokslį, įduoda raktą į visas pasaulio 
bibliotekas.

Dėl šio „visrakčio" ne viena karta 
sielojosi ir besisielodama mirė, ko
vos tradicijas tačiau perleisdama 
palikuonims.

Dr. J. Šliūpas, 1906. XII. 25 d. kal
bėdamas į tautiečius Amerikoje, pa
stebėjo:

„Širdis džiaugsmu laksnoja, ma
tant tokį virtimą dalykų. Man, auš
rininkui, girdėjusiam savo ausimi 
pasišypojimus iš „litvomanijos", nė 
nesisapnavo sulaukti gyvam tokio 
ūmo, stebuklingo persivertimo, nes 
mes, aušrininkai, kaip kad seniau 
Daukantas, dirbome dėl ateities, nė 
nelūkėdami ar atmokesties ar taip 
didelių praktiškų vaisių. Mokyklos 
sulietuvėjimą aš bent skaitau už di
delį mūsų tautos laimėjimą, sulygs- 
tantį su atgavimu spaudos".

Kova už gimtąja kalba mokyklas 
patį aštrumą įgavo Didžiojo Vilniaus 
Seimo metu, ir tas pasiryžimas, lyg 
įšėlusios vilnys tol plieskė į carizmo 
biurokratizmą, kol dangos ėmė tru
pėtu Lietuviai mokytojai ėmė burtis 
jau nuo pirmųjų spaudos atgavimo

mokytojai Iš jų privalu Išvaikyti.“
Jau iš anksto Didžiojo Vilniaus 

Seimo programoj trečiuoju punktu 
buvo įtraukta „mokyklų reikalai". 
Seimo nutarimuose skaitome: „1. Jei 
norime įgyti autonomiją, turime pir
mučiausiai visiškai sugriauti dabar
tinę i mūsų tautos prispaudėjų tvarką. 
Tam tikslui reikia, kad čia eitų iš
vien visi Lietuvos politiškieji būriai 
(visos partijos) ir atskirieji mūsų 
žmonės. Susivieninus visiems savo 
krašte, reikia jungtis su visomis ki
tomis Rusijos tautomis, kurios pra
deda griauti tą tvarką. Tuo tarpu, 
kol kas bus, reikia nemokėti jokių 
mokesčių, uždaryti monopolius, ne
leisti vaikų į rusiškas pradedamąsias 
mokyklas, neleisti savo brolių karei
viauti, prireikus streikuoti visiems 
darbo žmonėms miestuose ir so
džiuose.“

„2. Visuose Lietuvos valsčiuose, vi
same jų reikalų vedime tur būt var
tojama prigimta žmonių kalba.

Kadangi dabartinė mokykla yra 
tik ištautinimo ir ištvirkimo įrankis, 
tad reikia visos tokios mokyklos pa
versti grynai tautiškom, t y. pasirū
pinti, kad mokslas jose būtų išgul- 
domas žmonių kalba, be to, moky
tojus tokioms mokykloms turi rink
tis patys to krašto žmonės.“

Prasidėjus tautinei revoliucijai, 
vien Kaune susirinko per 400 nuša
lintų rusų mokytojų. Jie susibūrė 
pasitarimo. X pasitarimą Lietuvių 
Mokytojų Sąjunga ir Lietuvių De
mokratų Partijos CK pasiuntė P. 
Klimaitį. Jis savo kalboj, ne kitko, 
nurodė, kad Rusijoje beveik 10 kartų 
daugiau analfabetų kaip Lietuvoje, 
vadinasi, rusų mokytojų pareiga 
grįžti šviesti savo kraštą. Pasita

dienų. Tai Lietuvių Mokytojų Są
jungos organizaciniai darban

Jau pačią pirmąją Seimo dieną 
mokyt. Palukaitis pareiškė, kad iki 
tol motinos vaikus temokė iš ele
mentorių ir maldaknygių, o suaugu
sieji tebesišvietė iš „Aušros“, dabar, 
klausykite, vyriausias metas pradėti 
lietuviškai mokytis iš lietuviškų mo
kyklų. Kitas Seimo narys Pr. Kli- 
maitis, kaip Lietuvių Mokytojų Są
jungos valdybos narys, nušvietė mo
kyklų padėtį rusų okupuotoje Lie
tuvoje. Mokyklų būta trijų rūšių: 1. 
Suvalkų gubernijoje — rusiškos su 
mokytojais lietuviais, 2. Kauno ir 
Vilniaus gubernijose — rusiškos pa
saulinės su rusais mokytojais ir 3. 
rusiškos cerkvinės su popais moky
tojais. „Pirmosios bus geros, — kal
bėjo P. Klimaitis: mokytojai ..galės 
likti, tat jų vaikyti nereikia, jei tik 
bus kitas mokymo būdas; antrosios 
ir trečiosios rūšies mokyklos negana 
to, kad turi būti uždarytos, bet ir 

Kodėl musų
Peržvelgus paskutinių kelių de

šimtmečių lietuvių prozos knygas, 
aiškiai į akį krinta, kad novelių ar 
apysakų rinkiniai savo skaičiumi žy
miai prašoka romanus. Romanus ga
lima beveik ant pirštų suskaičiuoti, 
tuo tarpu novelių rinkiniams sužy
mėti reikėtų ilgoko sąrašo. Ir kai 
palygini mūsų literatūrą sų kitų 
tautų literatūra, pamatai didelį skir
tumą. Ne kokybės ir kiekybės atžvil
giu, — apie tai čia nekalbėsim — 
bet procentiniu žanrų santykiu. Be
veik visur, tik su mažomis išimti
mis, išleidžiamosios grožinės litera
tūros knygos rikiuojasi tokia eile: 
romanas, poezija, novelė, drama. Gi 
pas mus sekančiai: poezija, novelė 
romanas, drama.

čioja. Dirbk, žmogau, prakaituok, 
tai ir Dievas padės. O jeigu tik 
lauksi išsižiojęs — Dievas tau į 
gerklę keptų karvelių neįmes. Mat, 
stebuklai dabar nesidaro. Žinoma, 
aš nieko nesakau, jei kada galima. 
Na, bet jau šventą dieną — vienas 
pasilieka namuose prie gyvulių, o 
kiti marš Į sumą! Kas reik, tai 
reik. Taip radom — taip paliksim. 
Ale jau ant tų davatkų tai man kai 
kada pikta ir gana. Žiūrėk, tokia Ba
rauskienė: kasdien į bažnyčią lepsi, 
savo poteriais visą davatkyną pra
rėkia, per atlaidus beveik kryžium 
žemę guli, o namuose — tikra pek
la. Dukterys laukais eina, dėl dalių 
su broliu bylinėjasi, o motina, lyg 
kokia kalė, visokius liežuvius per 
devintą kaimą išnešioja. Sakau jau, 
tokia boba - nei velnias, nei gegutė...
— ramiai postiringavo saviškėm pa
tenkintas tėvas.

— Tylėk jau tylėk, pllauškaliau! 
Ką čia dabar rieti, dargi šventųjų 
vardus be reikalo minavodamas. 
Tave ir tą tavo liežuvį, tėvai, tur
būt, tiktai grabo lenta ištaisys. Nu
šneki kada, tai nei du, nei vienas,
— nepiktai išdėstė savo nuolatinius 
priekaištus liežuvingam, kupinam 
sąmojaus seniui motina.

— Šnekėjau ir šnekėsiu, o kas man 
neduos! Tam Dievas ir liežuvį davė. 
Jeigu teisybę pasakai, tai bene žmo
gų užmuši? — gilios raukšlės vėl 
išrašė kampuotą tėvo kaktą, ant ku
rios jis šiuo momentu pakėlė savo 
krakosmėtinius akinius ir plačiai 
šypsodamas žvalgėsi čia į moteris, 
čia į jauniausią sūnų.

— Et, su tavim prasidėk, tai pupų 
rėtį pasidėk, — abejingai numojo 
motina.

Čiulpdamas ilgą spalvotą Marytės 
lauktuvių saldainį, mokslo įkarščio 
pagautas Romukas visą popietę buvo 
užsiėmęs su knygomis. Pasilipęs ker
čioje ant suolo, jis išvertė visą kam
pinę (trikampė lentynėlė sienų ker- 
tėjė), jų ieškodamas. Ir ko tenai ne
buvo: Marytės gėlių sėklų ryšuliu
kai, avinės žirklės, keletas tuščiu, 
amoliaus bonkučių, seni kažkieno 
škaplieriai, šeimos rožančiai, surū
diję arbatiniai šaukšteliai, keleto 
metų sudriskę Tilžės kalendoriai, di
dysis sapnininkas ir stora, rupia oda 

rimo metu buvo pasiūlyta rezoliucija 
ir kotrrezoliucija: 1. pasilikti Lietu
voje ir stovėti Rusijos interesų sar
gyboje, 2. baigti rusinimo politiką ir 
grįžti Rusijon. Nežymia balsų dau
guma buvo priimta kontrrezoliucija. 
Kauno gubernijos švietimo vadovy
bė nutarimą vetavo, bet daug moky
tojų, bijodami grįžti į savo darbo
vietes, nuvyko į Vilnių ir, gavę pa
šalpų kelionei, išvyko Rusijon. Tai 
jau buvo konkretus laimėjimas.

Vilniaus generalgubernatoriumi tuo 
metu buvo gen. Freze. Jis, žino
damas Seimo nutarimus ir nuotai
kas Lietuvoje, gruodžio 6 d. Petrapi- 
lin pasiuntė telegramą: „Kiek lei
džia teisybė, sutikdamas su žmonių 
reikalavimais, laikau neatidėliotinai 
reikalinga: 1. įvesti lietuvių kalbą 
pradedamojon mokyklon, 2. leisti lie
tuvių kalba viską dėstyti per visą 
mokinlmosi laiką, 3. priimti lietuvius 
mokytojus į mokyklas, 4. į Panevė
žio mokytojų seminariją priimti lie
tuvius katalikus.“

Telegrama buvo įdėta „Vilniaus 
Žiniose“. Tuo pat reikalu gen. Freze 
padarė viešą „apskelbimą1“, kuris ir 
lietuvių kalboje buvo išlipdytas 
Vilniaus gatvėse.

Petrapilis. netrukus susigaudę pa
dėtyje. Gen. Freze buvo atšauktas, 
o naujuoju generalgubernatoriumi 
paskirtas gen. Krzyvicki, kuris gavo 
kategorišką caro įsakymą:

— Numalšinti kramolą (sukilimą) 
Lietuvoje!

Tautinė 1905 m. revoliucija buvo 
sumurkdyta kraujuje, tačiau ir šis 
tas laimėta. Mūsų gimtoji kalba kaip 
dalykas gavo teises į pradžios ir kt. 
mokyklas. Tačiau vienatinė pradžios 
mokykla, kurioje viskas dėstyta lie-

prozoje vyrauja novelė?

aptrauktais viršeliais, misinginiais 
apkaustymais papuošta, tėvo mal
daknygė „Šaltinis“. Pastarąją Ro
mukas nusikėlė žemyn ir, atsisklei
dęs ant stalo, vienur kitur mėgino 
dėlioti stambiu šriftu išspaustus žo
džius. Jam labai patiko tie lotyniški 
paaiškinimai mišių maldose. Nors 
ten jis nieko neišskaitė, bet tai dar 
daugiau jam kėlė pagarbos mokslui 
ir knygai, o sau — savotišką mokyto 
vyro pasididžiavimą.

Nusiklausęs paskutinius motinos 
pasikalbėjimo žodžius ir žiūrėdamas 
į „Šaltinyje“ vaizduojamą barzdotą 
Dievą Tėvą, šeimai renkantis prie 
stalo vakarienei, Romukas staiga 
paklausė:.

— Mama, tai jeigu sakai, kad ge
gužės mėnuo Marijos, o birželis Jos 
sūnaus Jėzaus, tai kada tą senį Die
vą garbinsime?...

Tėvas su Maryte pasileido kva
totis nesulaikomu juoku. Švelniu 
šypsniu pasipuošė ir išvargęs, mielas 
motinos veidas.

— Matai, vaikeli, Dievas yra vie
nas trijuose asmenyse. Jį reikia vi
suomet garbinti, — paaiškino motina 
ir, palenkusi pieno puodynę, užbal
tino ant stalo garuojančius bulvienės 
bliūdelius.

— Na, ar aš nesakiau, kad iš jo 
bus mokytas vyras! — dar tebe- 
šnirpštė iki ašarų juokdamasis tėvas, 
ir šnairuodamas ant kaktos pakel
tais akiniais, su pasitenkinimu ste
bėjo kerčioje smagiai kikenantį Ro- 
muką. s

Po valandėlės rami šeimos idilija 
skleidėsi visuose gimtosios pirkios 
kertelėse. Tėvai ir vaikai tylėdami 
srėbė prabaltintą bulvienę.

Lauke pamažu kilo vis didesnis va
karų vėjas. Sodrūs lietaus lašai nedi- 
dučiuose, suskilusiuose pirkios langų 
stikluose užbarbeno ilgesingą pava
sariškojo nerimo daina. Pirmųjų lie
taus lašų gausios vandens srovelės 
fantastiškai išrašė lango stiklus, ke
rojosi ir plito, kol pagaliau ištisai 
nažb'ugo visas varganas, an-ū-ęs. 
metų naštos perkreiptas gimtosios 
pastogės langas. Tarsi čia būtų susi
rinkusios visos šios šeimos gyvenimo

1 kančių ir džiaugsmo ašaros...

