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Truman as paliepė 
skubiai ištirti DP 

problemą
Washington, VIII. 19. (Dena- 

INS) — Prezidentas Trumanas pa
liepė nuosekliai ištirti Europos trem
tinių problemą. Šis uždavinys tūri 
būti įvykdytas vietoje, taigi — pa
čioje Europoje. Reikalo paskubini- 
mui padaryta svarbių asmeninių pa
keitimų vyriausybės įstaigose.

Ugo Caruis paskirtas ypatingų 
įgaliotiniu bendrajai tremtinių pa
dėčiai ir jų įkurdinimo galimybėms 
ištirti. Jis dirbs kaip pasekretoriaus 
Charles E. Saltzman pavaduotojas.

Watson B. Miller paskirtas- imi-

Tremtiniai turėtu būti 
įkurdinti kultūringai

LRK PIRMININKO KELIONĖ Į ŠVEICARIJĄ

U. Caruis.

Dr. K. Griniaus atsi
šaukimo atgarsiai
Prieš kiek laiko Dr. Kazys Grinius 

išsiuntinėjo 24 valstybių galvoms at
sišaukimus Lietuvos reikalu. Visa 
eilė jų pranešė, kad atsišaukimas 
gautas, O Graikijos valdžia liepė 
savo konsului Chicagoje pasimatyti 
su Dr. Grinium ir gauti iš jo dau
giau informacijų apie Lietuvą. Dr. 
Grinius su juo pasikalbėjo.

Atvykęs po to į „Naujienų“ redak
ciją, jisai pasidalino to pasikalbė
jimo įspūdžiais. Graikų konsulas sa
kėsi vykstąs į Washingtoną pateikti 
raportą savo šalies ministeriui. Grai
kai gerai pažįsta ir nacius ir bolše
vikus — ir jų patyrimai panašūs į 
lietuvių. („Naujienos“)

LIETUVIŲ VYKIMAS ANGLIJON 
IR KANADON

Ligi š. m. liepos Ii; Anglija jąu 
buvo išvykę 2.850 lietuvių DP, o su 
moterimis ligoninių darbams, kurios 
išvyko jau pernai — apie 3.100.— 
Rugpiūčio mėn. britai numatę išvež
ti kas savaitę po 1.000 moterų' ir 
560 vyrų; kadangi iš pabaltiečių tiek 
netekėjusių moterų suverbuoti ne
galima, verbuojamos ir kitų tauty
bių moterys. Netrukus verbavimą 
pradės ir prancūzų, o kiek vėliau ir 
JV zonose.

Šeimų vežimas esąs numatomas 
rugsėjo mėn., tačiau tai dar netikra. 
Atrodo, kad dėl gyvenamų būstų 
krizės Anglijoj šeimų vežimas bus 
nedidelės apimties.

Tarp išvykstančių į Kanadą DP 
pirmauja lietuviai; jie noriau imami. 
Britų zonoj dar verbuojama 1.330 
nevedusių vyrų 20—40 m. amžiaus; 
imami tvirčiausi ir sveikiausi vyrai, 
nes pasirinkti yra iš ko. Netrukus 
bus verbuojama į Kanadą 400 mo
terų namų ūkio darbams 18—32 m. 
amžiaus. (E.)

Lietuvos Raud. Kryžiaus pirminin
kas lankėsi Ženevoje, kur dalyvavo 
IRO parengiamosios komisijos Il
sios sesijos posėdžiuose, kalbėjosi su 
jos pareigūnais ir lietuvių tremtinių 
reikalais darė žygių įvairiose šalpos 
institucijose. 'Prieš tai IRO pareng. 
komisijos I sesijos posėdžiuose ir Il
sios pradžioje dalyvavo J. E. minis- 
teris Turauskas, kuris taip pat pa
rengė dirvą pačiam LRK pirm-ko 
atvykimui ir jo pasimatymams Švei
carijoje.

IRO pareng. komisija šioj sesijoj 
svarstė DP išlaikymo, emigracijos ir 
įkurdinimo klausimus.

DP globą perėmus IRO, juos iš- 
laikys kariniai organai, kuriems 
IRO atlygins. Iškėlus maitinimo 
klausimą, nuarta maisto normą pa
kelti Ugi 2.000 kalorijų, jei leis IRO 
biudžetas ir kitos aplinkybės. Tad 
efektingesnio pagerėjimo, atrodo, 
netenka laukti.

Dėl DP emigracijos IRO pareng. 
komisija jau yra pasirašiusi sutartį 
su AustraUja, kuri šiemet (1947 m.) 
apsiėmė priimti 4.000 DP, o toliau- 
po 1.000 kas mėnuo. Didžiausias kon
tingentas numatomas į P. Ameriką. 
Nustatyta, kad šeimos neprivalo būti 
ardomos, emigruojama bus net su 
išlaikomais giminėmis

IRO pareng. komisija yra nusi
stačiusi (toks, reikia manyti, bus ir 
IRO nusistatymas), kad emigravu
sieji DP būtų įkurdinti kultūringai. 
Pareng. komisija įkurdinimui finan- 
suoti yra numačiusi gauti visą Vo
kietijoje rastą ne monetomis auksą 
(jo vertė nežinoma), dalį neutraliuo
se kraštuose esančio Vokietijos 
turto (apie 25 mil. dol. vertės) ir be 
įpėdinių likusį nacių aukų turtą.

(JAV užs. reik, ministerijos prane
šimu BALFo pirnl kun. dr. Končiui, 
minimo turto 90—95% bus paskirta 
žydams — nukentėjusiems nuo nacių 
veiksmų, paremti ir įkurdinti, nes 
esminė kalbamojo turto dalis yra 
žydų kilmės. — Red.) Be to, Svej- 
carija yra paskyrusi 50 mil. šveicarų 
frankų ir Švedija 50 mil. švedų 
kronų. ■>

IRO parengiamasis periodas pa
sibaigė. Rugsėjo 8 d. susirenka po
sėdžio patariamasis kometitas (jame 
galėsią dalyvauti, kaip patarėjai, ir 
DP atstovai), O rugsėjo 16 d. pa- 
reng. komisija Iškilmingame posėdy 
deklaruos IRO įsteigimą. Nauju IRO 
gen. sekretorium vieton Altmeyerio 
išrinktas žinomas JV filantropas 
Tučk, jo pavaduotoju anglas, sako
ma, DP palankus žmogus. — IRO 
pareigūnų algoms 3 mėn. paskirta 
3.460.000 doL Kad į aukštesnius pos
tus patektų DP, sunk;u tikėtis, nes 
kandidatus pasiūlys IRO nariai; DP 
gali patekti nebent į žemesniąsias 
kategorijas.

Pradėjusi darbą, IRO praves 
skryningą pagal jos konstitucijoj 
nustatytus globotinumo mastus. Ma
noma, kad skryningas vyks pagal 
DP turimus dokumentus. Bus suda
ryta apeliacinė instancija. Pareng. 
komisija šioj sesijoj pripažino glo
botinais Austrijoj esančius vad. 
volksdeutschus. Atrodo, kad šis nu
tarimas bus galima praplėsti ir vad. 
Pabaltijo kraštų repatrijantams bei 
Mažosios Lietuvos (Klaipėdos kr.) 
tremtiniams.

LRK pirm-kas ilgame palankioj 
atmosferoj praėjusiame pasikalbė
jime su IRO pareng. kom-jos pir
mininku Ponsot aptarė LRK memo-

randumą mūsų tremtinių reikalais. 
Svarbiausieji memorandume iškelti 
pageidavimai buvo šie:

1) IRO organizacijos vadovybėje 
turėtų būti atstovaujami vienu ar 
kitu būdu patys DP. Pabaltijo vals
tybių DP yra tam reikalui sudarę 
bendrą karitatyvlnę organizaciją. 
Pabaltiečių tremtinių Vokietijoje ir 
Austrijoje yra apie 250.000 pamenu.

2) IRO organizacijos administra
cinis aparatas DP stovyklų tvarky
mui turėtų būti iki maksimumo su
prastintas. Į ji pageidaujama įtraukti 
kvalifikuotus ir prityrusius DP.

3) IRO turėtų apsaugoti pilietines 
teises ir užtikrinti tremtiniams kul
tūrinio gyvenimo ir veiklos galimy-

Nevykęs pabaltiečių kvietimas
GRĄSINIMAI „PANAUDOJANT SENUS FORMULIARUS“

Nūrnberg. (Dena). — Rugpiūčio 15 
d. sovietų pik. Burašnikovas 30 susi
rinkusių pabaltiečių kvietė’’grįžti j 
Sov. S-gą. Kiekvienas, kaip jis pa
reiškė, galėsiąs įsikurti savo tėvy
nėje ir į grįžtančiuosius nebūsią da
roma jokio spaudimo. Repatrijavu
siems pabaltiečiams, kaip jie rašą, 
senoje tėvynėje puikiai sekasi.

Į Burašnikovo išvedžiojimus susi
rinkusieji atsakė garsiu juoku. Pa- 
baltiečiai toliau tvirtino, kad jų gi
mines jau 1940 m., taigi metais prieš 
vokiečių okupaciją, sovietai išvežę į 
Sibirą. Tik keletui iš jų buvę leista

15-tasis ir 16-tasis veto
Tai buvo jau

r M'

vietų Sąjungos veto Saugumo 
Taryboje.

New York, VIII. 20. (Dena-Reuter) klausimą vetavo JAV ir Australijos 
— Sovietų atstovas Jungtinėse Tau- išneštas rezoliucijas. i""
tose Andrėj Gromyko antradienio penkioliktasis ir šešioliktasis So- 
posėdyje Saugumo Taryboje svars- ' ' °
tant Graikijos pasienio inddertu

Stachanovtetiška gamyba

grįžti, ir tai propagandos sumetimais.
Kai pik. Burašnikovas susirinku

siems padėkojo už atvykimą susirin- 
klman, buvo jam atsakyta, kad jie 
jokiu būdu nebūtų atvykę, jei Nūrn- 
bergo policijos vadovybė nebūtų 
pagrąsinusi neatvykusius pristatyti 
jėga.

Nūrnberg, VHI. 19. (Dena). — Po
licijos viršininko Leo Stahl prane
šimu Denos korespondentui, pabal
tiečiams kvietimuose į penktadienį 
įvykusį susirinkimą per klaidą buvę 
pagrąsinta, panaudojant senus for
muliarus.

Nūrnbergo policijos įstaigoms ka
rinė valdžia buvo pavedusi pabal- 
tiečius pakviesti į susirinkimą, ku
riame vienas rusų karininkas juos 
verbuosiąs grįžti į Sov. Sąjungą. Šie 
pakvietimai buvę atspausdinti ant 
blankų kuriuos Nūrnbergo policijos 
įstaigos naudojančios butų, krimina
linių nusikaltimų ir susisiekimo rei
kalams. Šiuose blankuose ir esanti 
minima pastaba.

Jugoslavijos protestas
Belgrad. (Dena-Reuter). — Jugo

slavijos užs. reik, ministerija pa
reiškė protestą Turkijos ir Syrijos 
vyriausybėms, dėl pastarųjų nutari
mo didesnei Mahomedo tikybos pa
bėgėlių ir tremtinių iš Jugoslavijos 
grupei suteikti asylio teisę. Minimų 
tremtinių dalis yra pabėgę iš Jugo
slavijos ir į DP stovyklas Italijoj, 
Austrijoj ir Vokietijoj.

4) Suburti lietuvius tremtinius di
desnėmis grupėmis.

5) Austrijoje gyvenančius lietu
vius perkelti į Vakarų Vokietiją ir 
tuo būdu juos prijungti prie visos 
lietuvių tremtinių masės.

6) Emigracijos atveju lietuvius 
tremtinius, gyvenančius Austrijoje ir 
prancūzų okupuotoje zonoje, pri
jungti prie lietuvių tremtinių, esan
čių britų ir amerikiečių zonose. '

7) Pagerinti higieninę stovyklų pa
dėtį.

8) Sudaryti sąlygas šeimoms su 
vaikais gyventi atskiruose būstuose.

9) Silpnos sveikatos tremtiniams 
ir ligoniams duoti galimybę gyventi 
privačiai, neatimant iš jų teisės į 
IRO aprūpinimą ir kitokią globą.

10) Maisto kiekį pakelti bent iki 
2.000 kalorijų dienai. Jis turėtų būti 
įvairinamas ir pritaikintas tautiniam 
skoniui. Taip pat būtina atsižvelgti į 
vaikų ir ligonių reikalavimus.

11) Sudaryti sąlygas tremtiniams 
įsijungti į darbo procesą ir įgyti pro
fesinį pasiruošimą.

12) Apsaugoti tremtinių tautinius 
reikalus.

13) Apsaugoti tremtinius nuo pri
verstinės repatriacijos.

Ponsot memorandumą priėmė dė
mesin; jis palankiai-sutiko mintį, kad 
lietuviams DP patariamuoju titulu 
prie IRO atstovautų LRK ir BALF, 
ir prašė nurodyti tų institucijų 
kandidatus. Jis ypač pritarė lietu
vių DP perkėlimui iš Austrijos į 
Vokietiją.

Apskritai, IRO nuotaika DP at
žvilgiu gali būti palankesnė kaip 
UNRRA-os nors ir IRO nelabai lin
kusi daug dėmesio kreipti į DP ben
dradarbiavimą. Šioj sesijoj DP pa
lankiausi buvo Prancūzijos, Kanados 
ir Domininkonų respublikos dele
gatai. —

Tarptaut. Raud. Kryžiaus vice- 
pirm. Dr. E. Gloor LRK pirm-kui 
pažadėjo visa, kas galima, padaryti 
dėl užsilikusių lietuvių belaisvių 
Maltoj, Egypte, Prancūzijoj, paža
dėjo paramos vaistais ir, konkrečiai 
neužsiangažuodamas, palankia nuo
taika aptarė kitus lietuvių šalpos 
reikalus.

Šveicarų šalpos įstaiga „Don 
Suisse“ prižadėjo šelpti 1.000 liet, 
naujagimių 30—40.000 šveic. frankų 
sumoje. Tos įstaigos nusiteikimai 
Pabaltijo tautų tremtinių atžvilgiu 
paskutiniu metu pagerėjo.

Šveicarų „Caritas“ centre kun. 
Crivelli davė vilčių, kad bus parem
ti liet, džiovininkai.
nuncijus žadėjo tarpininkauti 
kane dėl paramos lietuviams

Popiežiaus 
Vatl- 
DP.