Taip pat krinta į akį ir kitas įdo
mus reiškinys. Kai kitur, paliekant 
nuošalyje poetus, rašytojai debiu
tuoja — išeina i viešumą atskira 
knyga — daugumoje romanais, pas 
mus, su retomis išimtimis — novelių 
rinkiniais. Palyginęs nustembi ir 
klausi: nejaugi mūsų rašytojai ne
mėgsta romano? O gal skaitytojai? 
Ar gal mūsų rašytojai nesugeba? 
Gal dauguma jų iš viso nėra ra
šytojai, nes pasaulio literatūros ko
losai vis romanistai ir romanistai, ir 
tik keletas didžiūnų pagarsėjo no
vele. Ir po to kyla abejonė: ar ne 
šunkeliais eina mūsų literatūra?

Tačiau nė vienas šių klausimų ne
pataiko į taikinį. Kiekvienas rašy
tojas nešiojasi savo kūrybinėje 
vaizduotėje romaną, nes tik jame 
jis gali išsitiesti, parodyti savo tik
rąjį pajėgumą. O pasirodyti pilnu
moje yra kiekvieno kūrėjo tikslas. 
Kad mūsų skaitytojas labiau mėgtų 
novelę, taip pat netiesa. Tai gali pa- 
liūdyti kiekvienas bibliotekos vedė
jas. Taigi, ir skaitytojui pataikauda
mas rašytojas turėtų griebtis to
no. O kad lietuvis rašytojas sugeba 
pasirodyti su romanu, įrodė Pu
tinas, ' Šeinius, Dovydėnas, Bū- 
davas Ir kiti. Pagaliau, tik ra
šyti sunkiau už vidutinį romaną. 
Čia Teikia tiesiog išimtinų gabumų. 
Todėl tarp literatūros didžiūnų taip 
reta tikrų novelistų. Ne, šunkeliais 
mūsų literatūra neina, nors ir netu
rime įrodymų, kad mūsų novelė sti
presnė už romaną.

Tai kur čia priežastis? Kodėl lie
tuvis rašytojas daugiau kultyvuoja 
novelę? Kokie veiksniai veikia mū
sų literatūrą, kad yra tokia, galima 
sakyti, smulki literatūra? X tuos 
klausimus čia ir paieškosim atsaky
mo. Be abejo, rasis tokių, kurie su 
mano reiškiamomis mintinas nesu
tiks, ir ieškos priežasčių kitur. Tai 
platesnių diskusijų reikalas, ir gera 
būtų, kad kiti šiuo klausimu taip 
pat pasisakytų.

Nors didelių skirtumų ir nebus, 
bet aiškumo dėliai reikėtų skirti Ne
priklausomos Lietuvos sąlygas nuo 
tremties. Nepriklausomoje Lietuvoje, 
mano manymu, rašytojo kūrybos po
būdį veikė šie, viens su kitu neatsie
jamai susipynę, veiksniai: laikas, 
pinigai ir skaitytojas. Tie patys 
veiksniai veikia ir kitų tautų rašy
tojus, bet, kaip pamatysime, skirtin
gai.

Nė vienas lietuvis rašytojas nega
lėjo atsidėti vien kūrybai. Tam jis 
neturėjo laiko, nes jis nebuvo vien

J. Augaitytė ir Ip. 
Nauragis per Ham

burgo radiją
Patyrėme, kad artimiausiu laiku 

per NWDR Hamburg dainuos Vil
niaus Operos sol. Juzė Augaitytė ir 
Kauno Operos sol. Ip. Nauragis. 
Koncertas, kaip numatoma, truks 1 
valandą laiko. Pertraukos metu bus 
grojami Čiurlionio kūriniai. Tikslų 
koncerto laiką pranešime vėliau.

A-Is

PADLIUS JURKUS

Vaikelis'
O leisk paliest man tavo delną, 
Vaikeli nepažįstamas, o leiski 
Ir pirštelius, kaip žiedą švelnų. 
Nedrąsiai prieš mane išskleisk.

Kaip brangų radinį nešies pūkelį, 
Kaip perlą vandenų gilių;
O saulė, saulė šviečia kelią, — 
Pilna galvelė spindulių.

Sukrykštęs man, tolyn nuskrieji. 
Kur žaidžia gatvėje draugai.
Ten jūs pūkeli leisite pavėjui 
Ir siausite lyg vakaro Smagiai.

Kur tu, vaikeli, kurgi tavo delnas, 
Lyg žiedlapiai piršteliai praskleisti? 
Tik skraido vėjuje pūkeliai švelnūs. 
Tik bėga man keliai tušti.

tuvių kalba, tebuvo 1907 m. pradė
jusi dirbti Vilniaus Dviklasė. Rasit, 
tremtyje yra anos mokyklos moki
nių, kurie prisimena pirmąsias 
mokslo dienas ir nuotaiką, kuria 
pradėta nebe Vargo švietimas. Gera 
būtų pasiskaityti jų atsiminimus.

Dviklasė išsirutuliavo iš vaikų dar
želio, kuris buvo išsirūpintas Vil
niaus lietuvių savišalpos draugijos. 
P. Gaidelionio (visuomenininkas, pe
dagogas ir Vytauto Didžiojo gimna
zijos Vilniuje 1915 m. steigėjas) pa
sakojimu, dabar, rodos, mažas fak
telis, kaip kad pradžios mokyklos 
pirmoji mokslo diena, ano meto są
lygomis buvo didelis įvykis:

— Mes suaugusieji džiaugėmės la
biau už vaikučius. Sava kalba moks
las, oho, tai tesupras tas, kurs pa
tyrė spaudos draudimo rūstumą ir 
laimėjimo po bet kurios įtemptos 
kovos skonį. Carizmo kevalas pasi
rodė įkandamas...

Tai buvo prieš 40 metų.^lovinga 
ir minėtina sukaktis. J. Cicėnas

tik rašytojas. Daugumas rašytojų 
buvo įstaigų tarnautojai, profesoriai, 
mokytojai, o rašytojo profesija jiems 
buvo visada tik šalutinė profesija. 
Išvarginti įtempto dienos darbo, sun
kiai bepajėgdavo susikaupti kūrybai 
iš viso, juo labiau atsidėti dideliam 
darbui. Juk romaną parašyti, be 
kūrybinio susitelkimo, reikia daug 
ir fizinio darbo. Negalima tiksliai 
apskaičiuoti, tai pareina nuo paties 
kūrėjo, nuo laiko nuotaikos ir dau
gybės kitų veiksnių, bet kiekvienu 
atveju tai bus kelių šimtų valandų 
darbas, reikalaująs nepaprasto dva
sinių ir fizinių jėgų sutelkimo. Ne 
rašytojui tai sunku ir įsivaizduoti. 
Tas darbas tebuvo galimas nakti
mis, nes diena skirta tarnybinėms 
pareigoms. Naktį po nakties sėdėti 
prie tokio alinančio darbo ir ne
įmanoma, ir nebuvo galima, nes po 
nakties laukė dienos darbas įstaigo
je. Taigi, tebuvo įmanoma prisėsti 
tik retkarčiais, kūrybinei aistrai su
sitelkus iki prasiveržimo. Apie nuo
latinę kūrybą tebuvo galima svajoti. 
O romanas reikalauja nuoseklaus 
nuolatinio darbo. Todėl nė vienas 
romanui negalėjo atrasti laiko, sta
čiai bijojo prasidėti. O ir pradėju- 
sieji tik retas išvežė nepristodami, 
kantriai ir rūpestingai. Juk skaitėme 
romanų paskubomis, be tam reika
lingo kruopštumo parašytų. Pasakė
me, kad silpnas, pabarėm, pamokėm 
autorių ir padėjom jo kūrinį už
marštin.

Juk neužtenka romaną parašyti, 
jį reikia taisyti, perrašinėti, ir visam 
tam reikia laiko ir kantrybės. Nei 
laiko, nei kantrybės rašytojas netu
rėjo Tokioms sąlygoms esant rašy
tojas darė tai, ką ir tegalėjo daryti 
—„rašė noveles, nes novelei parašyti 
tereikia keliolikos valandų susikau
pimo ir darbo. Kaip nors tas sąlygas 
pakeisti, išsiplėsti, rašytojas pats, 
kaip pamatysime, buvo bejėgis, nes 
jį kaustė prie to kiti veiksniau

Žymi rašytojų dalis nebuvo pa
reigų žiurkės, praktikavo neva tai 
laisvą profesiją, atseit gyveno iš 
plunksnos. Tačiau ir jie buvo ne ką 
geresnėje padėtyje už anuos savo 
kolegas. Nė vienas ir iš jų negalėjo 
atsidėti kūrybiniam darbui. Tas pats 
pinigas padarė juos žurnalų ir lai
kraščių redaktoriais. Vien iš lite
ratūros Lietuvoje dar nebuvo gali
ma pragyventi, reikėjo griebtis pu
blicistikos, žurnalistikos. Laisvų ra
šytojų pagrindinė profesija, daugu
moje, ir buvo žurnalistika. Taigi, ir 
jie kūrybai tegalėjo skirti laiko nuo
trupas. Dar blogiau. Žurnalisto dar
bas ne tik kad reikalauja laiko, bet 
taip pat ir kūrybos, idėjų atsidavi
mo. Neretu atveju žumalizmas nus
telbdavo rašytoją, tik . retkarčiais 
beleisdamas jam nuo savęs atitrūkti, 
o silpnesnį ir visai nužudydavo. Tik 
vienas kitas nepasidavė pavergiamas 
ir tam dvilypume pirmoj eilėj iš
liko rašytoju. Tačiau bendrai, iš 
praktikuojančių žumalizmą ne
daug tesulaukėme, o vieno kito 
visiškai nustojome. Taip, pav; 
džiuf, žumalizmas pasiglemžė t.

(nukelta į 6 psl.)
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Neaiškus Baltijos 
U n-1 o likimas

Šiomis dienomis Baltijos Univer
sitete gautas iš GGC. Lemgo įstaigos 
raštas, kuriame dėl tolimesnio Bal
tijos Universiteto likimo praneša
ma:

„Su Švietimo Skyrium sutarta, 
kad Studijų Centras ir toliau veiks, 
tačiau reikalaujama, kad kuo griež
čiausiai būtų prižiūrimas sekančių 
instrukcijų įvykdymas:

„Studijų Centras ateityje vadinsis 
„Pinneberg Study Center', naudoti 
žodžius „Baltic" arba „University" 
šiuo uždraudžiama. Mokslo perso
nalas turi tuč tuojau būti redukuo
tas ligi vieno profesoriaus arba vie
no mokytojo penkiolikai studentų; 
parinkti kuo tinkamiausius, atsižvel
giant į pažangesniuosius 'švietimo 
kursus, kurie planuojami Studijų 
Centre. I Studijų Centrą, bus priimti 
tik tokie studentai, kurie bus pa
siekę tokį standartą, kad jų priėmi
mas į vokiečių universitetus po vie
no semestro studijų Studijų Centre 
gali būti įmanomas. Į Studijų Centrą 
nebus priimtas nei vienas studentas 
per 25 m. amžiaus. Studijų Centre 
nebus leista nė vienam studentui 
pasilikti ilgiau kaip 2 semestrams, 
nes normaliai turi pakakti vieno se
mestro pasiruošti į vokiečių unver- 
sitetą.“

Nežiūrint naujų vėjų, Baltijos Uni
versiteto lietuviai studentai nenusi
mena ir dar didesniu uolumu mo
kosi Studentija gausiai laiko egza
minus, kolokviumus, atlieka prak
tikos darbus. Tai yra geriausias at
sakas į visokias reformas. •«

Šia proga pravartu pastebėti, kad 
Universiteto vadovybė naujuosius 
įvykius seka visu atydumu ir daro 
atatinkarAis žygius, apie kuriuos 
prasitarti yra dar per ankstyva. A-is

Lituanistams 
žinotina

Jau įrišta (rotatorium spausd.) 
prof. dr. A. Salio „Lietuvių kalbos 
tarmės“ su tarmių žemėlapiu. Ka
dangi išleista mažas kiekis, tai už
sisako tik lietuvių kalbos mokytojai 
ir lituanistai. Vieno egz. kaina 
26 KM (su įpakavimu ir siuntos iš
laidomis). Užsakymus ir pinigus 
siųsti šiuo adresu: P. Tunkūnas, 
(14b) Tubingen, Karlstr. 11. Neap
mokėti užsakymai nepriimami.

63 nauji specialistai
WURZBURGO SUAUGUSIU ŠVIETIMO INSTITUTAS IŠLEIDO I-mą LAIDĄ

1945 metų pavasarį, kai tik įžengė 
amerikiečių kariuomenė ir išlaisvino 
tremtiniu., ,s nacių vergijos. puvo 
steigiamos stovyklos. Jose apsigy
venę lietuviai, tik susitvarkę grie
bėsi ir konkretesnio darbo: be me
no ir kultūros parengimų, organi
zavo įvairiausius kursus, kad žmo
nės turėtų progos mokytis bei la
vintis, pasidalyti turimomis žinio
mis bei patyrimu.

Wiirzburgo stovykla, 1945 m. bir
želio 13—14 d. perkelta iš Coburgo, 
tęsė toliau pradėtą- švietimo darbą; 
ji turėjo suorganizavusi 8 specialius 
bei kalbų kursus, kurių kiekvienas 
velkė atskirai, pagal savo nustatytą 
programą.

Šio darbo planingam pravedimui 
ėmėsi iniciatyvos Lietuvos Inžinie
rių Tremtinių Draugijos Wiirzburgo 
skyriaus pirmininkas dipl. inž. K. 
Krulikas (šiuo metu jis yra LTB 
Švietimo Valdybos specialinio moks
lo vyr. inspektorius), suorganizuoda
mas Suaugusių Švietimo Institutą, 
kuris turėjo perimti savo žinion jau 
veikusius kursus ir organizuoti nau
jus. '

Po parengiamojo darbo ir Institu
to statuto oficialaus patvirtinimo, 
šios naujos švietimo intstitucijos ofi
cialus atidarymas įvyko 1946 m. 
gruodžio 1 d.

Institute veikė 5 skyriai. Autome- 
chanikos skyriui vadovavo D. Mei- 
žys, dėstė 5 lektoriai. Teorija apėmė 
362 pamokas, plius dar 405 — prak
tikos darbų. Praktikos darbams va
dovavo instruktorius auto mechani
kas P. Riškus. Skyrių baigė 15 kur-
santų.

Moterų siuvimo-kirpimo skyriui 
vadovavo Bronė Pališaitytė, dėstė du 
lektoriai. Kursantės išklausė 108 
teoretines pamokas ir atliko 44 siu
vimo praktikos valandas. Skyrių 
baigė 11 moterų.

Daržininkystės-sodininkystės sky
riui vadovavo dipl. agr. Ign. Rapke- 
vičius, dėstė 2 lektoriai. Kursus baigė 
11 asmenų, išklausę 57 teoretines pa
mokas.

Elektromonterių skyriui vadovavo 
dipl. inž. Ed. Martinavičius („Elek- 
trotechniko vadovo“ 1 d. autorius), 
dėstė 4 lektoriai. Kursus baigė 20 
kursantų, išklausę 190 teoretinių pa
mokų.

Dailės Studijai (darbą pradėjo 1945 
m. spalių 30 d. ir į Instituto rėmus 
įsijungė tik š. m. birželio 30 d.) va
dovavo dail. C. Janušas, dėstė 2 dai
lininkai. Studiją baigė 6 asmenys, su 
teorija ir praktika išdirbę 3. 989 vai.

LRK suvaziav
Rugsėjo 10—11 d. d. .

šaukiamas Lietuvos Raude 
žiaus Draugijos visuotin

Rugpiūčio 3 d. Instituto klausyto
jams, baigusiems pagal programą 
darbus ir išlaikiusiems egzaminus, 
iškilmingai buvo įteikti pažymėjimai.

Šiose, mūsų gyvenimo sąlygose, 
reikšmingose iškilmėse dalyvavo 
PC IRO sub area dlr. dr. Niece, dir. 
pav. S. Aušrota, Lietuvos Inžinierių 
Tremtinių Draugijos centro valdy
bos pirm. doc. Jurskis, vietos sto
vyklos vadovybė, Instituto lektoriai, 
klausytojai ir vietos gyventojai.

Instituto vedėjas (jo in’ciatorius *r 
spiritus movens) dipl. inž. K. Kruli
kas, atidarydamas įskiinungą posėdį, 
apžvelgė nuveiktus darbus, nuo
dugniai supažindindamas su šios 
švietimo įstaigos paskirtimi ir veikla. 
Po to tarė žodį PC IRO dir. dr. Niec 
(lietuviškai pasakė porą sakinių, 
apgailestaudamas, kad gaugiau dar 
neišmoko kalbėti), stovyklos dir. 
Krastinš, doc. Jurskis, M. Milvydaitė. 
Pažymėjimus įteikė dr. Niėc.

Wurzburgo Suaugusių Švietimo 
Instituto pirmąją laidą baigė 63 as
menys, įsigydami naują specialybę. 
Jo klausytojai buvo įvairaus amžiaus 
ir išsilavinimo žmonės: šalia jaunuo
lio — pražilęs senas vyras ir virš ka
pos metų turinti moteris; šalia gim
nazisto mokėsi ir darbininkas ir 
ūkininkas ir aukštuosius mokslus 
baigęs.

Baigę kursus yranuoš’rdžiai dė
kingi Instituto vadovybei ir lekto- 
r.ams; kurie parodė daug pasišven
timo ir pasiaukojimo dirbdami savo 
darbą.

Bet reikia neužmiršti, kad Institu
tą baigė ir specialybę įsigijo tik 63 
stovyklos gyventojai. O juos pasekti 
yra norinčių ir daugiau, tad Insti
tuto vadovybė ir lektoriai, baigę 
darbą su viena laida, prašom/ Po 
trumpo poilsio darbą pradėti iš nau
jo, nes į jūsų vedamos švietimo insti
tucijos duris beldžiasi nauji kursan
tai. Išėję į darbą didį dainuokim ir 
toliau, kad mums tik darbo dienų 
per mažai, o pasišventimo turim su 
kaupu. Vytautas K. P.

atstovų suvažiavimas. Sm 
prasįdės rugsėjo 10 d. 9 ya 
į suvažiavimą, kreiptis jj L 
burgo Skyriaus Valdybą

SKAUTU VYČIU SĄlSl
Atskiras s. v. „Eimučio“ b 

rugpiūčio 6—10 d. d. < 
a. M. šaukia skautų vyčiu 
stovyklą. Į sąskrydį-stovy 
visi sk. vyčiai atlikę budė, 
ruošti budėjimui kandidt 
tintieji atvykti visam laik 
susirinkti nors rugpiūčio

„Taikos Jamboree“
40 000 skautiško jaunimo iš viso 

pasaulio kraštų rugpiūčio 9—21 d. d 
suplaukia į Prancūziją. Prie Senos, 
Moissono miške, apie 70 km nuo 
Paryžiaus, įvyksta šeštasis pasaulio 
skautų sąskrydis, pirmasis po Ant
rojo Pasaulio Karo ir jis pavadintas 
„Taikos Jamboree“.'

Salia 10.000 prancūzų skautų ir 
skaučių gausiausiai laukiami Britų 
Imperijos skautiško jaunimo atsto
vai, kurių atvyks apie 8000. Rugpiū
čio 2 d. 1100 skautų iš 48 JAV vals
tijų ir Aliaskos jau išlipo Antwer- 
peno uoste. Iš čia jie, pasisvečiavę 
Belgijoj ir Olandijoj, o dalis aplankę 
ir Šveicariją, vyksta į Moissoną. 
Pietų Amerikos skautai laukiami at
vykstant oro keliu. Kiniečiai yra 
atsisakę nuo ilgos ir varginančios 
kelionės, tačiau į naują valstybinį

etapą žengiančios Indij' 
užtikrino savo dalyvavirr

Mažiausią grupę iš 40 i 
čių kraštų,' atsiunčia Ii 
atstovų. Tuo tarpu vos 1C 
tojų turinti — Luksemt 
gaikštystė atsiunčia 35' 
Įdomu, kad numatyta s 
„anapus“.

Tarptautinis Skautų ? 
pakvietęs dalyvauti ir 2: 
čiiį skautų. Berods 78 lie 
tai, jų tarpe kelį skau 
visų vakarinių Vokietijos 
zonų jau ruošiasi išvyl 
zijon.

Kaip praneša iš Par 
įsteigta organizacija, ku 
Jamboree“ atvykusiem 
skautams sudarys prog 
prancūzų šeimose.

Kodėl musu prozoje vyrauja novelė
(atkelta iš 5 psl.) 

lentingą, daug žadantį rašytoją 
Petrą Tarulį, sėkmingai debiutavusį 
apysakų knyga „Mėlynos kelnės“.

Neturėjome rašytojų, gyvenančių 
iš palikimo ar rentos. Kiekvienas 
turėjo užsidirbti duoną pats. O tai 
ir buvo lemiama, kad rašytoją pa
vergdavo kitos profesijos. Ir, svar
biausia, kad tos profesijos nebuvo 
pelningos. Kultūrinių įstaigų ir mo
kytojo darbas buvo nepakankamai 
apmokamas, kad būtų buvę galima 
ir gyventi, ir pirkti knygas, žurna
lus, žodžiu, gyventi taip, kaip rašy
tojui reikia. Gi rašytojai daugumoje 
ir dirbo kultūrinį ar pedagoginį dar
bą. Norint ‘kultūrinėje aplinkoje iš
silaikyti ir pažangėti, reikalinga bu

vo šiek tiek iš šalies prisidurti. Kol 
romaną parašysi, daug laiko pra
bėgs, o gyventi reikia kasdieną. Net 
ir romaną išleidus, netikra, kad rei
kalus pataisysi. Gi novelę galima in
vestuoti kiekvienu metu. Tik rašyk, 
atkarpa laukia, netgi kolega redak
torius iš rankų plėšia. Išleidęs kny
gą, nežinai, ar ką gausi, o atkarpa- 
tikras dalykas. Nors negalima teigti, 
kad šita priežastis buvo labai svar
bi, bet gi ir ne iš paskutiniųjų.

Taip vienam, per metus, kitam per 
kelerius susirinkdavo pluoštas at
karpų, pasipildydavo nespausdinto
mis novelėmis ir susidarydavo kny
ga. Ar jos išleidimas apsimokės ar 
ne, autoriui jau mažiau rūpėjo, nes 
dalį honoraro jam apmokėjo redak
cija. Kaip atkarpa veikia į rašytoją

ir kokią įtaką turi groži 
rai, mes pakalbėsime ki

Kas sekė literatūrin 
Lietuvoje, turėjo pastek 
buvo novelių knygos, k 
kitas, kartais ir visi da 
buvę spausdinta period 
dėl honoraro, tai dėl g: 
sireikšti, nebūti užmiršt

Daugiausia įtakos čia 
tytojas. Jis nebuvo lab: 
retos knygos visą tiraž 
Knygos honoraras nė i 
tojui nepadėdavo išsi] 
geistino darbo vergijos 
negavo tiek, kad būtų 
sakyti tarnybos ir bei 
miai atsidėti kūrybai, i 
tus jis būtų galėjęs sul 
už kurio honorarą būt 
vas nuo rūpesčių seka

4 Paskutinės Trečiojo Reicho dienos
ir 1.1. Ne, skaitytojas 
be skaitytojo pagalbos 
vo bejėgis bet ką paki 
to jas laukė romano, b 
kad ne rašytojas', bet j:

Kaltenbrunnerio karjera ,
Mes likome vieni su savo mintimis. 

Sitam Kaltenbrunneriul aš nuo pat 
pirmojo akimirksnio pajutau ne
aprašomą antipatiją. Kodėl? — to ir 
pats negalėčiau pasakyti. Jis buvo 
beveik 2 metrų ūgio, ryškiai plačių 
pečių, prie kurių kabojo pora dide
lių letenų. Jo veido bruožai buvo 
šiurkštūs ir brutallški. Jei randas 
veide nebūtų išdavęs, kad jis ka
daise buvęs studentas, tikrai jį ne
laikytum bent kiek išsilavinusiu. Ki
limo jis buvo austras. Jo gyvenimo 
bėgis buvo grįstas fanatizmu, šalta
kraujiškumu ir Intrigomis.

Reicho saugumo tarnybos šefui 
Heydrichui paėmus kriminalinę ir 
politinę policiją, SD ir Gestapo į vie
nas rankas, iki karo pradžios pavyko 
gerokai atsipalaiduoti nuo Himm- 
lerio priklausomybės. Berlyne buvo 
vieša paslaptis, kad Heydrichas ^vi
sada sugebėjo įvykdyti savo valią. 
Pirmaisiais karo metais Himmlerio 
štabo vyrukams, ypač Schellenber- 
gui ir Ohlendorfui, pavyko Heydri- 
chą Himmlerio akyse apjuodinti. 
Heydrichas neteko įtakos pas Himm- 
lerį, tačiau jis greit susigriebė ir 
rado būdų vis labiau ir labiau pa
lenkti sau Hitlerio ausį. Jo liguistas 
garbės ir valdžios geismas atrado 
naują dirvą, kurios Himmlerls nebe
pasiekė. Klasta jam pavyko iš Hit
lerio išgauti Bohemijos - Moravijos 
protektoriaus vietą. Po kruvinųjų 
teroristinių žygių 1943 m. čekai jį 
nužudė. Dabar atėjo Himmleriui va
landa įsitvirtinti Reichsfuhrerio po
zicijoje. Jis turėjo užsigarantuoti, 
kad antrą kartą iš jo eilių neiškiltų 
naujas konkurentas. Į buv. Heydri- 
cho postą Himmleris pašaukė tuo
metinį Vienos SD ir Gestapo šefą 
Kaltenbrunnerį. Kaltenbrunneris 
pradžioje buvo lankstus Himmlerio 
įrankis, tačiau greit jis pamatė ky
lančią naują bangą.

Buvo trys vyrai, kurie nėrėsi iš 
kailio, meilikaudamiesi Hitlerio ma
lonės: Goebbelsas, Himmleris ir 
Bormannas. Ribbentropas jau seniai 
buvo išjungtas, Goringas taip pat 
nustumtas užpakalin. Jo prestižas 
krito su Luftwaffes žlugimu. Kiek
vienas iš šių penkių vyrų nekentė 
kitų, kiekvienas stengėsi nuolatinė

mis intrigomis išmušti iš arenos savo 
konkurentus.