(E.)

DP įkurdinimo perspektyvos
TREČDALIS TREMTINIŲ BŪSIĄ ĮKURDINTI DAR SIAIS METAIS
Heidelberg. (AP). — Kaip praneša 

Tarptautinės Pabėgėlių Organizaci
jos įstaigos, iki šių metų pabaigos 
daugiau kaip vienam trečdaliui 
amerikiečių zonoj gyvenančių DP 
būsiančios suteiktos galimybės Įsi
kurdinti kituose kraštuose. Prancū
zija yra pareikalavusi 50.000 trem
tinių darbams anglių kasyklose, i šj 
skaičių Įeina taip pat šeimų nariai. 
Australija priims 12.000 darbininkų, 
iš kurių 4000 turi išvykti dar šiais 
metais. Olandija numato Įkurdinti 
3500 viengungių vyrų ir 2500 nete
kėjusių moterų. Prancūzų Maroko

reikalauja 10.000 darbininkų. Belgija 
jau priėmė 15.000 angliakasių, ir dar 
įsileis 5000 kasyklų darbininkų su 
200.000 šeimų narių. Taip pat gauti 
pareikalavimai iš Brazilijos, Kana
dos, Argentinos ir kitų valstybių.

UP pranešimu, pagal IRO pateik
tas žinias vieną ketvirtadalį (80.794) 
Vokietijoje esančių tremtinių (iš vi
so — 330 668) sudaro jaunuoliai, ne
sukakę 17 metų amžiaus. 90% jau
nimo yra auklėjami jų pačių tauty
bių mokytojų stovyklų mokyklose. 
Suaugusiems yra įsteigtos septynios 
tolesnio lavinimo mokyklos.

v

Žiūrėkime 
rimtai

Į AMATININKUS IR AMATŲ OR
GANIZAVIMĄ STOVYKLOSE
Apie amatus ir specialybę jau yra 

nemažai prikalbėta ir pasisakyta tiek 
mūsų spaudoje, tiek mūsų vadovau
jančių veiksnių įvairiomis progomis. 
Tačiau nežiūript į tai, konkrečios 
specialybės įsigijimas, amatininkų 
organizavimas ir jų parengimas, kaip 
matome, ne tik nenustojo reikšmės 
ir aktualumo, bet vis darosi rimtes- 
iffs ir verčia susirūpinti. Kiekvienas 
emigracinis skelbimas, kiekviena 
anketa ir kiekvienas kraštas, vaiz
duojąs, kad jis nori mus priglausti, 
be jokių sentimentų konkrečiai pa
klausia: ką tamsta moki dirbti?

Tuo būdu, tiek pažiūra į amatus 
ir amatininkus apskritai, tiek jau 
stovyklose susiorganizayusių amati
ninkų ir dirbtuvių rėmimas bei pro
tegavimas, — atrodo, šiuo metu yra 
mūsų komitetų ir mūsų vadovau
jančių IRO administracijos žmonių 
viena svarbiųjų pareigų.

Vertinti ir remti visus sąžiningas, 
darbščius amatininkus — reiškia, pa
traukti į amatų mokymąsi naujų, 
praktiškų žmonių, paskatinti grįžti 
prie savo specialybės ligi šiol ne
praktikuojančius specialistus ir tuo 
pačiu sudrausti arba išjungti tuos 
nemokšas ar kad ir sezoninius pasi- 
pinigautojus, kurie, būkime atviri, 
kai kada profanuoja ir meta šešėlį 
kiekvienam nuoširdžiam kvalifikuo
tam amatininkui. Svarbiausia, kad 
tai dažnai atsitinka ne dėl visų ben
drai amatininkų kaltės, bet kartais 
stovyklose. Tuo tarpu visoje eilėje 
stovyklų tiek pats amatininkų dar
bas yra pakankamai gerai organi
zuotas, tiek santykiai tarp specia
listų amatininkų ir kitos visuomenės 
dalies yra normalūs, ar bent paken- 
čiargi.

Rimtai žiūrint į amatus ir amati
ninkus, nereikia pamiršti galimybės, 
kad kai kurių stovyklų gerai suor- 

‘ganlzuotos dirbtuvės bei artelės gali 
būti vieną dieną užplanuotos kom
paktiškai perkelti į kitus kraštus, su 
visais dirbančiaisiais ir jų šeimomis. 
Nekalbant jau apie tolimesnį čia pa
silikusių žmonių aptarnavimą, atro
do, šiandien visiškai nėra reikalo 
aiškinti, kad tiek kultūrininko dar
bas, tiek švietimo ir meno žmonių 
pastangos, tiek nemažiau gerų ama
tininkų ir amatų rėmimas ir propa
gavimas — yra visiems bendras mūsų 
sutelktų pastangų reikalas ir rūpes
tis.

Mūsų sąlygomis, ne visos stovyk- , 
los turi suorganizavusios siuvyklas, 
batsiuvių dirbtuves ir kt. Daug kur 
amatininkai dirba su savais įran
kiais. Jų priežiūra ir remontas reika
lauja atitinkamų išlaidų. Tos maši
nos ar tie įrankiai yra nelengvai įsi
gyti tremtyje arba vieno kito dide
liu vargu atsigabenti ir išsaugoti dar 
iš tėvynės. Amatininkas, apsiim- 
damas bet kurį darbą, praktiškai 
yra prašomas daugiau ar mažiau pri
dėti ir savo medžiagos, ir apskritai 
išlaidų amortizaciją^. O išdirbęs sa
vo savaitinę normą, jis, be abejo, ’’ 
gali tartis už tam tikrą žmonišką - 
atlyginimą su kuo nori. Tai jo, kaip 
amatininko, reikalas. Faktas, kad 
daugumas amatininkų dirba savo spe
cialybėje ne dėl noro pasipinigauti, 
o todėl, kad myli ir gerbia savo 
darbą ir neieško „pašalinių uždar
bių“.

Tuo būdu vadovaujantiems orga
nams reikėtų, kur tik galima plėsti 
esamas amatų dirbtuves ir sudaryti 
sąlygas pritraukti naujų mokinių. 
O taip pat organizuoti kooperatyvus, 
kad prie darbo pririšti amatininkai 
galėtų pigiau nusipirkti vaisių, dar
žovių, ar kitų reikalingiausių daiktų. 
Taigi, reikia burti visus specialybių 
amatininkus ir plėsti jų darbą. Pačių 
amatininkų žodžiais tariant, dau
giausia visokių blogybių ir abipusio 
nepasitenkinimo kyla dėl amatininkų 
trūkumo.,

Taigi, tik nuoširdus visų rūpestis, 
organizuotumas ir bendruomenišku
mas gali duoti konkrečių vaisių tiek 
visiems sąžiningiems, darbštiems, sa
vo darbą mylintiems amatininkams, 
tiek mūsų tautinei bendruomenei. O 
naujo amato išmokę žmonės bus 
dėkingi tiek savo mokytojams^ tide 
darbo sąlygas sudariusioms stovyklų 
vadovybėms. L M. K

1
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Išvokusiųjų ryšys 
su likusiais

Žmones tarp savęs sieja ae ūk 
idėjos, bet taip pat ir nelaimės bei 
vargai Kaip ir kiek stipriai nelai
mės ir vargai žmones tarp savęs 
sieja, geriausiai esame patyrę mes, 
tremtiniai. Iš savo netolimos praei
ties šiurpių išgyvenimų ir patirties 
turime nemažo pagrindo tvirtinti, 
kad nelaimės ir staiga užklupę didi 
vargai gaivališklau ir bent iš pra
džių net stipriau žmones tarp savęs 
sieja, negu idėjos. Taip yra todėl, 
kad nelaimės žmones sulygina. Mir
tino pavojaus akivaizdoje visi lygūs, 
visų vienas tikslas išlikti gyviems. 
Tokio pavojaus akivaizdoje dingsta 
visa tai, kas žmones skyrė, kas juos 
darė tokius, apie kuriuos būtų ga
lima sakyti, kad homo hominis lu
pus ėst (žmogus žmogui vilkas). Ta
čiau, vos tik pavojus praslenka, ne
seniai jo ištiktieji žmonės kiekvie
nas eina savu įprastinių keliu, dau
giausia tesirūpindamas tik savais 
egoistiniais reikalais ir tikslais. Tuos 

n žmogaus ypatumus stipriai yra at
vaizdavęs Bergeris savo pjesėje 
„Tvanas", kuri buvo pastatyta ir 
nepriklausomos Lietuvos Valstybės 
Teatre.

Tremties gyvenimo nelaimės ir 
vargai mus glaudžiai tarp savęs sie
ja, jungia j bendruomenę. Tačiau, 
kam iš mūsų pasiseka pasprukti iš 
tremties nelaimių bei vargų ir, iš
vykus į Jungtines Amerikos Valsty
bes ar kitur, susidaryti geresnes gy
venimo sąlygas, tas bematant atsiri
boja nuo tremtinių bendruomenės. 
Jau mes turime per 500 žmonių, iš
vykusių i Jungtines Amerikos Vals
tybes. Išvykusių tarpe yra įvairaus 
amžiaus ir įvairių profesijų žmo
nių. Kokie išvykusių santykiai su 
likusiais, tariamai laimingųjų su ne
laimingaisiais?

Į čia iškeltą klausimą tiksliai ir 
objektyviai atsakyti nelengva. Į 
Jungtines Amerikos Valstybes nuvy- 
kusiejį, be abejo, su likusiais gimi
nėmis ir artimaisiais bei bičiuliais 
šiokius tokius santykius palaiko, vie
nas kitas, gal būt, jau ir medžiagi
niai juos paremia, atsiųsdamas siun
tinuką. Tačiau to juk maža, ir čia aš 
ne apie tokius santykius noriu kal
bėti.

Ar j Jungtines Amerikos Valsty
bes išvykusieji lietuviai palaiko 
glaudžius kultūrinius santykius su 
likusiais, ar jie visa, kas galima, 
daro, kad mūsų tautos tragiškoji 
būklė lengvėtų? Neseniai Chikagoje 
įsteigta Lietuvių Tremtinių Draugija 
Amerikoje, kurios tikslas: a) su
jungti visus minėtus lietuvius i vieną 
šeimą solidarumo ir tarpusavio pa
galbos pagrindais, b) išlaikyti jos 
narių tarpe lietuvų tautinę ideologi
ją ir c) kelti jų dvasini ir medžia
gini lygt

is lietuvių Tremtinių Draugijos 
Amerikoje tikslų atrodo, kad i 
Ameriką nuvykusiems lietuviams 
tremtiniams rūpi tik savi reikalai. 
Tuo perdaug netenka ir stebėtis. 
Kiekvienam savi marškiniai arčiau 
kūno. Ir i laisvės bei laimės kraštą 
Ameriką nuvykusieji turi nemaža 
savų rūpesčių. Kiekvienas pirmiau
sia nori savus reikalus sutvarkyti, 
kuo stipriai ir geriau įsitvirtinti tame 
krašte, kuris gali tapti antrąja jo 
tėvyne. Tačiau visa tai dar neduoda 
moralinės teisės pamiršti savo tik
rąją tėvynę, ir jos baisiąją trage
diją.

Dabartiniai tremtiniai, vykstą i 
Jungtines Amerikos Valstybės, daug 
kuo skirsią! nuo seniau ten atvyku
sių lietuvių. Pirmiausia skirtingi 
atvykimo motyvai. Seniau vyko i 
Ameriką laimės, duonos ir laisvės 
ieškoti. Žinoma, ir dabar tie patys 
motyvai daugiausia mūsų žvilgsnį 
traukia į Ameriką, labiausiai mus 
ten vilioja. Tačiau ar tik jie vieni? 
Ar mes vykstame i Ameriką tik tam, 
kad, viską pamiršę, galėtume pato
giai įsikurti ir sočiai gyventi? Ar, 
nuvykę i Ameriką, mes jaučiamės 
laisvi ir nuo bet kurių pareigų savo 
nelaisvai tėvynei? Aš manau, kad 
dėl šių klausimų susimąstęs vargu 
kuris drįs 1 juos teigiamai atsakyti. 
Tačiau kasdieniai gyvenimo rūpes
čiai juos nustelbia, jie pamirštami.

lietuvių tremtinių bendruomenė 
taip pat daugiau tikėjosi iš tų, ku
riems buvo lemta greičiau patekti l 
Ameriką. Likusiųjų ryšiai su išvyku
siais yra labai silpni. Teisybė, vienas 
kitas iš nuvykusių tremtinių reika
lams labai daug dirba. Bet tik vienas 
kitas... x

Koks labai silpnas išvykusiųjų ry
šis su likusiais mums vaizdžiai rodo 
periodinė spauda. Į Ameriką išvyku
sių tarpe yra jau nemažai ir laikraš
tininkų, net lietuviams žurnalistams 
vadovavusių žmonių. Ar jie palaiko 
bet koki ryši su tremtinių spauda? 
Deja, ne. Jei iš nuvykusių mūsų laik
raščiams ir parašo vieną kitą straips
ni, tai daugiausia ne iš buvusių 
laikraštininkų. Kodėl taip greit nu
trūko ryšys net su buvusiais profe
siniais kolegomis? Kodėl i Ameriką 
nuvyktieji laikraštininkai taip greit 
pamiršo mūsų spaudą? Į tuos klau
simus mums sunku atsakyti.