1944 m., kai Himmleris buvo pa
skirtas Reiche esančių kariuomenės 
dalinių vadu ir vis atviriau ir at
viriau pradėjo siekti, kad visa poli
tika ir militarinė galia pereitų į jo 
rankas, Bormannas rimtai pabūgo. 
Jis tuoj pramatė, kad tinkamiausias 
jo intrigų įrankis bus Kaltenbrunne
ris. Iš lėto, bet sumaniai jis pradėjo 
Kaltenbrunnerį pas Hitlerį išstumti 
priekin. Šis manevras jam dar pa
lengvėjo, nes Himmleris, gavęs nau
jąjį paskyrimą, norėdamas įrodyti 
savo karinį pajėgumą, buvo pri
verstas veik visą laiką praleisti savo 
karinėje būstinėje Badene, o vėliau 
Prenzlau prie Stettino. Kaltenbrun
nerį gi Bormannas jau buvo tiek iš
kėlęs, kad Hitleris pradėjo savo nu
rodymus davinėti tiesiog jam, vi
siškai nesitardamas su jo viršininku 
Himmleriu.

Beviltiška Guderiano kova dėl 
„Pomeranijos plano“

Maždaug pusvalandį palaukus, pa
sirodo Hitleris, Bormannas ir Kal
tenbrunneris. Trumpai pasisveikinę, 
išeiname į bunkerį, kur Hitleris Gu- 
derianą paprašo tuojau pradėti pra
nešimą apie padėtį Rytuose. Kam
barėlis yra tik 5 m2 didžio, sienos 
pilkai dažvtos. - b? pavoksiu. Prie 
sienos rudas suolas, didelis stalas 
žemėlapiams ir viena kėdė — tai 
visi baldai. Konferencijos dalyvių 
būrelis šiandien gana mažas.' Gu- 
derianas žino, kad šią retą progą 
turi išnaudoti. Savo pranešime jis 
nuolat grįžta prie tų pačių išvedžio
jimų. Šiandieninių išvedžiojimų cen
tre yra tiesioginė, grėsmė Berlynui. 
Su Berlynu, — pareiškia jis griežtai, 
— išsilaikys arba žus Vokietija. To
dėl tebūnie dar kartą visomis jė
gomis pabandyta šį pavojų nu
kreipti.

Hitleris pasiteirauja, koks yra į 
Berlyną nukreiptame rusu kylyje jė
gos su priešu santykis. Maždaug 1:5 
mūsų nenaudai. Gehlenas bando 
ištiesti žemėlapi, norėdamas Hit
leriui išryškinti šią milžinišką jėgos 
persvarą. Takiau Hitleris numoja 
ranka.

Guderianas tęsia toliau. Jis dar 
kartą smulkmeniškai išdėsto savo

Pomeranijos planą. Jis bando panau
doti visą savo iškalbingumą, kad 
Hitleriui pajėgtų išaiškinti padėties 
beviltiškumą ir šio plano — pasku
tiniosios galimybės — būtinumą. Jo 
plane numatoma tuoj pat atpalai
duoti abi Kuršių fronto armijas; su
traukti visus turimus, rezervus į 
Reichą ir sutelkti Pomeranijoje, Po- 
meranijon perkelti ir Ardėnuose 
kovojusią Sepp Dietricho 6 SS-šar- 
vuočių armiją; šio plano naudai su
silpninti vakarų frontą. Tai būtų su
darę 30—40 divizijų su 1500 t? 'k”. 
Su šiomis armijomis Guderianas 
buvo numatęs iš Pomeranijos pra
dėti puolimą į pietus. Tuo žygiu bu
vo numatoma: pirma — nukreipti 
nuo Berlyno tiesioginį pavojų; antra 
— atgauti į savo rankas S'leziją su 
visa pramone; trečia — Išilgai sieną 
sudaryti stiprią strateginę gynybos 
liniją, vadinamas Tirschtie'*el poe
zijas. Ant šios kortos turį būti vis
kas statoma. Jei piešas iš vakarų ir 
paspaustų, tai, palyginus su pavo
jumi iš Rytų, tai nieko nereikštų. 
Raudonoji armija turinti būti iš Vo
kietijos išstumta.

Guderianas kalba greičiau ir tem- 
peramentingiau negu paprastai. Jis 
nežiūri neigiančių, stabdančių Hit
lerio rankos judėsiu, tik dėsto, Geh- 
lenui keičiant žemėlapius, iki smul
kiausių detalių išdirbtą planą. Pa
teikiami žemėlapiai, škicai, tiksliausi 
apskaičiavimai, surinkti iš aviacijos 
ir žinių tarnybos stebėjimų iš be
laisvių ir pabėgėlių pareiškimų.

Hitleris nesako nė vieno žodžio. Jis 
sėdi, akis įsmeigęs į vieną tašką, 
tarytum nieko nematydamas ir ne
girdėdamas. Jo rankos nervingai su
gniaužtos.

Guderianas baigė. Pavargęs, šluos
tydamasis prakaitą. lūkesfnrai 
žiūri į Hitlerį. Šis vis nesijudina. 
Slegianti tyla, kurią retkarčiais per
traukia duslūs detonuojančių bom
bų snrogimai. Aš nedrįsau atsidusti, 
girdžiu, kaip krūtinėje daužosi šir
dis. Dabar bus nuspręstas rytinės 
Vokietijos likimas.

Hitleris lėtai atsistoja. Vilk
damas kojas, paeina keletą, žingsnių. 
Zvn1”!a Imžkur i tuštuma

Staiga jis sustoja ir labai greitai 
bei šaltai atsisveikina. Lieka tik Bor
mannas.

Krito paskutinis burtas.

H. HITLERIS IR JO GENEROLAI 
Pralaimėta Platensee ofenzyva

Kaip ir visada Hitleris nebojo savo 
gen. štabo pasiūlimų. Dvidešimt dvi 
16-tos ir 18-tos armijų divizijos liko 
Kuršių fronte. Šešta SS-šarvuočių 
divizija ir keletas kitų divizijų iš va
karų fronto buvo pasiųstos ne į Po
meraniją, bet į Vengriją. Į vakarus 
nuo Budapešto ties Plateno ežeru 
buvo sutraukta dvylika šimtų tankų 
visai beprasmiškai ofenzyvai. Čia 
stovėjo šeštoji gen. Balko armija, 
6 SS-šarvuočių Sepp Dietricho vado
vaujama armija ir vienas kavaleri
jos korpas. Hitleris buvo numatęs su 
šiomis jėgomis pradėti puolimus 
pietų ir rytų kryptimis, atsiimti Fūnf- 
kircheno ruožą iki Dunojaus ir Drau 
santakos, įjungti Budapeštą i voky
čių gynybos sistemą ir Dunojų iki 
Drau intako žiočių paversti vokiečių 
gynybos linija. O Pomeranijos ofen
zyvą vykdyti buvo pavesta silpnai 
trečiajai armijai, su maždaug 500 
tankų.

Tačiau Guderianas tuo nesusi
viliojo. Net iki kovo pabaigos jis 
drauge su pen. Gehlenu H'tloH 
bandė atkalbėti nuo tų planų, iki 
pagaliau Hitleris pradėjo jų nebe- 
kęsti. Kai Gehlenas vienos paskaitos 
metu vėl pateikė daug nenuginči- 
iąmų faktų bei aiškiu duomenų apie 
priešo stiprumą, apie jo viešpa
tavimą ore ir nuolat kylančią šar
vuočių bei patrankų produkciją, 
Hitleris atsistojo ir su patosu pa
reiškė:

— Aš nepripažįstu tokio gen. štabo 
darbo. Priešo planus pažinti ir iš to 
išplaukiančias pasekmes pramatyti 
gali tik genijai, o genijai niekad ne
prasideda su smulkmenomis.

Buvo prieita prie to, kad. Guderia- 
nui arba Gehlenui iškėlus bet kokia 
nemalonią naujieną arba faktą, jis 
uždrausdavo „tokius vienpusiškai 
nušviestus pranešimus“. Jis kas kar
tą vis labiau pabrėždavo, kad, sek
damas savo „karvedžio instinktą“, 
turįs likti laisvas nuo visų pašalinių 
įtakų.

Kovo pabaigoje gen. Gehlenas bu
vo iš savo posto pašalintas. Neilgai 
po to reikėjo laukti, iki Damoklo 
kardas ištiko Guderianą. —Ink—

kad nesulaukia.
Kitur rašytojas dai 

nes jo santykiai su sk: 
dėsni, o ir jų skaičius 
to, pasaulinės literatui 
rodo, kad daugumas c 
tojų nebuvo priklauson 
tojo. Jie turėjo paj 
juos įgalino atsidėti til 
ieškant pragyvenimui 
Todėl nenuostabu, kad 
teratūrą į meno aukšt 
kur privilegijuotos p 
rėjo, skurdo tik iki 
pirmai geresnei knyga 
nintėlė knyga didesni 
toją padaro finansini 
somą keleriems metai 
knygos tiražas buvo t 
tai kitur jis skaičiuoj 
mis ir šimtais tūkstani 
ga verčiama į kitas ki 
milijonais egzemplior 
šytojas yra tik rašyte 
imasi kito darbo, tai 
damas, gi mūsiškis pr 
kimo tik pripuolamai 
gų skirtumas didelis, 
reikia, kad literatūr 
šiam skirtumui lygus, 
lygose mūsų rašyto 
kūrė kada ir ką galėję 
prie tų, kuriems p: 
irauge ir amatas.

Bet ateityje taip ne 
bus, mums grįžus, ta 
kaip okupacijų metai 
tyje, mūsų rašytojas 
tesnę egzistenciją ir 
vien kūrybai. Tada 
mano, o novelę "kurs 
kaip tai daro kitų tau 

Kol kas tremtyje re 
pats — tesirodo novel 
laiko klausimas yra 
materialinės sąlygos 1 
nės. Jis priverktas ir 
atkarpoje, uže':minė 
Veikia ji čia ir kiti 
žinomi, veiksnai, kac 
darbo dar prisėsti neį 
romanų ištraukos per 
šytojų Metraštyję rot 
jimo ženklų yra. 7 
tos ištraukos tikrai iš

Priekaištauti rašyte 
jis darė, ką galėjo, i: 
negu turėtų galėti. I 
rybos sąlygos, plėsis 
apimtis.
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Reikšmingi Bavarijos Gubernatoriaus žodžiai Frankfurto univ,
J. A. ’V. Lietuvos Respublikos Pripažinimo de jure 25 metų sukakties minėjimas Munchene

Mūncheno lietuviai minėdami 25 
metų Lietuvos de jure pripažinimo 
sukaktį, liepos 27 d. gausiai susirinko 
Į Šv. Silvestro bažnyčią išklausyti 
Sv. Mišių ir paprašyti Aukščiausiąjį 
ištvermės ir laisvės kenčiančiai Lie
tuvai. Be lietuvių pamaidosna atsi
lankė ir kitų tautybių žmonės, at- 
jaučiantieji mūsų troškimus Siu 
tarpe matėsi lenkų generalinis kon
sulas p. Grabinskis, prof. Dr. L. Krze- 
rauskis ir kt

Iškilmingų pamaldų metu gražiai 
giedojo Mūncheno bažnytinis choras, 
sudarytas iš privačiai gyvenančių 
lietuvių. Giedojimą paįvairino solistė 
V. Jonuškaitė ir smuikininkas Vasi
liūnas. Solistų pasirodymas ir dar
nus choro giedojimas visus šventiš
kai nuteikė, o kun. Pikturnos su
kakčiai pritaikintas pamokslas ne 
vienam išspaudė ašaras ir sustiprino 
dvasioje.

Ryšium su šia sukaktim, liepos 
mėn. 31 d. gen. Walter J. Muller, 
Military Government įįivarijai di
rektorius, priėmė lietuj delegaciją, 
kuriai vadovavo L. T. B. Mūncheno 
apyg. pirm. A. Kalvaitis ir BALFo 
įgaliotinis P. Minkūnas. Atsilanky
mo metu Kalvaitis pasakė kalbą ir 
įteikė šio turinio raštą:

„Dvidešimt penkerių metų su
kakties proga, kada JAV pripažino 
Lietuvos Respubliką de jure, Mūn- 
chene ir jo apylinkėse laikinai turį 
pastogę lietuviai, reiškia didėlį dė
kingumą už moralę ir materialę pa
galbą, kurią teikėsi mums suteikti 
JAV vyriausybė. . Kartu išreiškiame 
tvirtus įsitikinimus, kad aukštieji 
idealai, kuriais vadovaujasi Ameri
kos Vyriausybė, būtent: pmeipai 
tikrosios demokratijos, bus įkūnyti 
ir kad teisės mažųjų tautų bus res
pektuojamos bei užtartos.

Amerikiečių moralės ir materialės

pagelbos dėka mes sugebėjom su
kurti Nepriklausomą gyvenimą, kas 
mus įgalino pasiekti aukštesnį gy
venimo standartą ir didesni, km, ū: nį 
lygį. Dabar, kada mūsų Nepriklau
somybė atidėta, mūsų vienintelė vil
tis yra Amerikos Tautoje ir Ameri
kos Vyriausybėje. Prieš 25 metus 
Amerikos Vyriausybė davė pradžią 
mūsų naujam gyvenimui. Dabar mes 
kantriai laukiame to laimingo mo
mento, kada mūsų Nepriklausomybė 
bus atstatyta ir kada vėl turėsime 
galimybę naudotis laisvės vaisiais.