Politinė apžvalga

Indijos prošvaistė sudrumstoje atmosferoje
INDIJA IR PAKISTANAS - NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBES GROMYKC VETUOJA DEL GRAIKUOS. MARCOSO „RESPUBLIKA"

Vienu iš žymiausių Įvykių praeitą 
savaitę reikėtų laikyti nepriklauso
mybės suteikimą Indijai Sis Įvykis 
taip sudrumstoje politinėje atmos
feroje yra lyg ir prošvaistė rodanti, 
kad, atsiradus geriems norams, ir 
be veto teisės galima sukurti didelių 
dalykų, kurie ne tik Indijai, bet ir 
visam pasauliui turės nepaprastos 
reikšmės. Indija, su savo dideliais 
žemės turtais kartu milžiniška žmo
nių mase laisvu noru įsijungė i Britų 
Imperijos rėmus. Sudarytos dvi do
minijos: Indijos ir Pakistano, ku
rios nuo 15.’ VIII skaitosi savaran
kiškos ir nepriklausomos valstybės. 
Ne tik anglų, bet visa likusioji pa
saulio spauda, išskyrus Sov. S-gą, 
ši istorinės reikšmės įvyki apibūdina 
labai palankiau Pastaroji nurodo, 
kad, nežiūrint visų reikalų, Britų 
imperializmas iš Indijos nepasitrau
kė, o tik pakeitė savo formą. Anglų 
laikraštis „Economist", rašydamas 
apie Indiją nurodo, kad toks proble
mos išsprendimas taikiu būdu turįs 
milžiniškos reikšmės, nes išvengta 
milžiniškas katastrofos, kurios pasek
mes sunku būtų buvę ir numatyti. 
Kokią katastrofą turėjo galvoje 
„Economist", visiškai nesunku su
prasti. Paskutinių mėnesių įvykiai 
Indijoje rodė, kad einama prie pilie
tinio karo dėl religijų nesantaikos. 
Milžiniškos riaušės tarp muzulmonų 
ir indusų Kalkutoje, Padžaro pro
vincijoje ir kitose Indijos vietovėse 
rodė, kad artinasi momentas, kada 
visa Indija virs milžinišku kraujo ir 
nesutarimų lauku, kokia dabar yra 
Kinija. Prieš metus darbo partijos 
vyriausybės pasiūlytą dominijos sta
tutą tiek muzulmonai, tiek indusai, 
buvo atmetę. Buvo pareikalauta 
Indijai visiškos nepriklausomybės. 
Kartu muzulmonai pareikalavo In
diją padalyti į dvi valstybes: Indus- 
taną ir Pakistaną. Anglai, nors ir 
labai nenoromis, davė metus laiko 
patiems Indijos gyventojams šį rei
kalą tarpusavyje sutvarkyti. Per 
šiuos metus neramumai ir peštynės 
tęsėsi ir atrodė, kad Indijos reikalai 
rieda bedugnėn.

Bet štai, artėjant nustatytam ter
minui, viskas aprimo, ir abiejų di
džiųjų Indijos partijų vadai, Pandith 
Nehru ir Jinnah, vietoj nepriklaUso-

mos Indijos pasirinko dominijų for
mas, ir št- iė dvi 
valstybės į ...je. Kas
per tą m„.., laikotarpį 
kiai indų tautą pakeisti 
statymą ir vietoj nepriklausomybės 
pasirinkti dominijų formą, kitaip sa
kant įeiti į Britų taip vadinamąjį 
„commonwealth".

Iš ekonominės pusės atrodo reika
las visiškai aiškus. Greit atsistoti 
ant kojų tokiam milžinui, kaip Indi
jai, būtų labai sunku. Visa Indijos

milžiniškos 
gi privertė 
taip smar- 
savo nusi-

biavo. Tai būtų taip vadinamieji 
ekonominiai motyvai.

Bet atrodo, kad lemiamos reikš
mės Indijos apsisprendimui turėjo 
jos saugumas. Jeigu šiandien pačiai 
Indijai, neturint karo laivyno, rei
kėtų apginti savo sienas, tai reikalas 
būtų visiškai problematiškas, arba, 
prasčiau tariant, neįmanomas. Kaip 
pavyzdį galime nurodyti Kiniją. Jos 
didysis kaimynas, prisidengęs įvai
riausiais šūkiais, vis gilyn ir gilyn 
skverbiasi Kinijon. Šito negalėjo

Pakistanas: gen. gubernatorius — M r. Jinnah; krašto vyriausybės galva 
— Mr. Jinnah; gyventojų — 80.000.000; tikyba — musulmonų; krašto 
sostinė — Karachi. Indija — gen., gubernatorius — Earl Mountbatten; 
krašto vyriausybės galva — Pandit Nehru; gyventojų — 220.000.000;

tikyba — indusų; krašto sostinė — New Delhi.

pramonė yra anglų rankose, kartu 
susisiekimas ir jūrų transportas taip 
pat priklauso Anglijai. Žodžiu, In
dijai šiandien norint pradėti savi
stoviai gyventi, neišvengiamai reika
linga užsienio parama. Vietoj ieško
jusi naujų pagalbos šaltinių, atrodo, 
Indija pasirinko anglus, kurie jau 
trejetą šimtmečių su jais bendradar-

nepastebėti didieji Indijos vadai 
Pandith Nehru ir Jinnah, nes, pra
dedant Rusijos carais ir baigiant da
bartiniais jos valdovais, pastarųjų po
litika Indijos atžvilgiu, atrodo, nėra 
pasikeitusi. Gyvi pavyzdžiai Kini- 
joje, Balkanuose, Lenkijoje, reika
lavimai Turkijoje, primygtinai rodo, 
kad Indija iš esamos situacijos pa-

Siūlo sąjungą agresijai sustabdyti
„Manchester Guardian“ politinis 

korespondentas praneša iš Westmin- 
sterio, kad kai kurių Anglijos kon
servatorių, liberalų ir nepriklausomų 
veikėjų grupė išleido pamfletą „De
sign for Europe" (Planas Europai), 
kurioje propaguojama, kad, Jungti
nėms Tautoms nesugebėjus sukurti 
vieningo pasaulio, yra reikalinga 
anglų-amerikiečių-europiečių sąjunga 
Rusijos agresijai sustabdyti ir .jaisvo 
pasaulio“ ekonomijai atstatyti. ,,De- 
sign_ for Europe“ autoriai tvirtina, 
kad didesnis pavojus taikai esąs iš 
pastangų susitarti su Sovietų Są
junga, negu tvirtoje vienminčių žmo
nių sąjungoje. Anglijos-Amerikos- 
Europos sąjunga padarytų Rusijos 
agresiją Jai neapsimokančia, gi ji pa
ti nebūtų agresinga".

„Design for Europe“ argumentas 
yra šis: Rusija su savo veto iš visų 
Jungtinių Tautų padarė nesąmonę. 
„Bendruose tarptautiniuose rėmuose 
negali būti jokio harmoningo bendra-

darbiavimo tarp tokių tautų, kurios 
tiki žmogaus laisve ir tokių, kurios 
garbina valstybės galybę.“ Pamfleto 
autorių teigimu, esą „galimas daik
tas“, kad Stalino politika yra įkvėp
ta tokio pat nacionalizmo, koks buvo 
carų laikais. „Panašumo tarp komu
nizmo ir nacizmo stačiai negalima 
atskirti.“ 1 1

Pamflete pabrėžiama, kad laisvas 
pasaulis nori taikos ir prekybos san
tykių su Rusija, ir Rusijos visuomet 
bus mielai laukiama prisijungiant 
prie laisvųjų pasaulio tautų drau
gingam bendradarbiavimui lygiomis 
sąlygomis. Pagaliau sakoma, kad jo
kios abejonės, baimė ar prestižo 
klausimai neturi sutrukdyti tokj bri
tų tautų bendruomenės ir Jungtinių 
Valstybių susijungimą, kurs reikštų 
tikrą interesų bendrumą.

Prieš Albanijos priėmimą protes
tuodamas anglų atstovas A. Cado
gan pažymėjo, kad Saugumo Tary
bos narių dauguma įsitikusi, jog 
Albanija esanti kalta dėl Korfu įvy
kių. Taip pat Balkanų komisijos 
narių daugumos nuomone, Albanija 
išprovokSvusi neramumus Graiki
joje.

Vetuodamas Airijos priėmimą Gro
myko pareiškė, kad Airija karo metu 
rėmusi ašies valstybes, Portugalijos 
prašymas buvo remiamas Brazilijos 
ir JAV, tačiau sovietų ir lenkų 
atstovai priėmimui pasipriešino, ap
kaltindami Portugaliją draugingų 
santykių su Franco Ispanija 
kymu.

Petkovas
NAUJI JT NARIAI

New York, VIII. 19. (Dena) — Kaip 
praneša žinių agentūros, Saugumo

Jei mūsų likusiųjų su išvykusiais 
nebejungia bandro vargo ryšiai, tai 
mus dar gali ir turi jungti bendrų 
idėjų ir siekimų ryšiai. Kur mes 
turime gyventi tik savo pavergtos 
tėvynės reikalais, ir visos mūsų pa
stangos turi būti skiriamos tam, kad 
greičiau būtų sudaužyti mūsų tėvy
nės vergijos retežiai. Tik tuo mes 
galime pateisinti ir įprasminti savo 
pasitraukimą iš tėvynės.

Bendrų vargų ir siekimų kelyje 
mes vieni kitus turime remti, vieni 
kitiems padėti. Tik taip darydami, 
turėsime stiprią savo bendruomenę 
ir lengviau bei veikiau pasieksime 
savo bendrąjį tikslą.

„Aš noriu dirbti; aš noriu taupyti; 
aš noriu aukoti; aš noriu iki galo 
ištverti; aš noriu drąsiai kautis ir 
visomis pajėgomis stengtis lyg visa 
kova nuo manęs vieno pareitų,“ — 
šiuos žodžius įrašė į savo dienoraštį 
JAV karys Martynas Treptow prieš 
pat savo žuvimą 1918 m. Prancūzi
joje prie Chateau Thierry.

Tokia dvasia turi vyrauti ir mu
myse. Per dažnai jau šiandien mes 
girdime aimanavimus, kad mes silp
ni, kad mes bejėgiai, ką gi mes 
vargšai galime padaryti juk mūsų li
kimas ne nuo mūsų pareina ir t t 
ir 11. Jei kiekvienas iš mūsų šventai 
vykdys savo tautai minėtojo ameri
kiečio kario pažadą, mūsų tauta tik
rai nežus. Ir Išvykusius ir likuo- 
siuos toji dvasia turi vyrauti. Ji mus 
turi jungti. A. Merkelis

Taryba pirmadienio posėdyje paten
kino Transjordanijos, Yemeno ir 
Pakistano pareiškimus įstoti į Jung
tinių Tautų Organizaciją. Albanijos 
ir Tolimosios Mongolijos prašymai 
atmesti. Prieš Portugalijos ir Airijos 
priėmimą sovietų atstovas A. Gro
myko pareiškė savo veto.

Sofia. (Dena). — Bulgarų 
cinės ūkininkų partijos vadas 
Petkov, apkaltinus jį

palai-

darė visiškai logiškas išvadas ir nie
ko nelaukdama, pasirinko domini
jų statusą. Tai atrodytų patys svar
biausi motyvai, kurie privertė Indi- 
ą greit ir nedelsiant apsispręsti.

Iš kitos pusės, Anglija, po šio 
milžiniško karo atsidūrė dideliuose 
ekonominiuose sunkumuose ir Indi
jos klausimo išsprendimas jai pasi
darė pirmaeilės ir gyvybinės reikš
mės Su šiuo klausimo išsprendimu 
jai atsiriša rankos ir nukrinta mil
žiniška sunkumų našta, kuri slėgė 
Angliją. Dabar ji turi laisvą manev- 
ravimo lauką Europoje ir Arti
muose Rytuose, ypač Egipto proble
moje, kuri yra iškelta Saugumo 
Taryboje. Kartu, atrodo, užsibaigę* 
ir tas svyravimas ir nerimas, kurį 
kėlė Angijos politikai, ieškodami 
išeities iš ekonominių sunkumų.

Nepavykus ekonominėms dery
boms Maskvoje, atrodo, Anglija grį- 
lo į tampresnį ekonominį Ir politinį 
bendradarbiavimą su JAV. O tai 
rodo išsiųstos ekonominės delegaci
jos į Ameriką, kur sprendžiama 
Ruhro anglies problema, Anglijai 
suteiktos paskolos pertvarkymo 
klausimas ir kiti reikalai, kurie lie
čia ne tik Angliją, bet ir visą Eu
ropą. Kaip charakteringą faktą rei
kia laikyti Anglijos min. pirm. Att
lee nurodymus, duotus savo atstovui 
Saugumo Taryboje Cadoganui, bū
tent, kad Graikijos klausime pasta
rasis paremtų JAV nusistatymą. 
Kiek atsimename, tada JAV atsto
vas Johnsonas pareiškė, jog, nežiū
rint Gromyko veto, JAV yra nuo
monės, kad Bulgarija, Albanija ir 
Jugoslavija yra agresoriai ir pas
tariesiems reikia taikyti sankcijas, 
numatytas J. T. Chartoje 
paragrafą, t. y. iki jėgos 
jimo imtinai.

Nežiūrint anglosaksų ir _ 
miančių valstybių kieto nusistaty
mo, Graikijos reikalu Gromyko pa
kartotinai apkaltino JAV kišantis į 
Graikijos vidaus reikalus ir pareiš
kė, kad jis ir ateityje naudosiąs veto 
teisę „ginti mažųjų valstybių teises“* 
Po šio Gromyko pareiškimo padėtis 
Graikijoje įsitempė dar labiau. Sov* 
S-ga apkaltino Graikijos vyriausy
bę, jog pastaroji areštuojanti ir tero
rizuojanti Sov. S-gos pasiuntinybė! 
tarnautojus Atėnuose, ir kad šitokia 
įvykiai galį priversti nutraukti di
plomatinius santykius su Graikija. 
Šių įvykių akyvaizdoje Jugoslavijos 
prasiuntinys iš Graikijos išvyko tar
nybiniais reikalais ir, kaip atrodo, 
vargu, ar begrįš i savo postą, nes, 
kaip korespondentai praneša, atsto
vybės personalas prieš kelias dienas 
taip pat išvykęs, šitoje Graikijos 
įvykių grandyje taip vadinamasis 
Graikijos sukilėlių vadas Marcos 
savo atsišaukime i Graikijos sukilė
lius nurodė, kad jis nepripažįsta 
monarchijos, ir jo sukurtoji nauja 
vyriausybė atstovaujanti visą Grai
kijos respubliką. Kitame savo atsi
šaukime Marcos įsakė sukurti liau
dies teismus. Kaip matome, Grai
kija stovi rimtų įvykių išvakarėse, 
kurie gali ją privesti prie tokių įvy
kių, kokie prieš eilę metų buvo Is
panijoje. Ml
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valstybės
saugumo stūmimu į pavojų, sabotažu 
ir paneigimu karinės disciplinos, 
nuteistas mirtimi.

Washington, VIII. 18. (Dena) — 
AFP pranešimu, JAV vyriausybė 
oficialiai kreipėsi i sovietų atstovą 
prie sąjungininkų kontrolinės tary
bos Sofijoje prašydama, kad bulgarų

vyriausybė atidėtų bausmės vykdy
mą mirtimi nuteistam Bulgarijos 
opozicinės ūkininkų, partijos vadui
Nicola Petkov. Britų diplomatiniam 
atstovui Sofijoje jo vyriausybės yra 
taip pat pavesta prašyti Bulgarijos 
vyriausybę atidėti mirties sprendimo 
įvykdymą, iki kol tarpsąjunginė ko
misija turės galimybių šį reikalą 
patikrinti.

London, VIII. 19. (Dena-Reuter)

Attlee numato pasitraukti
London, VIII. 20. (Dena-INS) — 

D. Britanijos min. pirm. Attlee, rašo 
„Daily Mail“ antradienio numeryje, 
greitu laiku numato sveikatos su
metimais iš savo posto pasitraukti 
ir savo įpėdiniu paskirti E. Beviną.

Ankstesnės žinios apie pasitrau
kimą, nurodo toliau laikraštis, buvo 
paties Attlee Zem. Rūmuose demen- 
tuotos, tačiau po to jis yra susilau
kęs aštrios kritikos iš opozljos ir 
savo partijos sluoksnių dėl ėmimosi 
neleistinų priemonių ekonominei D. 
Britanijos krizei nugalėti. Žiniomis 
iš gerai informuotų sluoksnių, Attlee 
pasitraukimas turįs įvykti sekančio 
mėnesio pradžioje sąryšyje su nau
jais kabineto pakeitimais.

shingtoną pareiškė, kad niekas Euro
poje, .iškaitant Angliją, netikįs tvirtos 
ir pastovios taikos sukūrimu. Cal- 
well nuomone, daugelis europiečių 
dėl Europos padalinimo į du ekono
minius blokus norėtų apleisti savo 
gimtuosius kraštus.

MinisteriB kalbėdamas rėmėsi'pa
tyrimais septyniuose Europos kraš
tuose ir pareiškė, kad jei Europos 
vartai būtų plačiai atidaryti ir atsi
rastų pakankamai transporto laivų, 
norinčių išvykti į Ameriką ir britų 
dominijas europiečių skaičius siektų 
milijonus.

— Antradienio britų spaudoje aštriai 
kritikuojamas Bulgarijos vyriausy
bės pasielgimas opozicinės ūkininkų 
partijos vadą N. Petkov nuteisiant 
mirti mi.

Liberalų- laikraštis „Manchester 
Guardian“ rašo, kad bulgarų vyriau
sybė savo silpnybę parodžiusi labai 
nevykusiais metodais, kurie turį vesti 
prie vyriausybės pozicijų sustiprini
mo ir susilpninimo opozicijos padė
ties arba visiško pastarosios sunaiki
nimo.

Nėra jokių abejonių, rašo „Daily 
Telegraph“, kad Nicola Petkov nusi
kaltimas tebuvo vadovavimas teisė
tai opozicijai, kuri yra gyvybės im
pulsas tikroje demokratijoje, tačiau 
komunistinei diktatūrai prakeikimas.

Spaudos paroda Schweinfurte
EUROPA NETIKINTI PASTOVIA 

TAIKA
Washington, VIII. 19. (Dena-Reu

ter). — Neseniai lankęsis Europoje 
Australijos imigracijos ministeris 
Arthur A. Calwell nuvykęs į Wa-

Zurnallstų suvažiavimo proga, 
Schweinfurte, rugpiūčlo 30—31 d. d., 
yr,a rengiama spaudos paroda. Pa
ruošiamieji darbai jau dabar prade
dami. Projektuojamoji paroda turės 
septynis skyrius: 1) Senoji lietuvių 
knyga, 2) Nepriklausomos Lietuvos

spauda, 3) Lietuvių spauda JAV, 
4) Nacių okupacijos metai, 5) Trem
ties spauda Vokietijoje, 6) Tremties 
spauda kitur ir 7) Lietuviški spaus- 
diniai svetimomis kalbomis. Paro
doje turės savo skyrių ir Schwein
furte išeinantieji leidiniai. ' ,

2



1947. Vin. 21 TBVI8KB8 GAISAS 1P*L
L

Vatikanas nepa
keitė nusistatymo 
Lietuvos atžvilgiu

Grafui della Torre paskelbus 
„L'Osservatore Romano“ kalėtą 
straipsnių apie demokratijų ir Sov. 
S-gos santykius, pasaulio spaudoje 
buvo kilę sensacingų išvadų ir ko
mentarų apie paties Vatikąno ir 
Sov. s-gos santykius.

Klaidingiems aiškinimams atitai
syti „Ii Quotidiano“, Italijos Kata
likų akcijos organas, neseniai tuo 

' reikalu paskelbė oficialių Vatikano 
sferų inspiruotą straipsnį.

„Ideologija, tarnaujanti Maskvai, 
nepripažįsta jokios tęjsės kataliky
bei Sov. S-gos prijungtuose kraš
tuose, kaip pvz. Pabaltijo valsty
bėse, o ypač Lietuvoje“, rašo laik
raštis. „Tačiau , katalikų tikėjimas 
nesunaikinamas per vieną dieną, 
nors Maskva ir skelbia, kad Pabal
tijo kraštuose ir Vakarų Ukrainoje 
tebeveikiančios tik kelios katalikų 
parapijos. Vadinasi, jų likviduoti 
dar nepavyko — trūko laiko. Unitai 
yra verčiami prisidėti prie schizmos, 
kadangi Maskva leidžia oficialiai 
vekti tiktai jai pajungtai stačiatikių 
bažnyčiai, kuri yra papratusi būti 
„instrumentum regni“ dar nuo caro 
laikų. Ji yra kontroliuojama Mas
kvos siųsto valdininko Kurpovo, aiš
kaus bedievio. Kitas jo kolega, Po- 
lianskis, tvarkąs kitus kultus, nese
niai pareiškęs, kad katalikai nepri
valą priklausyti Vatikano, nes so
vietų piliečiams nevalia palaikyti 
santykius su kraštais, kurių Maskva 
nepripajstanti. Tuo būdu Sov. S- 
goje tebegalioja senas dėsnis „Cuius 
regio eius religio“. Kalbėti todėl apie 
Vatikano nusistatymo pakeitimą 
Sov-S-gos atžvilgiu būtų klaida ir 
nesusipratimas. Jokie sumetimai šios 
padėtis negali pakeisti ar Vatikano 
nusistatymą pakreipti Maskvai pa
lankia kryptimi.

„Vatikanas su katalikais savo san
tykių nekeis į formalinius manda
gumo santykius su Sov. S-ga,“ baigia 
„II Quotidiano“.

„Osservatore Romano" specialia
me straipsnyje, įsidėtame ryšium 
su britų Zem. Rūmų debatais apie 
Pabaltijo valstybes, rašo, jog Lietu
vos prijungimo prie SSSR Vatikanas 
nėra niekada pripažinęs ir laikosi 
tos pat politikos šiuo klausimu, kaip 
ir Jungi Valstybės.

Anglija stengiasi' šiuo klausimu 
surasti lankstesnę liniją, prlpažin- 

, dama faktinį Pabaltijos kraštų pri
jungimą, o Švedija yra nuėjusi to
liausiai. Ji vienintelė sutinka su ta 
tikrove, kokią yra sudarę sovietai 
Pabaltijo kraštuose. Konstatuodamas 
šią padėtį, „Osservatore Romano“ 
pažymi, jog, nepaisant to, kad Ang
lijos laikysena Pabaltijo kraštų at- 

' žvilgiu skiriasi nuo JV politikos, ji 
nemažiau skiriasi ir nuo Sov. S-gos 
politikos. Vatikano sferos pasisako 
už tai, kad tie skirtumai greičiau 
išnyktų ir tautų santykiai būtų tvar
komi JT ir Atlanto chartų dėsniais^

„New York Herald Tribūne“ savo 
Romos korespondento pranešimui 
apie minėtąjį Vatikano organo 
straipsnį uždėjo antraštę „Vatikanas 
rodo Lietuvą, kaip sovietinio gro
bimo pavyzdį“.

Tautiniai musų uždaviniai tremtyje

<3) Didysis lietuvių tremtinių uždavinys
Bet ar yra mums kas lengvesnio, 

kaip išlikti lietuviais? Ar nėra tai 
tokia banali savaime suprantamybė, 
kad nėra nei ko vartoti patetišką 
kovos žodį? Ir kas, gi grėsia mūsų 
lietuviškumui? Gal nutautėjimo 
grėsmė ir iškils vėliau, mūsų vai
kams, bet mus pačius raginti išlikti 
lietuviais yra lygu šviesią dieną aiš
kinti, kad saulė šviečia!

Iš pradžių šitas uždavinys — ne- 
nutautėti, likti savo tautai ištikimais 
— atrodo visiškai lengvas. Tačiau iš 
tiesų šitas lengvumas yra labai ap
gaulus. Labai apgaulus dėl to, kad 
jis iš pradžiti tikrai nesunkus, bet, 
deja, visą laiką nejučiomis tolydžio 
sunkėja, kol pagaliau pasirodo ne 
tik nebelengvas, bet tiesiog neįmano
mai sunkus.

Tai liudija beveik visų tremtinių 
liūdna istorija. Pirmojoje kartoje 
paliktosios tėvynės ilgesys paprastai 
išlieka ne tik gyvas, bet tiesiog 
skaudžiai gyvas. Ir vis dėl to, jei ir 
netrukus atsiranda galimybė grįžti 
savo kraštan, paprastai ja pasinau
doja tiktai dalis, o kiti pasirodo jau 
pergillai įleidę šaknis į svetimą 
aplinką, kad besiryžtų iš jos išsiju
dinti. (Tebūnie pavyzdžiu antinaci- 
niai vokiečių emigrantai. Jau praėjo 
ištisi dveji metai, o atrodo, jog tik 
maža dalis jų tesugrįžo, nes nesenai 
buvo rasta reikalo juos namo kviesti 
net oficialiu keliu.) O dar tragiškpsnė 
padėtis su antrąja tremtinių karta, 
gimusiąja1 svetimame krašte. Jai 
tėvų žemė — jau visiškai svetimas 
kraštas, tepažįstamas iš motinos pa
sakojimų. Gali būti jam reiškiama 
sentimentinio dėmesio, bet jau nebe 
kaip savam, o svetimam kraštui. 
Vienu žodžiu, jau antrajai kartai 
tėvynė yra tapęs svetimas kraštas, 
nebe tėvų tėvynė. O keliuose dar 
tėvų žemės šauksmas išlieka gyvas 
trečiojoje kartoje? Ant pirštų su
skaityti!

Skaičiavome ir mes Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse lietuvių apįe 
ištisą milijoną, o štai nesenai prof. 
K. Pakštas sąmoningesnių lietuvių, 
skaitančių lietuviškąją spaudą, be
rado vos 70.000. Ir dar liūdniau, kai 
patiri, kad ir šitą skaičių daugiausia 
sudaro senesnieji žm’onės Vienas iš 
nesenai į Ameriką nuvykusių pa
sakojo savo įspūdžius iš Vyčių (va
dinasi. jaunimo organizacijos) su
sirinkimo—jauniausiasis Vytis buvęs 
45 m.!

Ar šitos įprastinės tremtinių isto
rijos akyvaizdoje drįsime teigti, kad 
išlikimas lietuviais bus toksai sa
vaime suprantamas ir lengvas užda
vinys, jog apie jį nėra nė ko kalbėti?

Keliu šį klausimą, norėdamas ne 
įbauginti, o tik perspėti nuo leng
vabūdiško nerūpestingumo. Prama
tytas pavojus — pusė pavojaus. Pri
valu todėl jau šiandien pat turėti 
prieš akis nutautėjimo grėsmę — 
pasiruošti jai, bet ne iš anksto nu
leisti rankas. O kai nebūsime pa
siruošę, nepajusime, kaip mūsų ran
kos bus jau nusvirusios.

Laikau todėl lygiai pragaištingo
mis abi kraštutinybes: ir optimistinį 
žemažiuriškpmą ir defetistinę iš 
anksto rezignaciją.

Pragaištingas tasai optimistinis 
žemažiūriškumas, kuris iškyla pa
našių samprotavimų pavidalu, kaip 
„nėra ko iš anksto rūpintis — gal nė 
nebus laiko nutautėjimo pavojui iš
kilti, gal, Dievas duos, galėsime

Juozas Girnius
anksčiau namo grįžti, negu šisai pa
vojus galės iškūti“. Bet: kas gi lai
davo, kad mūsų tremtis tetruks me
tus kitus? O nutautėjimas, tai — ne 
karas: niekas oficialiai nepaskelbs: 
„štai dabar jau išmušė pavojaus va
landa, jau laikas pradėti kovą“. Nu
tautėjimo grėsmė niekada neiškyla 
staigiai, nes iš tiesų ji nepastebimai 
kyla nuo pat pradžių. Kiekvienu at
veju, lietuviškos patarlės žodžiais 
tariant, „ne laikas šunis lakinti, kai 
reikia eiti medžioti“. Įteiginėti, kad 
nutautėjimo grėsmė dar neaktuali ir 
todėl nėra reikalo ja rūpintis, fak
tiškai būtų lygu iš anksto migdyti 
mūsų tautinį budrumą.

Bet lygiai būtų pragaištinga ir de- 
fetistinė rezignacija, apsireiškianti 
iš ansto likimui nusilenkimu: „nieko 
nepadarysi — jei bus lemta namo 
ilgiau negrįžti, susilauksime to pa
ties likimo, kurio paprastai susilau
kia visi išeiviai, ir žūsime savo tau
tai, kaip gal būt su mumis žus ir 
pati tauta“. Tiesa, kad paprastai 
išeiviai per ilgesnį ar trumpesnį lai
ką asimiliuojasi, įleidžia šaknis į 
svetimą kraštą ir nutraukia saitus 
su savo tėvų šalimi. Tačiau istorija 
nėra fizika: kai gamtos dėsniai ne
pakeičiami, tai istorijos vyksmas yra 
laisvos žmogaus valios išraiška. Ir 
tai, kad išeiviai paprastai nutautėja, 
nėra koks geležinis dėsnis, o tiktai 
dažnas faktas, vadinasi, ne būtinybė, 
o tik galimybė, nors ir labai dažna. 
Tai reiškia: nėra lengva išlikti savo 
tautai ištikimu, palikus jos žemę, bet 
nėra tai iš viso negalima. Liudija tai 
ypačiai žydų tautos istorija — švie
sus savo tautai ištikimumo, nors ir 
po visą pasaulį klajojant, pavyzdys. 
Testotovi šisai pavyzdys ir prieš 
mūsų akis!