Minėdami šį 25 metų mūsų tau’os 
atgimimo jubilėjų, mes prašome 
Jūsų Ekscelenciją perduoti Ameri
kos Prezidentui ir Amerikos Tautai 
mūsų dėkingumo, vertinimo ir atsi
davimo jausmus, o taip pat mūsų 
nepalaužiamą ir tvirtą viltį.

Naudodamies šia proga reiškiame

Jūsų Ekscelencijai daug asmeninės 
laimės ir stiprybės vy iant Jūsų 
svarbius uždavinius čia, Bavarijoje.“ 

Generolas Walter J. Muller, iš
klausęs šių minčių mūsų atstovams 
atsakė šiais žodžiais'

— JAV politika yra sudaryti vi
siems žmonėms sąlygas, kad visi ga
lėtų gyventi laisvėje nuo bet kur os 
baimės ir kad galėtų naudotis kal
bos ir religijos laisve. Aš pažįstu 
Jūsų kraštą — tęsė gen Muller, — 
nes apie jį daug esu skaitęs ir ti
kiuos, kad Jūs susilauksite didesnių 
laisvių, nei kad dabar turite.

Priėmimas praėjo labai maloniai, 
ir jo metu mūsų atstovams buvo 
parodyta tikro nuoširdumo. Su
prantama, kad šis faktas ir tarti ka
rinės valdžios aukšto pareigūno žo
džiai stiprina mūsų visų viltis.

A. Sodaitis

Frankfurto universitete liepos 
paskutinėmis dienomis baigėsi va
saros semestras. Tai jau buvo ket
virtas semestras, kai lietuviai studi
juoja Frankfurte, šio semestro bė
gyje laikė 80% studentų patikrina
muosius egzaminus, 1 studentas bai
gė, keletas gerai išlaikė fizikumus. 
Apskritai, Frankfurto universitetas, 
amerikiečių zonoj, lietuvių studen
tų baigusių universitetą skaičiumi 
stovi pirmoj vietoj.

šio semestro bėgyj įsisteigė dvi 
Sttdentų organizacijos: ateitininkai 
ir varpininkai Kadangi skautai vei
kė iš seniau, tai organizacinis ju
dėjimas buvo gana gyvas. Be įvairių 
organizacinių susirinkimų bei iškil
mingai atšvęstų lietuvių tautai 
reikšmingų švenčių, buvo surengsi 
universiteto patalpose lietuviams 
studentams pora paskaitų. Vieną 
jų, studentų ateitininkų kviestas, 
skaitė prof. Sužiedėlis tema.“ Antro-

Paroda stovyklos sukakčiai paminėti

baigė semestrą
pocentrinės pasaulėžiūros krizė“, 
antrą, skaučių kviestas, skaitė prof. 
Ig. Končius: „Lietuvis studentas 
prieš 40 metų".

Savaitę prieš semestro pabaigą 
Frankfurto priemiestyje buvo suruoš
tas „Finis semestri". Lietuviai ne
nori nusižengti lietuviškoms tradi
cijoms mokslo metus baigti su mal
da, todėl paskutinę semestro dieną 
buvo suruoštos, netoli esančiame nuo 
Frankfurto Bad Hamburge, pamal
dos su bendra komunija. Pamaldas 
laikė ir pamokslą sakė Frankfurto 
universiteto studentams skirtas ka
pelionas kun. Rutkauskas.

Atostogų metu numatyta įvairių 
organizacijų studijų dienų bei visų 
studentų ekskursija.

Semestras baigtas. Ar visi ir ar iš
viso susirinksime naujo semestro 
pradžiai, ar būsim kitur kur gy
venimo nublokšti, tai klausimas, 
kurį išsinešė kiekvienas lietuvis stu
dentas paskutinę semestro dieną, 
išeidamas iš apgriautų Johann Wolf
gang Goethes universiteto rūmų. Al-

Kempteno lietuvių kolonija dviejų 
metų stovyklinio gyvenimo sukak
čiai paminėti surengė parodą, kurios 
atidarymas įvyko liepos 26 d. Pa
rodą atidarė PC IRO direkt. mjr. 
Wettieworth. Tą pačią dieną parodą 
aplankė Kaufbeurene esančio ame
rikiečių kariuomenės dalinio vadas 
mjr. Howlett, buv. Kempteno 
UNRRAos direkt. kpt. le Grand, ir 
daugelis kitų svečių iš apyllnkinių 
lietuvių kolonijų. Sekančią dieną pa
rodą aplankė ir nemaža vokiečių. 
Parodoje yra šie skyriai: rankdarbių 
bei tautodailės, tvarkomas Petraitie- 
nės ir Cėsnienės, meno — tvark. 
Janulevičiaus, amatininkų — Šeš
kaus, spaudos — Skladaičio, statisti
kos — inž. Tamašausko, filatelijos — 
Cėsnos, foto — inž. Daugėlos. Pa
našias parodas surengė ir latvių bei 
estųkolonijos. Šią sukaktuvinę parodą

Gražus bendradarbiavimas
Hanau vokiečių muzikinis teatras 

liepos mėn. 29 d. Armijos salėje da
vė nemokamą spektakli Hanau DP 
stovyklos gyventojams.

Ta grogą Hanau miesto burmistras 
dr. Kraųse nuoširdžiai pasveikino 
gausiai į spektaklį susirinkusius lie
tuvius, latvius, estus ir ukrainiečius 
ir iškėlė šių benamių žmonių darbš
tumą. Jis nurodė, kad sugriautame 
Hanau miegte nebebuvo likusios tin
kamos salės ir tik darbščių DP dė
ka vėl galima didžiuotis erdvia salę, 
gražiai įrengta buv. jojimo halėje, 
kuria šiandien gali naudotis tiek 
vokiečių tiek ir DP meniniai kolek
tyvai Jis išreiškė, viltį, kad per 
meną bus galima, vieniems kitus 
daugiau pažinti, ir taip išsivystys 
gražus tautų bendradarbiavimas.

„Man“, pareiškė dr. Krause, „ypač 
malonu pasveikinti pabaltiečius, ne 
vien dėlto, kad aš, kaip Hanau miesto 
burmistras, su vadovaujančiais sto
vyklų žmonėmis jau ne kartą esu

maloniai susitikęs ir patenkintas 
bendradarbiavimu, bet ir dėlto, kad 
aš nuo seno pažįstu ramias ir 
darbščias pabaltiečių tautas. Savo 
laiku aš dirbau Karaliaučiaus savi
valdybėje ir iš ten turėjau progos 
stebėti Pabaltijo valstybių gražią pa
žangą. Linkiu ir svetur būnant iš
saugoti tuos geruosius savo privalu
mus, kurie tautas aukština ir ar
tina.“

Po to buvo suvaidinta Aug. Nied- 
hart 3 veiksmų operetė „Schwarz- 
waldo mergelė“. Spektaklis praėjo 
su dideliu pasisekimu. J. Janušaitis

aplankė per 3000 žiūrovų, kurie ga
lėjo susidaryti vaizdą apie stovy
klos dviejų metų kultūrini, ūkinį, 
visuomenini gyvenimą. Liepos 30 d. 
parodą aplankė Kempteno vyr. bur
mistras Dr. Goetz ir čia išeinančio 
savaitraščio „Der Allgžuer“ redak
torius. Rugpiūčio mėn. 2 d. numeryje 
minėtas laikraštis ilgesniu straipsne
liu aprašo parodą ir gražiai apie ją 
atsiliepia.

— Prof. kun. St. Yla liepos 21 d. 
skaitė kempteniečiams paskaitą „Iš 
meilės psichologijos“.

— Liepos 22 d. sudarytas Kemp- 
tene esančių DP tarptautinis komi
tetas. Iš lietuvių i tą komitetą įeina: 
Pr. Šopaga ir J. Kaškėlis. Paminėto 
komiteto pirm. Išrinktas lietuvis — 
dr. J. Kaškėlis.

— Kolonijos kooperatyvas „Ginta
ras“ liepos mėn. 29 d. turėjo visuo
tinį savo narių susirinkimą ir išrinko 
naują valdybą bei kontrolės komisiją. 
Valdybon {eina: Valavičius — pirm., 
Kaminskas — vicepirm., Jonynas — 
reikalų vedėjas, Pročkys — sekr. ir 
M,- Klimas — vald. narys, o kon
trolės komisijon išrinkta: Dr. Micu- 
ta, Stulpinas ir Bačinkas. Koopera
tyvas 50% pelno paaukojo šiems rei
kalams: VLIK-ui — 1000 RM, LRK 
Kempteno skyriui — 300 RM, gim
nazijos ir pr. moklykos neturtin
giems ir gabiems mokiniams — 1100 
RM, „Šarūnui“ — 500 RM ir „A. B. 
Dienos Naujienoms“ — 300 RM. Ko
lonijos gyventojai pageidauja, kad 
kooperatyvas juos aprūpintų visomis 
būtino reikalingumo prekėmis ir vi
siems prieinamomis kainomis.

— Rugpiūčio mėn. 2 ir 3 d. d. In- 
golstadto Dramos Trupė buvojo 
Kemptene ir vietos Miesto Teatre 
davė du Putino 6 v. dramos „Valdo
vo Sūnus“ spektaklius.

— Teko nugirsti, kad rugpiūčio 
mėn. gale kempteniečius aplankys 
Augsburgo Dramos Teatras. Juk jis 
jau senai yra laukiamas ir bus mie
las svečias!'

— Rugpiūčio 3d. 12 kempteniečių 
lietuvių vyrų išvyko RĮūnchenan 
norėdami patekti į Kanadą; jų tarpe 
yra ir trys šarūniečiai. L. Rytas

EVANGELISKOJO LIETUVIŲ 
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

Liepos 26-27 d. d. Baltijos pa
jūryje, Niendorfo kurorte, suvažiavę 
evangeliškojo lietuvių jaunimo at
stovai svarstė bažnytinius ir tautinius 
klausimus. Ieškota ir siekta nustatyti 
darbo gaires, kad evangeliškasia lie
tuvių jaunimas nenustotų savo dva
sinių turtų ir nenutoltų nuo savo 
bažnyčios ir tautos. Suvažiavimo, 
kuriame dalyvavo apie 140 atstovų, 
antroji diena baigta laužu ir himnu 
prie šniokščiančios Baltijos, kuri 
visų dalyvų širdis bent keletą valan
dų jungė su tėvyne Lietuva. Dalyvis

LTB C/Kartotekoje randasi
\ L Laiškai:

1) Kaziui ir Viktutei KERAICIAMS 
— nuo Vinco, iš Ukmergės.

2) Leonui KONČIUI — nuo Van
dutės, iš Telšių.

3) Simonui VILAINIŲ! —nuo 
sers Elzbietos, iš JAV. 
Jurgiui AUGUSTAlClUI — 
motinos, iš JAV.

St. MAZILIAUSKUI — 
Franz Vaitekūno, iš JAV.

6) BIRUTĖLEI — nuo tėvo S. And
riaus, iš Kanados.

se-

4)

5)

nuo

nuo

11 Paieškojimai:
1) Mrs. U. Venskūnas (JAV) ieško: 

LIPNICKŲ Vinco, Jono ir Onos, 
kilusių iš Klausučių.

2) Mr. Baikauskas (JAV) ieško gi
minių: ŽEMAIČIŲ, DŪDONIŲ, 
GABREVICIŲ, ŠULCŲ, VISCIU-

SPORTO ŽINIOS

Vykstantiems į 
Paragvajų

Lietuvos Raud. Kryž. Amer. Zo
nos Generalinio Įgaliotinio Įstaiga 
Munchene praneša Jonui Liutkui- 
Liutkevičiui, Juozui Morkūnui, Kos
tui Stropui, Anicetui Dementui, 
Petrui Eidukui, Izidoriui Jasmantui, 
Pranui Andrijauskui ir Broniui Am
brasų! jog jų užsienio pasams gauta 
Paragvajaus Konsulato vizos įva
žiuoti į minėtą šalį. Prašoma šiuos 
asmenis neatidėliojant atvykti į mi
nėtą įstaigą Mūnchen, Rauchstr. 20, 
atsiimti savo užsienio pasus su vi
zomis.

4 rungt. 8 tašk. 277:126
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KASSELIO
YMCA apy-

KREPSINIO „L“ KL. PIRMENYBES
Vyr. Krepšinio Komiteto duome

nimis, krepšinio „L“ kl. pirmeny
bėse dalyvaujančios komandos VIH. 
1 rikiuojasi:
KOVAS
PERKŪNAS 
VYTIS 
LITUANICA 
ASK. VYTIS 
GSK.
Goti YMCA

SPORTO ŽINIOS IS
— VII. 27. Kasselio 

gardos futbolo pirmenybių finali
nėse rungtynėse Lituanica I nuga- 

: Įėjo Lituanica II 6—3 (1—2). Pir
mame kėlinyje antroji dar laikėsi, 

, tačiau antrame — žaidimas pasidarė 
vienšališkas. Įvarčius kirto: I-jai 
kom. — Adomavičius 4, Mandeikis 1

Krepšinio žaidynes Bayreuthe
Rugpiūčio 30—31 d. d. Bayreutho 

Lietuvių YMCA Sporto Klubas ren
gia didesnio masto krepšinio žaidy
nes Lietuvos, nenugalėto Europos 
krepšinio meisterio, 10 metų sukak
tuvėms paminėti.