Vienu žodžiti, neužmerkime akių 
prieš ir mums iškylančią nutautė
jimo grėsmę, tačiau ne tam, kad iš 
anksto pasiduotume įprastiniam išei
vių likimui, bet kad, visomis pastan
gomis kovodami, šito likimo iš
vengtume.

Ir užtat, užuot manę, kad galima 
pavojaus Išvengti, stengiantis jo ne
matyti, jau dabar pat atvirai pažvel
kime tikrovei į akis ir .pasistatykime 
klausimą, kaip paprastai prasideda 
ir vyksta nutautėjimo procesas. 
Sąžiningas šito klausimo atsakymas 
daugiau mums nušvies musų padėtį

Svensfta Dagbladet“ užtaria pabaltiečius
S. m. liepos mėn. vidury vakari

niai švedų laikraščiai paskelbė apie 
sensacingą špionažą, kurį, kaip paskui 
iš tų pačių laikraščių paaiškėjo, varę 
pabaltiečiai. Pasipylė sensacingos ži
nios: estai turį Švedijoje slaptą vy
riausybę, leidžią nelegalius pogrin
dinius laikraščius, gauną iš Ameri
koje gyvenančių pabaltiečių dideles 
pinigų suųias propagandai prieš so
vietus ir pan. Policija ėmė ieškoti 
įskųstų nusikaltėlių Buvo, suimti 
aštuoni latviai (nors, daug rašė 
apie estus), tarp jų keli kultūrinin
kai, kaip latvių archeologas Dr. Gin
ters. fcaip paskui paaiškėjo, viskas 
buvo prasimanymas: jokios vyriau
sybės, laikraščiai legalūs ir viešai 
pardavinėjami, siųstos pinigų sumos 
buvo šalpos reikalams ir ėjo per

ir iš jos mums kylančius tautinius 
reikalavimus, negu vien sentimentali 
patriotižmo deklamacija.

Kaip paprastai prasideda nutautė
jimas? Pirmiausia tur būt ne vienas 
būtume linkę atsakyti: išmokstant 
kalbą to krašto, kuris pasidaro an
trąja tėvyne. Tačiau toksai atsaky
mas tebūtų dalinai teisingas. Ga
lima, juk, mokėti ne tik vieną, bet 
ir daugelį svetimų kalbų, ir dėl to 
dar anaiptol nenutausti. Vadinasi, 
dėl nutautėjimo visų pirma nėra 
kaltas patsai svetimos kalbos išmo
kimas. Nutautėjimo veiksniu sveti
mos kalbos išmokimas virsta tiktai 
tada, kai, svetimos kalbos besimo
kant, pradedama savoji nebevertintl. 
Tai ir nurodo: gimtosios kalbos už
miršimas eina drauge ne tiek su 
svetimosios išmokimu, kiek tautinės 
sąmonės praradimu.

Bet — tenka toliau klausti — kaip 
prarandama tautinė sąmonė ar bent 
kodėl nebepajėgiama ji perduoti 
savo vaikams? Dėl to, kad palengva 
įaugama į svetimą dvasią, nejučio
mis nutraukiami ryšiai su savosios 
tautos dvasia (papročiais, gyvenimo 
būdu, literatūra bei menu etc.) ir 
tuo pačiu prarandamas tautinis cha
rakteris. Tautinio charakterio pra
radimas — pati pagrindinė nutautė
jimo priežastis Tautinio charakterio 
išblėsimu prasideda nutautėjimas. 
Bet kadangi tautinio charakterio 
blėsimą išoriškai sunkiau pastebėti, 
tai paprastai nutautėjimo procesas 
iš pradžių ir nėra pastebimas. Iš pa
viršiaus viskas gali atrodyti „tvar
koje“ (ir tėvų kalba dar vartojama, 
ir jos spauda dar skaitoma, ir tau
tinės šventės dar minimos, ir jose 
sakomos dar patriotinės prakalbos), 
ir tačiau nutautėjimo vėžys jau gali 
būti bebaigiąs graužti tautinės dva
sios branduolį. Tada ir .atrodo, kad 
nutautėjimo grėsmė ateina kaip 
žaibas ir visa ilgai saugota per 
nuostabiai trumpą laiką paleidžia 
vėjais. Iš tiesų betgi nutautėjimas 
jau buvo senai vykęs ir tik pervėlai 
buvo pastebėtas.

Atskleisdami (bent schematiškai) 
nutautėjimo vyksmą bei jo priežas
tis, tuo pačiu atsakėme ir klausimą, 
ko reikia, kad išsaugotume savajai 
tautai ištikimybę. Ir būtent, išliki
mas savajai tautai ištikimais rei
kalauja trijų dalykų: a. neužmiršti

Švedijos Raudonąjį Kryžių Iš visos 
tos baisios bylos rezultatas išėjo bal
siai bergždžias: areštuotas buvo vie
nas jaunas latvis jūrininkas, bet vi
sai ne šioje istorijoje.

Koks buvo šios provokacijos tik
slas, sunku pasakyti, bet tik tiek 
reikia pridurti, kad nei visuomenė, 
nei spauda neliejo tulžies prieš pa
baltiečius, priešingai — juos teisino 
ir gynė. Štai ką, š. m. liepos 29 d. 
švedų dienrašty „Svenska Dagbla
det“ didelis pabaltiečių gynėjas 
prof Birger Nerman savo staipsnyje 
„Antpuolis prieš pabaltiečius“ rašo:

„Šiomis dienomis neramumas bu
vo apėmęs pabaltiečius pabėgėlius. 
Ištisa jų eilė, tarp jų daugelis ir iš 
vadovaujančių sluoksnių buvo su
imti, o spaudos pačiose vedamose 

i

tautinę sąmonę ir c. išlaikyti tautinį 
tautinę sąmonę ir c išlaikyti tautini 
charakterį.

Kad privalu neužmiršti gimtosios 
kalbos, visi supranta. Užmiršus tėvų 
kalbą, nutraukiami su savo tėvų 
tauta bet kokie saitai Tačiau jau 
žymiai mažiau kas besupranta, kad 
keiias į gimtosios kalbos užmi.„ mą 
veda ne tiek per svetimos išmok.mą, 
kiek per savosios nebevertinimą, va
dinasi, per tautinės sąmonės prara
dimą. Ir dar rečiau kuris pagalvoja, 
.jog tautinės sąmonės praradimai 
visų pirma plaukia ne iš ko. kito, 
kaip iš tautinio charakterio išblėsi
mo. O tautinio charakterio išblėsi
mas ir yra pati pagrindinė nutautė
jimo priežastis. Blėstant tautiniam 
charakteriui, savaime gęsta ir tau
tinė sąmonė. Praradus tautinį cha
rakterį, atseit, nutraukus ryšius su 
savosios tautos dvasia, nebelieka nė 
kas besisąmoninti. Sąmonė visada 
yra ko nors sąmonė, ir tautinė są
monė yra tautinės dvasios sąmonė. 
O jei nutraukiami ryšiai su tautine 
dvasia, ir tautinė sąmonė nebetenka 
pagrindo. Šita prasme tautinis cha
rakteris yra tarsi tasai požeminis 
šaltinis, kuris -vienas regimai dai
gina tautinę sąmonę. Jei šisai šal
tinis užanka, bematant svetimos 
aplinkos sausroje išdžiūsta ir tautinė 
sąmonė.

Turint tai omenyje, manau, bus su
prastas ir mano perspėjimas, kad 
nutautėjimo pavojus nekils kažkada 
vėliau, ateityje, nes jis pradeda iš
kilti jau šiandien. Nėra dar šiandien 
ir ilgai dar nebuj pavojaus užmiršti 
gimtąja kalbą, bet jau šiandien r 
gresia pavojus Išblėsti daugeliui pa
čių tauriųjų mūsų charakterio savy
bių Todėl ir sąmoninga kova prieš 
nutautėjimo grėsmę turi būti pra
dėta jau šiandien pat Ir būtent ka
dangi šiandien nutautėjimo grėsmė 
pradeda reikštis lietuviškojo cha
rakterio blėsimu, tai ir kova prieš 
šią grėsmę šiandien privalo vykti 
lietuviškojo charakterio saugojimo 
pavidalu. Pirma sakėme: Lietuva 
tiek išliks gyva, kiek mes Išliksime 
lietuviai. Dabar galime tai šiaip pa
tikslinti: tiek teišliksime lietuviai, 
klek išsaugosime savo tėvų perduotą 
lietuvišką charakterį Tai ir yra pir- 
masai mūsų, tremtinių, šio meto 
tautinis uždavinys — išlaikyti Lie
tuvą gyvą mumyse, vadinasi, išsau- j 
goti mūsų lietuvišką charakterį.

skiltyse buvo pilna žinių apie kaž
kokį „špionažą“, „egzilinę vyriausy
bę“, „pogrindinius laikraščius“ ir 
t t

Bet visa byla susitraukė beveik 
į nieką. Vienas po kito buvo paleisti 
visi suimtieji ir pagaliau suareštuo
tas tebuvo tiktai vienas jūrininkas, 
kadangi jis, anksčiau iš krašto 
išsiųstas, nelegaliai sugrįžo vėl at
gal. Taigi buvo areštuotas visai už 
ką kitą. „Egzllinė vyriausybė“ pasi
rodė tik smegenų padaro šmėkla, o 
„pogrindiniai“ laikraščiai visai vieši 
ir legalūs.

Telieka tik nusistebėti iš tos pigios 
aferos: kas inspiravo valdžios or
ganus griebtis tos histeriškos reak
cijos? (nukelta į 6 psL)
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(16) GEN. BOR - KOMDROWSKI

Nenugalimieji
TRAGIŠKAS DIDVYRIŠKOS KOVOS GALAS

Tuo tarpu vokiečiai pradėjo gene
ralinį Zoliborzo puolimą. Ir visą 
rugsėjo 29 d. naktį mes nekantriai 
laukėme, bet atsakymo iš maršalo 
Rokosowskio nebuvo. Kitą dieną aš 
sutikau su neabejotinu faktu, kad 
maršalas Rokosowskis neatsiųs 
mums jokio atsakymo. Zoliborzo gy
nėjų pozicijos buvo beviltiškos ir, 
negalėdamas pasiųsti jiems jokios 
pagalbos, aš įsakiau sustabdyti kovą. 
Sis įsakymas pasiekė juos spalio 2 
d. 18 valandą. O spalio 2 d. 20 va
landą kapituliacijos sutartis buvo 
jau parengta ir pasirašyta. Antrą 
kartą šiame kare Varšuva turėjo 
nusilenkti didesnei jėgai. Karo pra
džioj ir pabaigoje Lenkijos sostinė 
kovojo viena. Tačiau vis dėlto sąly
gos, kuriomis kovojom 1939 m., bu
vo labai skirtingos nuo 1944 m. są
lygų 1939 m. vokiečiai buvo pačioje 
savo galybės aukštumoje. Sąjungi
ninkų silpnumas tuomet neleido pa
dėti jiems kovojančiai Varšuvai. 
1944 m situacija buvo visai priešin
ga. Vokiečiai patys greitino savo 
žlugimą, ir mes visi karčiai jutome, 
kad Varšuvos kritimas bus jų pas- 
kut’nė pergalė prieš galutinį sąjun
gininkų triumfą.

• • •
Spalio 3 d. ankstyvą rytą mieste 

dirbtiniu mandagumu. Jis kalbėjo 
skambiu balsu ir aiškiai. Savo kalbą 
jis pradėjo visa serija komplimentų 
ir pagyrimų drąsiems Varšuvos gy
nėjams ir pareiškė savo užuojautą 
dėl mūsų likimo. Jis pareiškė, kad 
gerai suprantąs tą kartelį, l?urį tiek 
lenkų partizanai, tiek civiliai gyven
tojai dabar turį jausti rusams. Jis 
esąs tikras, kad lenkai nebegali il
giau abejoti nedraugišku Sovietų 
Rusijos nusistatymu. Vokietija ir 
Lenkija dabar susidurianti su nauju 
priešu, barbariškais komunistais iš 
rytų. Todėl abi tautos, esą, turėtų 
eiti kartų petys į petį.

Mano atsakymas buvo trumpas. 
Aš aiškiai pareiškiau, kad Krašto 
Armijos dalinių kapituliacija Var
šuvoje jokiu būdu nepakeičia Len
kijos nusistatymo Vokietijos atžvil
giu, su kuria nuo 1939 m. rugsėjo 
1 d. mes esam karo stovyje. Nežiū
rint kokie mūsų jausmai Rusijos 
atžvilgiu bebūtų, toks terminas, 
kaip „bendras priešas“ neegzistuoja; 
^enkijos priešas tebėra Vokietija.

Generolas von den Bachas nenusi
leido. Jis sutiko, kad vokiečiai yra 
padarę visą seriją didelių klaidų 
savo elgesy su lenkais. Vis dėlto jis 
tikįs, kad dar esą laiko atikaisyti šias 
nelaimingas klaidas, pasiekti susita
rimą tarp Lenkijos ir Vokietijos ir, 
bendrais interesais vadovaujantis, 
veikti kartu, priešintis sovietams.

Atsakydamas aš pareiškiau, kad 
mūsų pasikalbėjimas turėtų apsi
riboti vien tik mano vizito tikslų 

viešpatavo mirties tyla. Po 63 dienų 
atkaklių kovų toji tyla buvo panaši 
į mirtį. Išblyškę ir alkani žmonės 
auštant pradėjo lysti iš savo rūsių 
ir slinkti prie išėjimų barikadose. 
Moterys, vaikai ir seniai nešėsi ant 
pečių maišelius, kuriuose buvo skur
džios jų turto liekanos. Jie palengva 
judėjo į nežinomą likimą. Mes te- 
žinojom tik tai, kad vokiečiai kreipė 
juos į telkimo centrą Pruskowe.

Pasirašius kapituliacijos sutartį, 
generolas von den Bachas atsiuntė 
man kvietimą atvykti į jo štabą 
kapituliacijos detalėms aptarti. Aš 
sutikau aplankyti jį spalio 4 d. vi
durdienį.

Netrukus po 11 valandos aš išžy
giavau su savo adjutantu ir leite
nantu Sasu. Mes ėjome griuvėsių 
užblokuotomis ir artilerijos sviedi
nių išraustomis gatvėmis. Turėjome 
nueiti iki nurodytos aikštės, kur 
mūsų laukė du vokiečių automobi
liai. Po pusės valandos tie automo
biliai sustojo prie vieno lenkiško 
provincijos stiliaus namo. Su savo 
dviem karininkais įžengiau į vidų.