Žaidynėse dalyvauti pakviestos 
stipresnės lietuvių ir latvių krepšinio 
ekipos. Taip pat yra daromi žygiai 
gauti ir vieną stipresnę amerikiečių 
karių ekipą. „ŠARŪNAS“ jau yra 

' davęs savo principinį sutikimą šiose 
žaidynėse dalyvauti, tikimasi kad ir 
kitos komandos žaidynėse dalyvauti 
neatsisakys. Žaidynės bus pravestos 
amerikiečių sporfo salėje, kuri gali 
sutalpinti apie 1200 žiūrovų.

Dalyvaujančioms žaidynėse ko
mandoms bus parūpintos nakvynės 
ir maistas, tik žaidikai prašomi at
sivežti, su savimi mėnesines maisto 
korteles, išduodamas stovyklose per 
mėnesinius patikrinimus. Kadangi 
laukiama ir didelio šiomis žaidynė
mis susidomėjimo iš sporto mėgėjų 
pusės, rengiamos patalpos ekskursi
jų apnakvydinimui, tiktai maistu 
ekskursantai turės patys pasirūpinti.

Žaidynių metu numatytas kuklus 
visų besirandančių tremtyje vetera-

nų, žaidusių krepšinį Lietuvos rink
tinėje, pagerbinas. Šios žaidynės bus 
kaip ir maža lokalinė lietuviškojo 
krepšinio šventė, todėl rengėjai tikisi 
susilaukti visuomenės pritarimo ir 
paramos dovanomis, tiek dalyvau
jančioms komandoms, tiek ir pavie- 
niems žaidikams. Visus tuo reikalu 
suinteresuotus asmenis prašome 
kreiptis į klubo reikalų vedėją K. 
Miecevičių (Lithuanian YMCA Sport 
Club, Bayreuth).

Rengėjai apgailestauja negalėdami 
dėl grynai ne nuo jų priklausančių 
priežasčių, į šias žaidynes pakviesti 
kitų zonų stipresnes komandas. Jei 
kartais kliūtys būtų pašalintos, ne
delsiant bus išsiuntinėti pakvietimai.

Žaidynės prasidės rugpiūčio 30 d. 
rytą, o jų oficialus atidarymas-tos 
pat dienos 14 vai. Visos komandos 
laukiamos atvykstant ne vėliau kaip 
penktadienį, rugpiūčio 29- d. Iš to
liau atvykstančios ekskursijos bei 
pavieniai asmenys prašomi iš anksto 
pranešti tikslų ekskursantų skaičių 
nakvynei ir pageidaujamą bilietų 
skaičių, pažymint, kokiai žaidynių 
dienai bilietai pageidaujami.

Žaidynių Rengimo Komitetas

ir vienas krito savižudis, H-jai —- 
Milys, Sipavičius ir savižudis.

— VII. 27. vokiečių bokso rung
tynėse Oberzwehren-Hofgeismar, ku
rios baigėsi didele pirmęsios pergale 
17:1. Oberzwehreno komandoje da
lyvavo ir du lietuviai — Artičkonis 
ir Dailidė. Pirmasis savo priešininką 
parmušė antrame .runde nokautu, o 
Dailidė, taip pat antrame runde, lai
mėjo technišku k. o.

— VII. 24 bokso rungtynės, tarp 
Lituanicos ir Oberzwehreno vokiečių 
kombinuotos ir Hohenkircheimo vo
kiečių, baigėsi su didele persvara 
pirmosios naudai 16—4. Rungtynėse 
dalyvavę keturi lietuviai — Artič
konis, Širvaitis, Zujus ir Viruišis sa
vo priešininkus jau pirmuose run- 
duose parguldė ant grindų nuūkau
tais.

— Naujai išrinktoji Lituanicos 
klubo valdyba pasiskirstė pareigomis 
sekančiai: pirm. — Pr. Šalkauskas, 
pirm. pav. — P. Pilka, reikalų ve
dėjas — J. Pranckūnas, kasininkas 
— K. Šalkauskas ir sekretorius — 
V. Grigaliūnas.

— Lituanica leidžia kas savaitę 
sieninį laikraštėlį „Sporto Naujienos' 
8 puslapių dydžio. Redaguoja 
Miškinis. k.

(14—3). Taškų įmetė: S c h w. - 
Gmūnd — patukas 9, AmužiS 6, 
Bubelis 4, Gružauskas 3, Sakalaus
kas 2; itavensburg — Vaičiūnas 
6, Maculevičius 2, Igaunis H 2, Jo- 
hansonas 2. Schw.-Gmund gimnazis
tai užkviesti revanšui į Ravensburgą.

J. Žlv.

LIŲ, VALIUKŲ bei ŽILIONIŲ.
3) Mr. Juozas Vasiliauskas (Kana

da) ieško: Amelijos KAROSIE- 
NES-Vasiliauskaltės.

4) Mr. Juozas Abazoris (JAV) ieško: 
TARPINAICIŲ Petro ir jo žmo
nos T. Belinskaitės.

5) Mr. Jonas Liudvinaitis (JAV) 
ieško: giminių bei kaimynų iš

Gugupių kaimo.
6) Mrs. H. Wilhelm-Maurlšat (JAV) 

ieško: brolio Gustavo MAURU- 
ŠAT, kilusio iš Vištyčio.

7) Mrs. Neseckienė (JAV) ieško:
brolio Juozo SAUDARGO Ir jo. 
sūnaus Kaz'o. *" °“

8) Leg. Henri Labrenz (Indokinija)- 
ieško: motinos, gyvenusios Klai-e 
pėdoje.

9) Stasė Kliukienė (Wtirzburg) 
ieško: Gražinos MOZŪRAITES.

Šiais visais reikalais užinteresuo- 
tieji. turi kreiptis į C/KARTOTEKĄ 
per savo LTB Komitetus. Žinantieji 
apie čia ieškomųjų likimą, prašomi 
tai pranešti C:Kartotekai per savo 
LTB Komitetus. Tokie ir jiems pa
našūs reikalai bus galima atlikti 
skubiau ir betarpiai, kai per savo 
LTB Komitetus visi įsirašys į C/ 
Kartoteką. LTB C/KARTOTEKA

TRUMPAI IS VISUR

K. 
m.

SPORTAS SCHW.-GMUND 
STOVYKLOJE

— Liepos 25 d. įvyko revanšinės 
futbolo rungtynės tarp lietuvių sto
vyklos rinktinės ir lenkų sargybų 
dalinių komandos. Pirmąsias rung
tynes buvo laimėję mūsiškiai rezul
tatu 5—0, kurie ir šiame susitikime 
pasirodė pranašesni, išplėšę sau per
galę 5—2 (3—2). Įvarčius kirto Sa
baliauskas 2, Meilus 2 ir Kriaučiū
nas 1.

— Ravensburgo lietuvių gimnazi
jos krepšinio komanda liepos 27 d. 
svečiavosi Schw.-Gmiind lietuvių 
stovykloje ir čia turėjo rungtynes 
su vietos gimnazijos rinktine. Tiesą 
sakant, nebuvo tai grynai iš gimna
zistų sudaryti penketukai, ir tai, gal 
būt, rungtynėms pridavė daugiau 
spartos ir gyvumo bei nulėmė susi
tikimo rezultatą. Po permainingos 
kovos laimėtoju išėjo Schw.-Gmūnd 
krepšininkai baigę rungtynes 24—12

— Iki liepos vidurio šiemet geriau
sios lėngvatlečių pasekmės Europo
je: 100 m. Bailey (Didž. Britanija) 
10,3; 200 m. Bailey 21,1; 400 m. 
Chefdhotel (Prancūzija) 48,5; 800 m. 
Hansenne (Prancūzija) 1.49,8: 1500 m. 
Stzand (Švedija) 3.43,0; 3000 m. Za- 
topek (Čekoslovakija) 8.13,6; 5000 m. 
Zatopek 14.08,2; 104,00 m. Nystrom 
(Švedija) 30.38,0; į aukštį Campag- 
ner (Italija) 1,96; i tolį Kuznecov 
(Sovietų Sąjunga) 7,50; su kartimi 
Kaas (Norvegija) 4,15; teisuolis Hall- 
green (Švedija) 14,94; diskas Conso- 
lini (Italija) 52,93; rutulys Lipp 
(estas) 16,72; ietis Pettersen (Švedi
ja) 72,77; kūjis Storch (Vokietija) 
58,65.

— Po mėgėjų, Wimbledone buvo 
surengtos panašaus masto profesio
nalų tenisininkų žaidynės. Vyrų vie
neto baigmėje susitiko profesionalų 
pasaulio meisteris Riggs (JAV) ir 
Budge (JAV). Po sunkios kovos 
Budge laimėjo 2-6, 6-3, 10-8. Už 
savo pergalę Budge gavo 2000 svarų 
sterllngij, o Riggs turėjo pasitenkinti 
tūkstantine. Moterų vienete meis- 
tere išėjo Betz, įveikusi taip pat 
ameriketę Cooke 4-6, 6-2.

— Prancūzų sporto spauda rašo, 
kad estas Maalstein dalyvavo tarp
tautinėse lengvosios atletikos rung
tynėse Liege (Belgijoj) ir rutulio 
stūmime laimėjo pirmą vietą, pa
siekęs 13,76. Kaip žinome, Maal
stein gyveno Augsburge, o dabar 
bene bus persikėlęs į Belgiją:

— Peru plaukikas Carpu, daly
vavęs Berlyno olimpiadoje, neseniai 
perplaukė La Plata žiotis (90 km 
per 23 vai) ir numato atvykti į 
Europą, kur kibs 'į Lamanšą.

— Tris iškiliausias švedų futbolo 
komandos treniruoja vengrai: Czeiss- 
ler (Nonkdpping), Wampetity (AJK 
Stockholm), Kalman (FC. Maldoe).

Paieškoįimai
Cepulytę Anelę, kilusią iš Šiaulių 

apskr., Kuršėnų valsč., Vizbučlo 
km., prašo atsiliepti giminės iš Ame
rikos. Kreiptis: Juozapavičius Alek
sas, Bamberg, Most.-Str. 121. (19)

Antanas Kazalonls, 330 Milne 
Street, Philadelphia 44, Penna, USA, 
ieško savo giminių: Vinco Krušin- 
sko, buv. kario; Jono Krušinsko, ki
lusio iš Smaličėnų kaimo, Suvalkų 
Kalvarijos vals., Mariampolės apsk.; 
Vinco Milausko, to pat kaimo ir 
valsčiaus ir Povilo ir Petro Mor
kūnų iš Panevėžio, Senamiesčio g. 
F. 2.

Wunsiedelio lietuvių komiteto raš
tinėje randasi iš Amerikos laiškas 
Stasio Maziliausko vardu. Laiško 
siuntėjas Francis Vaitekūnas, gyv. 
Amerikoje 580 N. Dearborn Ave. 
Kankakee, Illinois.

Prašome adresatą tuojau pranešti 
savo adresą. (13)

Admin, pranešimos
Pakartotinai pranešame, kad at

skirai laikraštį prenumeruotis gali 
tik gyveną už stovyklos ribų. Į sto
vyklas, kur laikraštis siunčiamas 
platintojams, pavienė prenumerata 
nepriimama. Pavieniai prenumera
toriai už kiekvieną numerį atsiskaito 
pirmyn po 1.— RM už egz. Norintieji 
„Tėviškės Garsą", užsakyti J JAV ir 
Angliją, prisiunčia po 1,50 RM už 
kiekvieną egz., sumokėdami bent už 
10 savaičių pirmyn.

Siunčiant skelbimus, kartu siųsti 
ir pinigus. Skelbtinų kainos: a) skel
bimai — paieškojimai 25 pf. už žodį; 
b) visi kiti po 1.— RM už žodį; c) 
užuojautos 30.— RM.

Platintojams, Išplatinantiems viri 
10 egz., duodama 10% nuolaida. Sto
vykloms, kurios netvarkingai atsi
skaito (perilgai užtęsia atsiskaitymą), 
„Tėviškės Garsas“ nebus siunčiamas.

„TG" ADMINISTRACIJA
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Sunki Danijos lietuvių būklė
Paskutiniu laiku Danijos oficiozas 

(markiai kelias dienas iš eilės puolė 
Danų Raud. Kryžių dėl blogo ir ne
teisingo pabaltiečių pabėgėlių laiky
mo ir traktavimo. Kažkas panašaus 
pasirodo danų spaudoje pirmą kartą. 
Straipsnių serija prasidėjo ta proga, 
kai buvo nurodyta, jog pabaltieėiai 
dėl blogo išlaikymo bei traktavimo 
bėga iš Raud. Kryžiaus lagerių. Vie
name straipsnyje, antrašte „Pabal
tiečiai Danijoje jaučiasi, jog Raud. 
Kryžius juos apgavo“, rašoma:

„Kas gi tie pabaltiečiai ir kodėl jie 
nusivylė Raud. Kryžium? — Tai yra 
žmonės, kuriems karas išplėšė tėviš
kes ir dažnai artimuosius. Jie at
vyko iš kraštų, kurie šimtmečiais 
buvo vokiečių ir vėliau rusų pa
jungti ir kuriuos laisvės trošk. visais 
laikais vedė į kovą už nepriklauso
mybę. Tai yra žmonės, kurie tol ne
nori grįžti namo, kol jų kraštas yra 
užgrobtas. Tai yra dalykas, į kurį 
mes neprivalome kištis. Jeigu jie 
galvoja tėvynėje negalėsią gerai 
jaustis, arba jeigu Jie į tėvynę negali 
grįžti dėl politinių priežasčių —

Pirmieji lietuv
Šių metų pavasarį Hanau lietuviui 

stovyklos gyventojas Pranas Valiu
lis su šeima išvyko pas savo gimines I 
Tunisan. Šiomis dienomis iš jo gau
tas laiškas, kuriame aprašomi pir
mieji įspūdžiai karštoje Afrikoje.