Generolas von den Bachas buvo 
gyvas prūsiško junkerio atvaizdas. 
Jo manieros buvo savim pasitikinčio 
ir patenkinto žmogaus, pridengtos

būtent: aptarti civilių gyventojų 
evakuavimo sąlygas.

Generolas tuomet pasiūlė man 
savo svetingą paslaugą: esą aš galįs 
apsigyventi vienoj viloj, kurią jis 
man parengęs. Ten besiilsint laisva
laikiu, kaip jis pareiškė, mes kartu 
galėsią aptarti ir prižiūrėti civilių 
gyventojų evakuaciją.

Kai aš nuo šio jo pasiūlymo atsi
sakiau Bachas padarė paskutinį pa
siūlymą. Jis padarė sugestiją, kad ka
ro paliaubos, pasirašytos Varšuvoje, 
būtų pritaikytos visiems Krašto Ar
mijos daliniams, veikiantiems toje 
Lenkijos dalyje, kuri dar_ tebebuvo 
vokiečių okupuota. Tuo būdų būsią 
išvengta tolimesnio betikslio kraujo 
liejimo.

Dar kartą aš atsisakiau, pareikš
damas, kad mes, kaip viena iš są
junginių . tautų penkerius metus 
vykdėm savo įsipareigojimus ir 
tikrai negalim nuo jų atsisakyti per
galės išvakarėse.

— Bet, generole, — su tvirtu įsi
tikinimu pareiškė Bachas, — jūs 
esat nelemtai paveiktas vieno ar 
kito vokiečių nepasisekimo. Vokiečių 
pergalė yra absoliutiškai tikra. Jūs 
atsiminsite mano žodžius. Galutinė 
pergalė šiame kare bus mūsų!

Matyt, jis buvo įsitikinęs, kad Vo
kietija turi daug rengiamų slaptų 
ginklų, kurie radikaliai pakeis įvy
kius.

Aš atsakiau, kad mano nuomonė 
yra visai skirtinga, ir tuo mūsų pa
sikalbėjimas baigėsi

Bacho atsisveikinimas buvo daug 
šaltesnis, negu pasisveikinimas, man 
atvykus. Su nepasitenkinimu nu
stūmęs į šalį visą būrį vokiečių fo
tografų aš įUpau į automobilį, kuris 
nuvežė mane į Varšuvą. Krašto ar
mijos išžygiavimas buvo numatytas 
kitą rytą, spalio 5 d. 9 vai 45 min.

Paskutinės valandos mums visiems 
buvo sunkiausios. Nebuvo lengva 
palikti tą paskutinį gabalėlį miesto, 
kuriame mes ištisas 63 dienas gy
venom kaip laisvi vyrai ir moterys, 
kur po griuvėsiais gulėjo tiek daug 
mūsų draugų. >

Mūsų Varšuvos radijo stotis pa
skutinį kartą transliavo. Susijaudi
nimo palaužtu balsu pranešėjas kal
bėjo: „Mes buvom laisvi du mėne
sius; šiandien mes dar kartą turime 
vykti į nelaisvę, bet vokiečiai tikrai 
negali Varšuvos paimti. Varšuva 
daugiau nebeegzistuoja.“

Nustatytoji valanda atėjo. Aš pra
dėjau giedoti Lenkijos himną. Ka
reiviai ir civiliai pritarė man, ir mes 
sugiedojom iki galo:

„Dar Lenkija nepražuvo, 
Kol mes gyvenam . . .“

Kai nutilo paskutinis himno akor
das, mes virtine žygiavom vienas 
paskui kitą, sukaliodamiesi takais 
tarp griuvėsių kurie skyrė mus nuo 
priešo barikadų Laikydamas rankoj 
Sv. Sakramentą, kapelionas, palai
mino mus, žygiuojančius pro bari
kadų plyšius ir artėjančius prie vo
kiečių sargybinių lygiu nesudaužytu 
gatvės grindlnib. (Pabaiga.)

Vertė B. Aim.
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Prof, S. Kolupaila 
Tarptautiniam Inž,

Kongrese
Liepos mėn. pabaigoj ir rugpjūčio 

pradžioj Darmstadte (Vokietijoj) vy
ko tarptautinis inžinierių kongresas, 
kuris užsitęsė 10 dienų Minėtam 
kongrese dalyvavo apie 500 inžinie
rių, filosofų ir kitų mokslininkų, iš 
kurių apie 150 buvo užsieniečių 
Tik Lietuvai iš Pabaltijo valstybių 
tebuvo atstovaujama SSSR, Lenki
ja, Balkanų valstybės, net ir Čeko
slovakija savo atstovų Į šį kongresą 
nebuvo atsiuntusios. Prof. Kolupaila 
perskaitė minėtam kongrese net tris 
referatus, aktinga! dalyvavo disku
sijose, o jo iškeltos tezės buvusios 
priimtos kongrese baigiamosiomis 
rezoliucijomis. Siam kongresui su
šaukti mintį davęs irgi prof. Kolu
paila, prieš metus buvodamas Darm
stadte ir besikalbėdamas su Aukš
tosios Technikos Mokyklos vado
vybe bei profesūra. Minėtą kongre
są labai rėmusi ir amerikiečių ka
rinė valdžia.

Prof. Kolupaila, prieš pradėdamas 
skaityti pirmąjį savo referatą, trum
pai apibudino ir dabartinę Lietuvos 
bei liętuvių tremtinių padėtį. „Aš 
esu iš tos tautos, kuri nė piršto ne
pakėlė dėl karo, o šiandien ji neša 
didžiausią priespaudą didelė jos 
tautiečių dalis išblaškyti po pasaulį, 
neranda nei reikiamo užtarimo, nei 
vietos.“ Didesnė užsieniečių dalis 
maža ką iki šiol apie Lietuvą ir jos 
kančias esą girdėję. Čia prof. Kolu
paila turėjęs dešimtimis kartų tą 
patĮ kartoti, aiškinti bendra! apie 
Lietuvą, dabar ten viešpataujančią 
priespaudą, ir t t. Didelė dalis už
sieniečių ir vokiečių menką supra
timą teturinti apie „draugus“ ir siau
čiantį terorą už geležinės uždangos. 
Profesorius jiems nemažą papasa
kojęs iš savo skaudžių išgyvenimų 
bolševikų valdžioj.

Vokiečių laikraštis „Darmstšdter 
Echo" rugpiūčio 2 d. numeryje Įsi
dėjo prof. S. Kolupailos nuotrauką, 
padarytą kongreso metu ir pasikal
bėjimą su juo.

Lietuviškosios knygos kelias tremtyje
PASIKALBĖJIMAS SU „PATRI08“ LEIDYKLOS SAVININKU« J. LENKT AICIU

Kiekvieno darbo pradžia sugriau
toje Vokietijoje yra sunki, o ką jau 
bekalbėti apie knygų leidimą? Juk 
šiandien dažnas turi nemažo galvo
sūkio, kol suranda kelis lapus po- 
plerio laiškams, knygas leidžiant po
pietis seikėjamas ne lapais, ne cent
neriais, bet ištisomis tonomis! O kur 
dar šriftai, metalas, dažai ir kitoki 
reikmenys? Šiandieną, norint gražiai 
išleisti geras ir vertingas knygas — 
reikalinga turėti ne tik gerą galvą, 
bet ir ryžto bei idealizmo!

Tokių minčių lydimas, vieną gražią 
dieną kulniavau Fellbacho gatvėmis, 
ieškodamas „Patria" leidyklos.

.Patria" yra įsikūrusi, nuošalioj 
gatvėj, dviaukščio namelio viename 
kambaryje. Leidyklos savininkas, 
atleiskit, ponas direktorius, Jonas 
Lenktaitis, aukštas šviesiaplaukis 
džentelmenas, mane „priėmė“ ne 
savo „darbo kabinete", be kurio ne
apsėtos joks direktorius, bet ant 
minkštasuolio...

— Prašom prisėsti — pasisveikinęs 
tarė p, J. Lenktaitis ir, rankos mostu 
nubraukęs į šalį krūvą korektūros 
lapų, padarė vietos prisėsti. — Tai 
mano „darbo kabinetas", — šypsoda
masis pridūrė.

Apmetęs žvilgsniu kambarį, įsiti
kinau, jog pasikalbėjimui laisvesnės 
vietos čia iš tikro nėra. Vienintelį 
stalą, esantį kambario viduryje, buvo 
„okupavęs“ administratorius, kuris 
atkakliai rausėsi kartotekoje, iš jos 
išrašinėdamas nerangiuosius „kredi
torius“. Stalo gale „įsitvirtinusi" 
simpatinga panelė savo mikliais 
pirštukais taikliai „šaudė“ rašo
mosios mašinėlės mygtukais .. .

Kai aš, patogiai užėmęs „poziciją“ 
šalia p. Lenktaičlo, užvedžiau kalbą 
apie „Patria" veiklą, jos laimėjimus, 
ateities planus ir kitokius dalykus, 
klausiamasis Sužiuro i mane su 
nuostaba, lyg nesuprasdamas, apie 
ką eina kalba, o paskui pasakė:

— Ką galima papasakoti apie 
įstaigą, kurios amželis matuojamas 
vos vienerių metų masteliu, o tokio

amžiaus yra mūsų „Patria“? Palau
kit, kai ji minės, sakysim, nors pen
kiasdešimtmetį, tuomet turėsim . 
ką papasakoti .. .

— Bet Jūs knygas leidžiate. Vien 
tik apie „Tremties Metus“ galima 
prirašyti visą puslapį, o kur kiti 
leidiniai? — sakau aš. — Mūs skai
tytojams nemažiau įdomu sužinoti 
ne tik tai. ką Jūs išleidžiat, bet įr 
kaip knygas leidžiat?...

Pokalbininko veide žaidusi gerašir
diška šypsena dingsta, užleisdama 
vietą rimtumui. Po trumputės pauzos 
p. Lenktaitis sako:

— Taip, apie darbo sąlygas galim 
pakalbėti Jeigu mūsų tarpe dar yra 
žmonių, kurie sako, jog knygų lei
dyba esąs lengvas ir gerai apsimokąs 
„biznis“, tai aš nerėčial pasakyti, jog 
toks manymas yra klaidingas. Knygų 
leidėjas (aš kalbu tik apie „Patria“ 
darbą) turi daug sunkumų, o kai 
kada jis susiduria su tokiomis kliū
timis, kurios kartais, atrodo, neįvei
kiamos. Jokia paslaptis, kad mes po- 
pierį gauname sunkiai. Tas pat pa
sakytina apie metalą, dažus, licen
zijas... Nemažą galvosūkį sudaro ir 
transporto priemonės. Mūsų leidykla 
randasi Fellbache, o knygas spaus
dinam, brošiūruojam ir įrlšam aplin
kinių miestų spaustuvėse bei knyg
rišyklose, esančiose nuo kelių iki 
keliolikos kilometrų atstume nuo 
leidyklos. Žiemą turėjome nemaža 
vargo su elektros varžymais. Yra ir 
daugiau sunkumų, kurių čia visų nė 
nesuminėsl...

Mūsų pasikalbėjimas nukrypo apie 
„Patria“ išleistąsias knygas, P. Lenk
taitis sako, jog „Patria“, pradėjusi 
darbą praėjusių metų vasarą, taigi, 
lygiai prieš metus, iki šiol išleidusi 
dvyliką leidinių, t. y. kas mėnesį po 
knygą. Atsižvelgiant į knygų leidy
bos sunkumus, produkcija yra ne
maža.

— Mes apgailestaujam, kad dėl 
Jums žinomų sunkumų „Patria“ te
gali patenkinti tik nedidelę leidinių 
paklausos dalį. Dvylika leidinių per

metus bendru per 60.000 egz. tiražu, 
palyginti, menkas įnašas lietuviškos 
knygos badui numalšinti Tačiau da
rom tai, ką esamose sąlygose galime 
padaryti, o jeigu sąlygos palengvės 
(nors tam duomenų nejaučiam), pa- 
sispausim, išleisim daugiau. „Patria“ 
iki šiol išleido: Stasio Santvaro poe
zijos rinkinį .Laivai palaužtom bu
rėm“, Alfonso Nykos - Nyliūno poe

zijos rinkinį „Praradimo simfonijos“, 
Stepo Zobarsko noveles „Savame 
krašte“, Antano Škėmos noveles 
„Nuodėguliai ir kibirkštys“, Balio 
Gražulio noveles „Brydė rugiuose“; 
dvi Vytės Nnmunėlio iliustruotas 
knygutes vaikams — „Mažoji abė
cėlė“ ir „Tėvų nameliai“; Vaclovo 
Biržiškos .Lietuvių Rašytojų Kalen
dorių“; Viktoro Kamantausko „Prak
tini prancūzų kalbos vadovėlį“; S. 
Šlapelio .Lietuvos žemėlapi“; Stepo 
Zobarsko noveles vokiškai „Das Lied 
der Sensen“; mūsų paskutinis bei 
didžiausias leidinys, tai rašytojų 
almanachas „Tremties Metai“. Pas
tarasis tiek gausiu bendradarbių ko
lektyvu, tiek ir komplikuotu spaudos 
darbu, ilgą laiką sunkia darbo našta 
slėgė mūsų pečius... šitas monu
mentalus leidinys turėjo pasirodyti 
žymiai ankščiau, bet jis ne dėl lei
dyklos kaltės pasirodė tik liepos 
rpėnesio pirmoje pusėje. Mes džiau
giamės, jog pavyko jį sėkmingai 
baigti ir juo apvainikuoti Lietuviš- 
kosioą Knygos 400 metų sukaktį. 
Visuomenė ir kritika „Tremties Me
tus“ priėmė Šiltai, o tai yra^gerlau- 
sias atpildas už įdėtą darbą ir rūpes
čius, jį leidžiant... Jūs būsite paste-# 
bėję, jog mes mėginam lietuviškos 
grožinės literatūros patiekti ir sveti
momis kalbomis. Pirmuoju bandymu 
pasirodė jau minėtos Stepo Zobarsko 
novelės vokiškai „Das Lied der Sen
sen“, kurių vertimą atliko Stasys 
Tiškus ir Renate Gladel, o iliustra
cijas pagamino vokiečių dailininkė 
Hanna Nagel. Mes norėtume duoti 
ir daugiau vertimų į svetimas kal
bas, pvz., ąngliškai ir prancūziškai, 
bet vien gerų norų neužtenka — rei

kalingi ir geri vertėjai, o jų nėra . ..
— Ką „Patria“ numato išleisti 

artimiausiu laiku?
— Spausdinam keletą kūrinių. Pir

muoju pasirodys Vinco Ramono mū
sų tautos neseniai išgyventų drama
tinių dienų romanas „Kryžiai“, to
liau Stepo Zobarsko dvi knygos jau
nimui „Riestaūsio sūnus“ ir „Ga
nyklų vaikai“. Neeiliniu „Patria" lei
diniu pasirodys mūsų grafikų — 
Augiaus, Galdiko, Jonyno, Petravį. 
čiaus, Rato ir Valiaus — naujausių 
grafikos darbų antologija „Naujieji 
grafikos darbai“, kurioje bus 60 re
produkcijų ir Pauliaus Jurkaus įva
das. Šitas leidinys jau baigiamas 
spausdinti. Kitas neeilinis leidinys 
bus Dr. Kazio Griniaus „Atsimini
mai“, kurių pirmasis tomas jau 
spausdinamas; iš viso jų bus apie 
3—4 tomus. Šių metų darbų plane 
turime apie 15 (vairių leidinių, kurių 
žymi dalis jau darbe, o kiti ruošiami 
spaudai. Tarp kitko, jau spaudai 
atiduota ir Pr. Naujokaičio „Lietuvių 
literatūros istorija“, Dr. K. Avižonio 
„Lietuvos istorija" ir kitos knygos. 
„Patria", jausdama didelį muzikos 
kūrinių repertuaro badą, numato iš
leisti keletą mūsų kompozitorių nau
jausių kūrinių, k. t., Broniaus Bu- 
driūno „Tris giesmes“ solo, Stasio 
Gailevičlaus „Septynias dainas" solo 
ir Vlado Jakubėno „Penkias dainas“ 
solo bei „Pasaka“ fortepionui. Mes 
tikime, jog, baigus mūsų didžiausią 
darbą bei rūpestį — „Tremties Me
tų“ spausdinimą, leidyklos darbas 
kiek paspartės, žinoma, jeigu, neat
siras naujų ir nenumatytų klinčių...