Kelionė nebuvusi varginga. Tunise 
juos pasitikę giminės, po trumpų 
muitinės formalumų, jie buvo nuga
benti į naują buveinę — Souse. 
Daiktų galima vežtis kiek nori, ir 
niekas jų neatima Darbo dar iki 
šiol nė vienas (šeima trijų asmenų) 
neturi.

Tuniso kraštas gražus, bet mOsiš- 
kiams gyvenimas sunkus; nuolati
niai karščiai ir krašto papročiai Sim
kina įsikūrimą. Be to, padėtį žymiai
pablogina prancūzų kalbos ir amato 
nemokėjimas. Nuo karščių slėptis 
nėra kur. Vienintelis atsigaivinimas 
telieka pajūris. Krašto viduje karš
čiai dar didesni; jau ketvirti metai 
nėra lietaus, dėl to baigia išnykti ir 
šio krašto pažibos — milžiniški kak- 
tusai. Šiaip žemė derlinga, daržovių 
įr vaisių netrūksta per ištisus metus. 
Mėsos ir pieno produktų kiek nori, 
bet brangoki. Gėralų ir rūkalų taip 
pat gausu. .

Amatininkai čia darbo galėtų gau
ti, bet patalpų klausimas labai ak
tualus, ir už patalpas tenka mokėti 
labai brangiai. Šio krašto pramonė 
labai menka. Yra keletas vaisių ir 
daržovių konservavimo fabrikų. Dau
giausia čia randame įvairių remon
to dirbtuvių, kuriose ir mūsiškiai 
amatininkai (kalviai, šaltkalviai, 

»

Naujieji emigrantai Brazilijoje
Birželio m. j Rio de Janeiro uostą 

atplaukė pirmieji du laivai su DP 
transportais. Tai apie 2000 emi
grantų iš 5000 kontingento, kurį 
Brazilijos vyriausybė pagal sutartį 
su Tarptautiniu Pabėgėlių Komitetu 
priima į savo kraštą.

Ta proga įvairiuose Brazilijos 
laikraščiuose pasirodė eilė straips
nių, gvildenančių naujos emigraci
jos klausimus. Nuomonės skiriasi 
pagal rašančiųjų politinius įsitiki
nimus. Dešinieji ir socialistinės 
grupės naujuosius emigrantus pri
ima maloniai. Tik vieni komunistai 
su jiems įprasta demagogija kar
toja iš Maskvos padiktuotus trafa
retinius prasimanymus.

Brazilijos emigracinės delegacijos 
vadas Artur Neira žurnalistams pa
reiškė: „Ši emigracija, sąjungininkų 
lėšomis, Brazilijai yra puikus biznis, 
šie žmonės kainuoja tik 130cruzeirų 
(5 doL 20 č.) kiekvienas. Jie aukštos 
kokybės, sveiki, kultūringi, dorų 
papročių. Jiems svetimos ir ekstre
mistinės idėjos. Europoje jie prak
tiškai pažino tiek nacių tiek raudo
nąjį terorą.“

Ponas Artur Neira pasisako tuoj 
grįšiąs į Europą užpildyti kvotą. 
Girdi būtų nenaudinga prožiopsoti 
šį retą biznį.

Brazilijos žurnalai „O Cruzeiro“, 
„A Noite“ ir kiti įdėjo gausiai ilius
truotus reportažus, šiltai atsiliepda
mi apie atvykusius. „Nos acusamos 
as Russas“ (Mes kaltiname rusus“) to
kiu antgalviu pavadintame straipsny
je žurnalas objektyviai nušviečia 
priežastis, kodėl pabaltiečiai, ukrai
niečiai, lenkai, jugoslavai, rusai ne
grįžta į savo tėvynę. Tarp kitko 
straipsnyje rašoma:

„Kada naujasis emigrantas ukrai
nietis Michail Rikalov sužinojo, kad 
Brazilijos komunistų partijos atsto
vas Luiz Carlos Prestes senate pa
reiškė, kad, ištikus karui su Rusija, 
jis kovos prieš Braziliją ir jos tautą, 
jis nenorėjo tikėti ir paklausė:

mūsų žmoniškumo pareiga yra kaip 
galima geriau, jais rūpintis tol, kol 
jiems yra reikalinga pas mus pasi
likti“.

„Pagrindinė priežastis, dėl ko pa- 
baltičiai bėga iš R. K. lagerių yra ta, 
kad pabėgėlių padėtis minėtuose la
geriuose yra visiškai nepatenkina
ma. Tačiau lengvai buvo galima su
teikti jiems pakankamas sąlygas, jei 
vadovybė būtų norėjusi suprasti, kad 
čia turima reikalo su nelaiminga® 
žmonėmis, kurie reikalingi pagalbos 
svetimame krašte, kurio jie negali 
apleisti“.

Danijoje randasi apie 1000 lietu
vei tremtinių. Didžioji jų dalis gy
vena Danų Raudonojo Kryžiaus 
įrengtose stovyklose, kur jiems yra 
taikomas policiškas rėžimas. Pačios 
stovyklų patalpos labai prastos, žie
mą joms visoms trūksta kuro ir net 
vandens. Maistas taip pat nekalba 
apie Danijos—-žemės ūkio krašto — 
maisto produktais turtingumą.

Danų Rauti Kryžiaus 1946 *metais 
išleistas potvarkis leido pabėgėliams

tai DP Tunise
automechanlkai, elektromechanikai 
ir radiotechnikai) galėtų sau darbo 
susirasti. Tačiau svetimšaliams yra 
dar viena kliūtis — į juos labai ne
palankiai žiūri vietiniai, ypač ara
biškoji visuomenės dalis.

Taip pat tekę susitikti ir pirmojo 
pasaulinio karo rusų emigrantų, ta
čiau pastarieji daugumoje probolše- 
vikiškai nusiteikę ir į lietuvius žiūri 
su nepasitenkinimu.

Tokiomis mintimis dvelkia pirmų
jų emigrantų Afrikon laiškas. Ir gal 
ne be pagrindo jie su pasiilgimu 
žvelgia atgal. Jurgis Janušaitis

Tremtiniai Įsikuria Anglijoje
(Pabaiga)

ATOSTOGOS
Kiekvienas žemės ūkio darbinin

kas įsigyja teisę į vienos savaitės 
metines atosogas, jeigu jis yra-ištar
navęs tris mėnesius. Atostogų dieno
mis (su atlyginimu) yra skaitomos 
viešosios šventės: Didysis Penktadie
nis, Velykų ir Sekminių antrosios 
dienos, Rugpiūčio valstybinės šventės 
pirmadienis, Kalėdų pirmoji ir an
troji dienos. Jeigu šių dienų metu 
būtų reikalaujama dirbti, darbinin
kui mokamas normalus atlyginmas 
ir viršvalandžiai.

Tačiau darbininkai gali gauti ir 
neapmokamų atostogų. Tam reika
lui jie turi gauti ūkininko pasirašytą 
sutikimą, ir raštu paprašyti atostogų 
darbo valdininko.

Be to, darbininkai turi laisvus sa
vaitgalius — nuo šeštadienio pietų 
iki sekmadienio vakaro. Tuo metu

— Taip pasakė brazilas?
— Pasakė ir pakartojo.
— Ir kas su juo atsitiko?
— Jis ir toliau liko senatorium.

Ukrainietis susiėmė rankomis galvą:
— Rusijoj jis tuojau būtų pakartas.
Komunistinės pakraipos laikraš

čiai mėgina nustatyti brazilus prieš 
naujuosius emigrantus sakydamį, 
kad tai yra kraštui nenaudingi žmo
nės, nenorintieji dirbti žemės ūkyje, 
pripratę nieko neveikti, ieškosią 
lengvo uždarbio išstumdami brazi
lus. Tai esąs antidemokratinis ele
mentas nevengiąs kritikuoti ne tik 
Braziliją, bet ir Rusiją.

Visi atvykusieji turintieji savo 
dokumentuose pažymėtą žemės ūkio 
darbininkų profesiją yra verčiami 
eiti į žemės ūkį. Grupė lenkų tau
tybės emigrantų buvo nugabenti į 
fazendas, iš kur jau trečią dieną pa
bėgo. Policijai vertusiai juos grįžti 
atgal, pareiškė, kad ir koncentraci
jos stovyklose gyvenimo sąlygos ne
daug kuo skiriasi nuo tų, kurias 
jiems pateikia fazenderiai. Ta proga 
laikraštis rašė, kad laikas būtų imti 
tvarkyti neaukštame lygyje esąs 
Brazilijos žemės ūkis ir jo darbinin
kų gyvenimo sąlygos.

Fabrikuose europiečiai mielai pri
imami, nes jau iš anksčiau čia užsie
niečiai yra žinomi, kaip geri darbi
ninkai. Pirmuoju transportu atvykę 
90 lietuvių jau veik visi aprūpinti 
darbu. Tarpininkaujant Sao Paulo 
lietuvių klebonui kun. P, Ragažins- 
kui daugelis gavo darbą Chevroleto 
automobilių fabrikuose, kitus priėmė 
vietos lietuviai industrialai į sa
vo įmones. Kai kurie susirado savo 
gimines bei pažįštamus.

Tik lietuviškai kalbantieji ruskiai 
šnairomis sutinka naujuosius tau
tiečius nevengdami paskleisti ir įvai
rių šmeižtų, kad pateisintų savo fan
tastišką propagandą apie Maskvos 
rojų. Jiems nėra malonu išgirsti tie
sos žodžius apie bolševikų darbelius

susirasti darbo danų įmonėse ir 
ūkiuose. Tokiu būdu kai kurie ga
lėjo būti aprūpinti darbu, ir keletas 
gavo jį net pagal savo specialybę, 
tačiau ir tokiu atveju už stovyklos 
ribų apsigyventi galimybių beveik 
nėra. O tos stovyklos ir yra labiau
siai pažymėtinos. Jose gyvenantieji 
pabėgėliai už kiekvieną, kad ir ma
žiausią nusikaltimą Raud. Kryžiaus 
potvarkiams yrą grąsinami kalė
jimu, namų areštu, maisto, rūkalų 
atėmimu ir kitomis bausmėmis. Šias 
bausmes vykdo ir praktiškai. Kai 
kuriose stovyklose yra įvesta tokia 
tvarka, kuri visiškai primena kon
centracijos stovyklas arba auklėja
mųjų įstaigų internatus, bet ne su
augusių ir savarankiškam gyvenimui 
subrendusių piliečių gyvenamus 
bustus. Yra pvz., nustatyta, kad sto
vyklos gyventojai negali ankstau 
septintos vai. keltis ir vėliau 23-čios 
vai. gulti. Vakarais Raud. Kryžiaus 
tarntautojas tikrina stovyklą, ir šiai 
drausmei nusikaltusieji vėliau būna 
baudžiami sakytomis bausmėmis.

Panašūs malonumai pasitinka dar
bo ieškančius. Savo iniciatyva ne
galėdami jo susirasti, kreipiasi j dar
bo įstaigas, kurios mielai pasiunčia 
danų dvarininkams, kuriems nieko 
geresnio nereikia, kaip gauti pigius, 
negalinčius statyti jokių reikalavimų 
ir negalinčius protestuoti kad ir dėl 
kažkokio su jais elgesio, vergus. Iš 
tikro pasiskųsti jie niekur negali, 
negali taip pat keisti darbo vietos, 
nes būna policijos iš naujos darbo
vietės paimami ir nuvežami kalėji- 
man už nusižengimą Danų Raud. 
Kryžiaus potvarkiams.

Danai gali sau viską leisti, bet jie 
neturi pamiršti, kad jie taip pat yra 
viena iš mažųjų Europos tautų, tik 
turi laimės gyventi vakaruose.

jie gali kur nori išvažiuoti, tik pir
madienio rytą turi atvykti į darbą.

Atskirais atvejais darbininkai gali 
gauti neapmokamą savaitgalį nuo 
penktadienio vakaro iki antradienio 
ryto. Tačiau šito reikia specialiai 
paprašyti.

LIGA
Jeigu darbininkas dėl ligos negali 

atvykti į darbą, jis turi pristatyti 
raštišką gydytojo pažymėjimą. Jei 
darbininkas serga ilgiau nei septy
nias dienas, atleidimą nuo darbo 
gauna specialiu pranešimu.

Apdraudimo mokestis nuo ligos 
mokamas tokiam darbininkui, kuris 
yra dirbęs tris mėnesius. Darbo nu
traukimo atveju darbininkas gauna 
pilną algą už pirmąsias keturias 
ligos savaites ir pusę algos už se
kančias tris savaites.