— Sunku kalbėti apie darbo pla
nus, kai gyvenimo sąlygos kaitalio
jasi ne dienomis bet valandomis, — 
sako susimąstęs p. Lenktaitis, — 
Šiandieną mes planuojam, tiesiam 
tolimesnio darbo gaires, bet kas už
tikrins, jog ryt ar poryt neiškeis 
mūsų į kitą vietą, kur, gal būt, nera- 
rasime ne tik spaustuvių bei knyg
rišyklų, bet ir tų skurdžių darbo są
lygų, kokias turim čia? Mūsų visų 
svarbiausias uždavinys — varyti pir
myn leidybą, kol tik leis sąlygos.

Vilniaus Universitetas vokiečių okupacijos metais
(2)

Universitetas, kaip ir tarybiniais 
laikais, savo darbe vėl buvo priklau
somas nuo daugelio ponų; universi
teto vadovybei teko laviruoti norint 
bent kiek pakenčiamiau mokslo dar
bą pastatyti.

Įtempti tarybiniai metai, daugelio 
tūkstančių lietuvių išvežimas ir žiau
rios bolševikinės žudynės Pravie
niškėse, Telšiuose (Rainių miške), 
Panevėžyje ir kitur pastatė ant kojų 
šimtą tūkstančių partizanų, kurių 
susirėmimuose su raudonarmiečiais 
ir komunistais krito aukų abiejose 
pusėse; ir ginklams nutilus, įtemp
tos visuomenės nuotaikos, ypač įpy
kimas prieš komunistus ir žydus 
neatlyžo; pastarųjų daugelis tarybų 
valdžios laikais buvo pasistengę kuo 
plačiau įsitaisyti įstaigose ir įmo
nėse, partijoje skaičiumi persvėrė 
lietuvius Ir vieni nuoširdžiai, kiti 
apsimetę demonstravo savo atsida
vimą partijai, panieką Nepriklauso
mosios Lietuve* laikams bei veikė
jams ir nekartą užgaudavo tautinius 
lietuvių jausmus, kiti ir žiauriais 
enkavedistais pasireikšdavo. Tai nuo
taikai sureguliuoti ir į tinkamas va
gas įstatyti šiuo metu tautiniam 
sąjūdžiui vadovaujantiesiems patrio
tams aktyvistams nebuvo lengva.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė su 
vokiečių neišleistu iš Vokietijos bu
vusiuoju Lietuvos atstovu gen. 
Škirpa priešakyje ir pavaduotoju 
Kaune švietimo ministeriu prof. 
Ambrazevičium, Vilniuje Iki vyriau
sybei persikeliant, ar kaip kitaip 
susitvarkant veikęs Vilniaus Miesto 
Komitetas su Universiteto docentu 
Stasiu Žakevičium priekyje ir, tam 
komitetui pavedus buvusiojo švie
timo komisariato priekyje pastatytas 
buv. gimnazijos mokytojai Vaičai
tis Vilniaus krašto švietimo daly
kams tvarkyti — štai buvo 
aiškiausio* šio meto įstaigos.

Universiteto persiorganizavimas

pačlos 
kurios

•) Pirmomis dienomis pas 
rių į namus buvo atėjęs tūlas poli
tinės valdžios vokiečių užimtoms ir 
dar užlmsimoms Rytuose sritims, 
Ostlandu dar nevadinamoms, atsto
vas pasikalbėti politiniais Lietuvos 
klausimais. Rektorius jam nurodė, 
jog visos lietuvių tautos siekimas 
yra Lietuvos nepriklausomybės at
gavimas, jog, atėmę iš lietuvių 
tautos nepriklausomybę sovietai ją 
visą prieš save sukėlė ir jog tauta 
jau dabar pasisakė aiškiai siekianti 
nepriklausomybės grąžinimo, staty
dama 100.000 partizanų Ir steigdama 
Laikinąją Vyriausybę. Vokiečių po
litikas tepatvtrtino tą "pat. girdėjęs 
Ir iš kitų Lietuvos veikėjų, tik nie
ko nesisakė, kaip gi vokiečiai žiūri 
l Lietuvos ateiti.

rekto-

sprendė mokyklų, tad ir universi
teto, likimą ir reikalus*). Į tų įstai
gų veikimą kišosi ir nekartą svėrė 
atskiri karštesnieji aktingesniosios 
visuomenės atstovai atskiri parti
zanai ar jų vardu tarią asmenys, kai 
kada ir šiaip kurie intrigantai. Pa
čiame universitete pakeitęs tary
binį studentų komitetą tautinis stu
dentų komitetas, kaip ir anas, jau 
teisę ir pareigą „išvalyti“ universi
tetą nuo priešingų esamai tvarkai 
gaivalų; šį kartą nuo komunistinių 
ir jiems artimų bei šiaip tarybiniais 
laikais pasireiškusių ir veikusių 
prieš tautinę Lietuvą prieš lietu
vius ir patriotus studentus asmenų. 
Pati vokiečių kariuomenės vado
vybė, ypač komendantūra, naciškai 
nustatyta ir lengvai lenkų, ypač 
lenkių, prieinama ir prieš lietuvius 
kurstoma, nekartą griežtai įsikišdavo 
į civilinio gyvenimo, taigi ir univer
siteto, reikalus.

Vokiečiai tuojau pareikalavo iš 
Vilniaus Komiteto, kad būtų atleisti 
Iš universiteto tiek profesoriai, pasi
reiškę tarybiškai komunistiniu nusi
statymu, žydai ar šiaip nacistiniu 
požiūriu netinkantieji dėstyti, tiek 
ir studentai — žydai, komunistai, 
komjaunuoliai ir moprininkai. Moks
lo personalui atleisti universiteto 
rektorius per švietimo reikalų tvar
kytoją gavo nė kiek nemažesni už 
komunistinės vyriausybės atleistųjų 
profesorių sąrašą, kurto buvo pa
tekę naikinamosios marksizmo-leni
nizmo katedros trys profesoriai (Bū
tinas, Kuznecovas ir Meškauskas su 
asistentais, prorektorius Bulovas, 
prof. Vlad. Stankevičius (!), daugelis 
tarybiniais laikais paskirtų adjunk
tų, asistentų ir lektorių- Tatai, kaip 
Ir anksčiau tarybinių komisarų įsa
kymus, rektorius gavo įrašydlntl 
Įsakymų knygon. Pasiėmęs sau tei
sėjo teisę, studentų komitetas visus 
profesorius pervarė per šerengą, 
savo uždaruose posėdžiuose svarsty
damas kiekvieno elgesį tarybiniais 
laikais, ir nusistatė daugeli jų „pa
šalinti“. Buvo pasiūlyta pašalinti ir 
rektorių, tačiau dauguma balsų nu
tarta jį palikti. Sužinojęs apie stu
dentiškąjį profesorių „teismą“, rek-

Naujas Med. Daktaras
Rugpiūčio 13 d. Baltų Universiteto 

Medicinos Fakulteto viešame posėdy 
Fr. Btotakys sėkmingai apgynė savo 
darbą „Vazomotorinės termoregulia
cijos klausimu“ ir įgijo medicinos 
daktaro laipsnį. Tai pirmasis asmuo 
Baltų Universitetą įsigijęs daktare 
laipsnį.

M. Biržiška
torius pasišaukė studentų komiteto 
pirmininką ir įspėjo nesikišti ne į 
savo reikalus, tepalikdamas komite
tui teisę padėti rektoratui naujose 
sąlygose tvarkyti studentiją, prirei
kus ir užtarti draugus. Tuo tarpu 
iš Kauno iš -Švietimo Ministerijos 
atėjo savas (atleistųjų profesorių 
narių sąrašas, kuriame prof. Stan
kevičiaus jau nebuvo, užtat atleistas 
prof. Vabalas Gudaitis, doc. Baldžius,

žydai vokiečių reikalavimu, žydę ve
dęs vokietis germanistas prof. En- 
gertas ir kiti; be to padaryta visokių 
pakeitimų ir kilnojimų. Rektoriui 
nemažai teko ginčytis ir kirstis su 
švietimo ministeriu, kad prorekto
rius Bieliukas nebūtų pažemintas į 
asistentus; kaip jauni Kauno karštuo
liai,’ suinteresuotų asmenų pakurs
tyti, buvo sumanę, pašalindami jį iš 
prorektoriaus pareigų. Buvo grąžinti 
tarybinės vyriausybės atleistieji, kiek 
jų liko Rusijon neišvežtų.

Tremtinio Mi
J

(Tęsinys) t
Staiga Maklakas dribtelėjo, tary

tumei į žolę. Gerokai susitrenkė de
šinį šoną. Atsisėdęs apsidairė aplin
kui ir pamatė laukus bei kalnelius 
Toliau jis pastebėjo ant stulpelio 
prikaltą kažin kokią lentą su užrašu. 
Artyn priėjęs perskaitė: „Juozapato 
pakalnės. Rūkyti draudžiama.“ At
sisėdo jis prie stulpelio ir, ranka 
galvą parėmęs, giliai susimąstė apie 
ateinančius laikus.

Staiga sužaibavo, trinktelėjo perkū
nas ir prasiskyrė debesys. Pasirodė 
archangelas su ružavais sparnais ir 
užtrimitavo variniu trimitu. Makla
kas pirštais užsikimšo abi ausis, nes 
toks skardus buvo angelo trimitas. 
Po to atėjo kiti du angelai su ugni
niais kardais ir tremtinį pašaukė į 
paskutinį skryningą, arba peršvie
timą, o mūsiškai — teismą.

Anstolis padėjo ant stalo nelai
mingojo tremtinio. gerųjų Ir blogųjų 
darbų knygas, surašytas į jaučio 
odas. O teismas rūsčiai peržvelgė jį 
nuo kojų iki galvos.

— Tamstos pavardė?
— Mikė Maklakas, iš Eržvilko pa

rapijos . . .
— Pasą turite?
— Neturiu, šviesiausias teisme... 

Eržvilke niekas niekada manęs ne- 
siteiravo, turiu aš pasą ar ne. Bū
davo, gyvenk kaip norų jei tik užg 
gėręs į nuovadą nepakliunl ... Prie“ 
kariuomenę buvau išsiėmęs pasą, 
bet dabar vėl nebeturiu: prie Tilžės 
prūsų amtmonai atėmė, pagavę prie 
apkasų, tai taip ir dingo . . .

— Aha, — pasikrapštė žilą barzdą 
prokuroras. — Įtartinas. Gali būti 
koks pekllnlnkas ir dokumentus ty
čia panaikinęs . . .

— Tamstos profesija?
— Pabėgėlis.
— Pilietybė?
- DP.

Baigiant pasikalbėjimą, norisi 
vieną kitą žodį tarti apie „Patria“ 
kūrėją ir vadovą, p. Joną Lenktaitį. 
Knygų leidybą jis pradėjo, galima 
sakyti, iš nieko, bet savo sumanumu, 
energija ir meile lietuviškai knygai, 
per vienerius metus leidyklą padarė 
pirmaujančia visoje Vokietijoje. 
Leisdamas knygas, p. Lenktaitis 
kreipia didelį dėmesį ne tik l tai, 
ką leidžia, bat ir į tai, kaip leidžia. 
Daugumas „Patria" leidinių pasirodė 
ne tik skoningai atspausdinti, bet ir 
gražiai apipavidalinti. „Patria" leidė- • 
jas, iš profesijos diplomuotas preky
bininkas, tik baigęs studijas, tamp
riai susijungė su Lietuvos kultūra: 
jis buvo vienas iš tų, kurie kūrė 
Valstybinę Filharmoniją ir Operos 
Teatrą Vilniuje,

Andrius Jogaudas .

AI.B. VALENTINAS

kės kelionės
— Kodėl gimęs?
— Idant visais laikais ir visų anoje 

ašarų pakalnėje būčiau išlaisvina
mas . . .

— Gimimo metrikus turite?
— Turiu.
— Įtartinas, — pakrapštė barzdą 

dangiškas prokuroras. — Greičiau
siai ir bus koks ašies sandarbinin- 
kas, nes jam neatėmė dokumentų. 
Kaip gi galima turėti dokumentus.

— Kokioms partijoms priklausėte?
— Konservatorių. Bet paskutiniu 

laiku nebepriklausiau . . .
— Kodėl?
—Todėl, kad jau tūlas laikas, kai 

lageryje nebedavė jokių konservų. 
Buvome likę „ant vokiško maisto“...