Nelaimingų atsitikimų metu taipgi 
mokamas atskiras atlyginimas.

iš savo akimis tai mačiusių ir per
gyvenusių žmonių. Iki šiolei čia bu
vo tikima visomis iš piršto išlaužto
mis gražiomis pasakėlėmis, kurios 
pasigardžiuojant buvo pasakojama, 
berenkant aukas neva nuo karo nu
kentėjusiai Lietuvai, kurios visos 
atsidūrė Maskvoje.'

Lietuviai besidomintieji emigraci
ja į Braziliją ar kitas Pietų Ameri
kos šalis, turėtų įsidėmėti vieną 
svarbų dalyką, kuris, gal būt, ne
visai tiksliai yra išaiškinamas emi
gracijos organizatorių. Būtent doku
mentuose visur žymėti savo tikrąją 
vieną specialybę. Žemės ūkio darbi
ninkams yra sudaromi sunkumai 
pasilikti miestuose, ir yra nukrei
piami j žemės ūkį. O žemdirbystė 
Pietų Amerikoje kol kas dar yra 
tikrai žemame lygyje. O be to, euro
piečiui ūkininkui čia tenka labai 
ilgai vargti, kol įpranta į žemės dar
bą vietinėse sąlygose, skirtingose 
nuo europietiškų ir savo augalų rū
šimis ir darbo metodais. Vladas V.

Lietuviai Indokinijoje
Spaudoje jau buvo minėta apie 

mūsų tautiečius, patekusius su Pran
cūzų Svetimšalių Legijonu Inoo- 
kinijon. Šiuo metu yra gauta smul
kesnių žinių apie juos. Lietuvių legi- 
jonierių skaičių yra sunku nustatyti 
dėl didelio jų išsisklaidymo po visas 
Indokinijos miestų ir džiunglių įgu
las! Manoma, kad apytikriai gali jų 
būti 250-300. Turintieji laimės gy
venti miestų įgulose yra patekę į 
geresnes ir ne taip pavojingas gy
venimo sąlygas. Gyvenantieji džiung
lėse yra nuolatiniame karo būvyje, 
visiškai nutolę nuo civilizacijos. Yra 
žmonių, kurie pusantrų metų nematė 
jokio civilio, negirdėjo jokio muzi
kos tono, nebuvo kine ir iš viso ne
turėjo ryšio su civilizuotu pasauliu.,

Pragiedruliai iš I 
Švedijos

Latvijos pagalbos komitetas Šve
dijoje kreipėsi į Švedijos vyriausybę, 
kad ji leistų penkiolikai Švedijoj gy
venančių latvių pasiruošti švedų 
pradžios mokyklų mokytojais. Ry
šium su tuo komunistų dienraštis 
„Ny dag“ supyko: „Mes nemanome, 
kad vyriausybė pritars tam. Latviai, 
kurie tam reikalui numatomi, yra 
tikriausiai tie, kurie atvyko į Šve
diją nenorėdami pasilikti savo tėvy
nėje, iš kurios naciai vokiečiai buvo 
išvaryti.“

Laikraščio žinutėje, kur buvo šis 
latvių komiteto prašymas paskelb
tas, taip pat pranešama „kad vyriau
sioji mokyklų valdyba planuoja ir 
estų pradžios mokyklų mokytojus 
padaryti švedų pradžios mokyklų 
mokytojais. Komunistinis dienraš
tis dėl to barasi: „Jeigu tai tiesa, 
kad vyriausioji mokyklų valdyba 
mano šį fašistinį arba pusiau fašis
tinį pabaltiečių emigrantų elementą 
įjungti į švedų pradžios mokytojų 
skaičių, tai yra pulkus sprendimo 
trūkumo pavyzdys... Vyriausybė 
turėtų tiems būsimiems pedagogams 
nurodyti, kad jų krašte mokytojai 
tikriausiai labiau reikalingi, negu 
Švedijoje.“

Pabaltiečius užtarė švedų dienraš
tis „Dagens Nyheter“, kurs komunis
tiniam „Ny dag“ atsakė: „Taip, gal 
būt Sibire. Bet šiuo atveju reikalas 
eina apie norą gyventi laisvėje. Ir 
vargšai pabaltiečiai turi tą įgimtą 
instinktą, kuriam išnaikinti komunis
tai deda visas pastangas. Užspausti 
nacistini antspaudą laisvės sieki
mams pasidarė^komunistinės spau
dos sportas.“

Tai pirmieji pragiedruliai iš Šve
dijos. ______  

SANKCIJOS
Savaime aišku, kad komitetas turi 

turėti priemonių sutvarkyti nedraus
mingus darbininkus, ypač tuos, kurie 
sauvališkai neatvyksta į darbus.

Baudos yra numatytos šios: a) jei
gu sauvališkai pasitraukiama iš dar
bo,. išskaitoma atitinkama algos da
lis; b) nutraukiamos savaitgalio 
atostogos; c) jei savaitgalis buvo 
blogam panaudotas, išskaitoma 3 ši
lingai dienoje arba jos dalyje; d) 
perkeliama į kitą bendrabutį; e) pa
skiriama prie kitos rūšies darbo ir 
f) atleidžiama iš vietinio komiteto 
duoto darbo.

IŠVADOS
Mūsų žmonėms nelengva iš karto 

visu tempu įsijungti į naują darbą 
ir apsiprasti su privaloma tvarka. 
Pradžioje pasitaiko kai kurių ne
sklandumų. Jautresnį pradeda veikti 
neįprasto darbo našta, ir ne kartą 
toks pradeda nusiminti.

Tačiau bendra dirbančiųjų nuo
taika gera. Svarbiasia, niekas ne
siskundžia maistu, o rūkyt gali kiek
nori. Tačiau taupesnieji susidaro sa
vaitinį biudžetą ir numato būtinas 
išlaidas.

— Rūkalams pilnai užtenka 10 ši
lingų! — sako mūsų ūkininkas, da
bar paprastas darbininkas. — Nusi
perku gero tabako ir dumiu!

— Man gi reikia vieno svaro! — 
įsiterpia stiprus rūkorius. — Be to, 
aš rūkau cigaretes ir ne bet kokios 
rūšies!

Žinoma, kas daūgiau prarūko, tam 
sunkiau greitesniu metu bet ką įsi
taisyti. Tačiau mūsų vyrai jau spėjo 
apsirūpinti būtiniausiais dalykais: 
nusipirko batus, baltinių, skrybėlę. 
Toliau eis dar geriau.

Tie gi, kurie dar mano atvažiuoti 
į Angliją, turi apsiprasti su mintimi, 
kad reikės dirbti ir pačiam savo vi
sais reikalais rūpintis. Tačiau nusi
minti nereikia:

Kas nedirba, mielas vaike, 
tam ir duonos duot nereikia.

J. Gailius

Labiausiai lietuviams nepakelia
mas yra nepaprastai šiltas ir drauge 
drėgnas Indokinijos klimatas. Vid. 
metų temp. +36—42° C. Lietuviai į 
Sv. Legioną pateko daugiausiai iš 
karo belaisvės, bet yra ir buv. civi
lių savanorių, kurie užsiverbavo iš 
Italijos,-Belgijos ir kit.

Žuvimų skaičius yra gana didelis. 
Skaitoma,kad permetus 8000 legijo- 
nierių žūva dėl Prancūzijos koloniių. 
Lietuviai tarp savęs tampraus ryšio 
nepalaiko dėl didelio jų išsklaidymo. 
Taip pat turi menką ryšį su pasau
lio lietuviais. Svetimšalių Legijone 
Indokinijoj yra daug vokiečių. Jų ' 
yra taip daug, kad net bendroj lige- J 
jonierių kalba yra vokiečių. „Pr/'l

29. VII. Gromyko S. Taryboje 
11 kartą panaudojo ve.o teisę, 
nesutikdamas su Balkanų įvy
kiams tirti komisijos sudarymu.
♦ Švedija įteikė Sov. S-gai pro
testo notą dėl to, kad sovietų 
karo attacnė lotogra' .> švcd p*ij 
sienio karinius įrengimus. • Tarp 
Čekoslovakijos ir s;tjur.-»lų?n va
karinių Vokietijos zonų pasira
šyta prekybos sutartis. * Tassas 
paskelbė, kad Rumunijos opozici
jos vadas Maniu ir kiti suimtieji 
opozicinių partijų vadai bus tei
siami už valstybės išdavimą. • 
JAV karo ministeris Royal atvyko 
į Berlyną.

30. VII. Indija, Australija ir 
N. Zelandija pareikalavo J. Tąu- 
tas sustabdyti karo veiksmus In
donezijoje. * Palestinos žydų tero
ristų organizacija „Irgun zwei 
Leumi“ pakorė du britų puskari
ninkius. * Graikijos vyriausybė 
paskyrė 20<jQpil. drachmų premiją 
už sukilėlių vado gen. Marcos su
gavimą. • D. Britanijos vyriausy
bė uždraudė išvežti ginklus ir 
karinę medžiagą į Indonezijos 
karo veiksmų sritis. * Burmos 
vyriausybė uždraudė olandų lėk
tuvams įskristi į teritoriją ir nu
sileisti aerodromuose.

31. VII. Graikijos vyriausybė 
įteikė S. Tarybai naują skundą 
dėl savo šiaurinių kaimynų kiši
mosi į jos vidaus reikalus. * Itali
jos parlamentas ratifikavo Itali
jos taikos sutartį. * D. Britanijos 
prekybos min. Cripps atvyko į 
Paryžių pasitarti su JAV užs. 
reik. min. pavaduotoju ūki
niams reikalams C. Clayton nau
jų britų ūkinių planų reikalais. ♦ 
Antroji DP grupė iš Austrijos iš
vyko į Angliją.

1. VIII. Olandija priėmė JAV 
pasiūlymą tarpininkauti olandų - 
indoneziečių konflikto sprendime.
• S. Taryba nutarė kuo skubiau
siai sustabdyti karinius veiksmus 
Olandų Indonezijoje. * Buv. Ven
grijos min. pirm. Nagy per JAV 
radiją pasakė kalbą, ragindamas 
amerikiečius imtis greitų ir griež
tų priemonių prieš komunizmo 
ekspansiją Europoje. * Egypto 
premjerą Nokraši Paša priėmėTru- 
manas ir Marshallis ir tarėsi su juo 
Egypto - D. Britanijos sutarties 
ginčo reikalais. * Amerikiečių ka
rinė valdžia Berlyne u^Harė vo
kiečių b-vės „Askania“ įmones ir 
areštavo jų vadovybę už slaptą 
karinių reikmenų gaminimą vie
nai svetimai valstybei. * Žydų 
teroristai Palestinoje nesėkmingai 
puolė vieno britų karinio štabo 
būstinę. * Olandų kariniai dali
niai Javoje tęsė kovas.

2. VII. Jugoslavija ir Bulgari
ja pasirašė ūkinio, politinio ir 
kultūrinio bendradarbiavimo su
tartį. * Mirė Urugvajaus prez. 
Thomas Bereta. * Olandijos vy
riausybė paleido suimtuosius In
donezijos vyriausybės ministerius 
ir pareiškė sutinkanti sustabdyti 
savo policinius veiksmus Indone
zijoje. * Prancūzijos užs. reik, 
min. Bidault parlamente pareiš
kė, kad Ruhro krašto anglies ga
myba turi būti pavesta tarptau
tinei kontrolei ir tarnauti visos 
Europos atstatymui.

3. VIII. Turkijos policija inter
navo iš Rumunijos atbėgusius ru
munų smulk. ūkininkų partijos 
atstovus ir karininkus. Sov. S- 
goje aviacijūs dienos proga iškil
mingai buvo demonstruojama so
vietų oro pajėgų galybė šūkių: 
„Sov. S-ga turi užviešpatauti pa
saulio orinę erdvę!“ * D. Britani

jos karalius Jurgis VI pasirašė
adm. Montbatten paskyrimą In
dijos gubernatoriumi ir Ali Mo
hamed Jinnah paskyrimą Pa
kistano gubernatoriumi. * JAV 
karo min. Royal Berchtesgadene 
tarėsi su amerikiečių kariniais 
viršininkais Vokietijoje, Austr- 
joje ir Italijoje. * Stuttgarto radi
jas paskelbė, kad Pabaltijo valsty
bių piliečiai dėl deportacijos j 
Sibirą iš sovietij zonos bėga į 
Švediją.

4. VIII. Sustabdyti karo veiks
mai Indonezijoje. * Anglų opozi- 
jos vadas Churchillis apkaltino 
vyriausybę už ekonominius kraš
to sunkumus ir už nesugebėjimą 
admir»is*ruoti Vok’^‘,’/'S. * AT'"- 
lų Z. Rūmai 298 balsais prieš 102 
pasisakė už vyriausybės politiką 
Vokietijos atžvilgiu. ♦ S. Taryba 9 
balsais prieš 2 atmetė sovietų pa
siūlymą atitraukti iš Graikijos vi
sas svetimas karines pajėgas ir 
sudaryti komisiją Graikijos ūkiui 
kontroliuoti. ♦ Olandijos parla
mentas patvirtino vyriausybės 
planą įsileisti į Guyaną 30.000'žy
dų DP. ♦ Graikijos saugumo mi
nisterija pranešė apie pagyvėju
sią sukilėlių veiklą š. rytinėje 
GraikHoie »r n-» "lr A ” 4 
perėjimą iš Bulgarijos ir Jugo
slavijos.
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