— Ar turite kur giminių? Pasku
tinis jų žinomas adresas?

— Turiu giminių Vorkutoje, Bar- 
naule, šimtas mylių už Archangelsko 
ir dar kažin kuriame devintame 
pragare . . ,

— Ar kas nors iš giminių nedaly
vavo kinų boksininkų sukilime? (Tai 
labai svarbu sąryšy su emigracija).

— Gal ir dalyvavo kokiame sąmy
šyje sanskritų gadynėje arba visuo
tino tautų kraustymosi metu. Nepa
menu.

Ar tamsta turi giminių kinų 
mandarinų tarpe?

— Neturiu. 1
— Aprašyk sayo smulkią biogra

fiją, nuo Jono Žiauriojo laikų pra
dėdamas. Kokių turėjote tikslų prieš 
trisdešimts metų?

— Jokių tikslų (ypač politinių), 
nes tada dar nebuvau gimęs.

— Kokiom priemonėm čia atvy
kote?

— Iki žvaigždynų pėščias, viesulų 
neštai, o paskui Grigo Ratais atva
žiavau.

Čia teismas suraukė kaktą, ne
patiko, kad Maklakas važiuotas at
važiavo.

— Kieno parėdymu, įsakymu ar 
paliepimu jūs čia atvykote?

— Agi šito nenaudėlio Jeronimo 
Kakariekos, žinote šito, kuris ten 
žemėje dėvi amerikonišką liemenę 
su staugiančiu liūtu nugaroje . . . 
Kad jį kur pelkės, šitokį žmogų . . .

— Kaip tas įsakymas atrodė? Ko
kios jis buvo spalvos?

— Žinote, toks gelsvas. Labai pa
našus į žiurkėms nuodyti miltelius.

Dangaus sekretoriai viską užraši
nėjo į pergamentus žąsies plunksno
mis kažin kokia nesuprantama kal
ba. Maklakas nieko negalėjo per
skaityti bei suprasti, nes tokios kal
bos, žodyno tremtyje dar nebuvo 
išleidęs nei Kamantauskas nei bro
liai Beržinskai. Ant galo paskutinis 
teismas dar paklausė:

— Ar priklausei filatelistų sąjū
džiui?

— Nepriklausiau ir nemanau nie
kada priklausyti, — drąsiai atsakė 
mūsų tremtinys.

Po to paskutinysis dangaus teis
mas rūsčiai tarė:

— Tremtiny Mike Maklakai, ar 
tuojau nori keliauti į pragarus, ar 
vėliau? Jeigu vėliau, tai kodėl?

Čia mūsų tremtinys pamatė, kad 
juokai bėra maži. Puolė ant kelių ir 
ėmė maldauti dangaus galybes:

— Prašau, palikite mane čionai. 
Nors menkoj kertelėj, su kiauru 
stogu ir be langų. Kur aš dabar 
vargšas, Dievo paukštelis, pasidė
siu? . . . Nuo visko, o nuo visko 
mane „geradariai“ anoje ašarų pa
kalnėje išlaisvino: nuo žmonos, vai
kučių, nuo viso mano kuklaus tur
telio, nuo mano gimtųjų namų iš
laisvino . . . Beliko biednas ir ne
laimingas mano kūnas, trečiojo 
reicho apkasų kasimuose ir fabri
kuose nusigyvenęs iki skarmalų, ir 
biedna mano tremtiniška dūšelė ... 
Prašau, nors jos pasigailėkite ...

Tremtinys Mikė Maklakas aiškiai 
pastebėjo, kaip paskutiniojo dangaus 
teismo kaltintojai protokolo gale pa
rašė žodelį „niks“, ir jį apvedė ra-, 
tuku . ,
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O, brangi lietuviškoji, 
Šventa kalba prigimtoji! 
Už žemčiūgus tu brangesnė 
Ir už viską meilingesnė . . .

— tai žinomo 1863 m. sukilimo daly
vio, po to politinio emigranto ir auš
rininko J. Vištaliaus giesmė giesmužė.

S. Gimžauskas 1879 m. pareiškė:
Kad aukso man kalnus kas nors 

davinėtų
Ir už ką tik kalbą atiduot reikėtų, 
Spjaučiau ant to aukso, — prasmek 

jisai suvis!
Man už j j brangesnis prigimtas 

liežuvis.
Dr. V. Kudirka „Varpe“ rašė:
„Stipriausiu pamatu tautystės, 

pirmiausiu jos ramsčiu yra prigim
toji kalba. Atimk žmonių kuopai 
kalbą — dings tautystė su visais jai 
primestais priedais. Iš kur mūs tau
tystė gali būti stipri ir nepasiduoti 
vodingoms rūdims, jeigu mes patys 
ištraukiame iš po jos pamatą, atima
me ramstį — vienu žodžiu, jeigu 
mes patys neapkenčiame savo pri
gimtos kalbos?"

Didysis atbudimo šauklys ypač 
barė inteligentus, kurių (atsidūrusių 
už Tėvynės ribų) „didesnė dalis myli 
lietuvišką kalbą ten paslaptine, pa- 
kąmpine meile, lyg nelegališką pa
čią, su kuriąja gėda pasirodyti tarp 
žmonių.“

Šitos mintys ateina jį galvą, skai
tant amerikiečių ir prancūzų zonų 
gimnazijų ir progimnazijų lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytojų tar
nybinės konferencijos nutarimus. 
Nutarimai yra svarbūs ir vykdytini 
iškart ir visu stropumu. Reikia ma
nyti, dėl tų nutarimų spaudoje pa
sigirs daugiau balsų. Mano dvylekis 
tebūnie akstinas diskusijai. Musų 
kalbai tremtyje gresia daug pavojų, 
ir mūsų pareiga budėti.

Viename iš nutarimų (tesustojama 
ties keletą jų) sakoma: „Gyvenimas 
rodo, kad mūsų abiturientai, baigę 
gimnazijas tėvynėje ar tremtyje, be
velk nė' vienas naujai nesiima stu
dijuoti lituanistikos. Mokytojų ir 
kitų kultūrininkų uždavinys yra ši
tuo mūsų tautos ir kuUuros ateičiai 
žalingu reiškiniu susirūpinti ir ska
tinti jaunimą universitetuose studi
juoti ir lituanistiką. Lituanistiką 
studijuojantiems studentams reikėtų 
skirti bent kelias specialias stipen
dijas.“ ,j«i

Man dedas, ne tik kelių, bet ir 
dešimties mažoka. Gal būt, iškart į 
visas neatsiras ir kandidatų, tai li
kutis tuo atveju teeina į „geležinį 
fondą“, bent vertieji galės kalbos 
žinias nuodugniau ir be baimės dėl 
duonos kąsnelio pagilinti. Kaip iš 
nutarimų matyti, šiuo reikalu nebūta 
nei vienos stipendijos. Neatleistinas 
nusikaltimas, už kurį atsakingi ir 
visi vadovaujantieji veiksniai ir visi 
vadovaujamieji. Neįžeidžiant jokios 
profesijos ir jokių specialistų, pa
sakytina atvirai, kad gailestingųjų 
seserų, akušerių, veterinorių, venero
logų, teisininkų, jūrininkų ir visų

— Dabar jau baigta su manim, — 
pagalvojo jis. — Šitoks trumpas 
sprendimas . . .

Vėl nuskardėjo trimito garsas. Tie 
patys du archangelai ružavais spar
neliais atsistojo šalia Mikės ir savo 
ugniniais kardais davė ženklą sekti 
juos. Maklakui pynėsi kojos, jautė 
nustojęs jėgų ir vos begalėjo paeiti. 
Žilabarzdis senelis Petras atrakino 
vartus. Archangelai išleido tremtinį, 
dar savo švelniais baltais batukais 
pridėdami į sėdimąją vietą . . .

Vadinasi, išmetė . . .
Tik žilabarzdis Petras, šitas stro

pus dangiškųjų vartų pareigūnas, 
meilingomis akimis pasižiūrėjo į 
vargšą Mikę Maklaką nuo Eržvilko. 
Jis buvo toks romus Ir gėrės ir ne
turėjo nei šautuvo, nei medinio kni- 
pelio, kaip stovyklų vartininkai.

Tremtinys vėl pasijuto it pūkelis, 
beskraidąs dausose. Jis jautėsi esąs 
toks lengvutis, lengvutis ir be sparnų 
galėjo skraidyti po erdvę kur tik 
panorėjo ir pamanė: aukštyn, žemyn, 
į kairę ir į dešinę. Jisai pavijo 
beplaukiantį pilkšvą debesėlį, at
sisėdo ant jo, ranka parėmė smakrą 
Ir pradėjo kurti savo ateities planus.

— Kur čia dabar man pastoviai 
Įsikurti? — laužė jis galvą, sėdėda
mas ant debesėlio. — Dangun ne
priima . . .

Jis patikrino su savim turėtus do
kumentus ir po to visus juos paleido 
pavėjui. Dabar pavojinga turėti net 
savo gimtojo krašto pasą . . -. Pro 
šalį skrido balti paukščiai. Ir jis 
paklausė jų:

— Paukščiai, ar jūs nežinote kelio 
į skaistyklą?

Ir nurodė jam paukščiai kelią į 
skaistyklą.

Tremtinys stryktelėjo nuo debesė
lio ir, kaip pūkelis koks, ėmė skristi 
dausomis vienas pats sau dainuo
damas: „Kur aš nukeliausiu, nakvy
nėlę gausiu ..."

m.
Jis pasibeldė į skaistyklos vartus. 

Viduje girdėjosi šioks toks triukšmas, 
ir niekas jam neatsakė. Antrą kartą

kitų galima pasirūpinti sulig reikalo, 
bet Salių, Skardžių ir Jonikų laukia 
tauta dešimtimis metų. Tai faktas.

Bevartydami dr. V. Kudirkos 
publicistikos straipsnius, užtinkame 
tokią pastabą:

„Iš tikro reikia stvertis už galvos, 
išvydus tokią babiloniją: moksliny- 
čia, mokslavietė, mokslainė, moky- 
tuvė, mokykla, mokslynė, mokslabu- 
tis. Tuos visus žodžius, patėmijęsesu 
mūsų raštuose, ir visi jie stengiasi 
išreikšti tą pat dalyką, o kasžin, ar 
nors vieną iš jų galima palikti? Su 
rašysena taipgi quot capita, tot sen- 
sus. Ir aš esu „nepriderančiai dasi- 
lytėjęs“ prie kalbos, ir mano sąžinė 
nevisai gryna, vienok kur radau dėl 
savęs persergėjimą, ten pasitaisiau 
(rašau „Tėvynės Varpai“, „tautie
tis“). Mums visiems, kibintojams 
kalbos ir rašysenos, pridera maldauti 
K. Ob„ idant teiktųsi nepraleisti 
nė vieno mūs paklydimo ir nesigai
lėtų šalto vandens. Tokių būdu, 
jeigu jau ir nesusieisime visi i 
vieną, tai betgi susiartinsime Ir, lie
tuviškai rašydami, viens kitą galė
sime lengvai suprasti“.

Tasai K. Ob. ir buvo ne kas kitas, 
o J. Jablonskis, kuris nuo 1890 m. 
„Varpe“ pradėjo bendrinės kalbos 
dorojimo darbą. Jis 1892 m. „Var
pe“ pastebėjo; „Tegu rašo kiekvie
nas taip, kaip kalba jo krašte". To 
liau pridūrė, kad grynai lietuviškai 
galėsime tik tada rašyti, kai „mes 
gerai pažinsime žmonių kalbą“.

Prof. Pr. Skardžius 1937 m. „Nau
jojoje Romuvoje“ apžvelgė, „kurie 
„Aušros“ pradėti vartoti žodžiai 
prigijo, kurie ne. Pvz., .Aušroje“ 
degtukas vadintas degužlu, mašina
— dirbtuvu, ligoninė — gydytuve, 
barometras —- oramleriu, medalis
— pakabu, egoistas — savininku, 
filosofas — šviesūnu, . vaizduotė — 
vaidintuve, nosinė — šnypštuku.

J. Jablonskis įrodė, kad ne „Auš

Žvangučiai
Žvangučiai! Blyškiai geltoni tarp žolių 
Po visą pievą išblaškyti . . .
Ir keista — lyg kažkur matyti, 
Bet kur? Vis atspėti niekaip negaliu.

Ir tikras, kad jie su kažkuo surišti 
Brangiu ir lemiamu be galo . . . 
Tik vėjo pučiamas pabalo 
Pasviręs gluosnis lauko pakrašty,

Ir man gražiai prisiminė visa —
Ramiai vingiuojanti Dubysa,
Aukšliukių sidabru tryškantis lietus . . .

Ir lyg vanduo iš jos rieškučių
Tekėjo laimė, o žvangučiai
Žydėjo blyškiai geltoni po šlaitus . . .

Ruduo
Ateidavo jisai puošnus, lyg Kubla Chanas 
Su purpura auksiniais raštais išsiūta 
Ir lydimas žiauria ir paklusnia svita 
Teriodavo laukus ir širdį, ganant . . .

O šiaurūs viesulai, gruodas ir šalnos 
Nunuogindavo nusiminusius medžius, 
Sakas iškėlusius maldavimu graudžiu — 
Dangopi šauktiesi sukopusius ant kaina

Atsimenu save — skurdžiausią piemenėlį, 
Prie plazdančios galilaukėj žabų ugnelės . . . 
Kai aš sunkios vaikystės rudenius ganiau . .

Kai šaltis spaudė ašaras skaudžiai užgėlęs, 
Nebežinojau aš, kad be tėvynės gelia 
Už rudenį, šalnas ir gruodą kruviniau.

jis pasibeldė smarkiau, bet ir dabar 
jam niekas neatsakė. Tada jis smar
kiai kumščiu trinktelėjo ir sušuko:

— Darykite duris, pagaliau!
— Kas čia? — atsiliepė balsas iš 

vidaus.
— Tai aš, tremtinys Mikė Makla- 

kas iš vakarinių zonų.
Duryse prasivėrė mažas langiukas 

ir kažin koks pareigūnas su alksnine 
nosimi paklausė:

— Ko nori?
— Aš noriu čia įsikurti.
— Ar afidevitą kokį turi?
— Neturiu jokio . . .
— Tai čia blogiau. Nieko nebus 

be afidevitų. O gal turi čia giminių?
Maklakas valandėlę galvojo, norė

damas prisiminti gimines. Paskui ir 
sako:

— Gal'būt čia randasi pakaruoklis 
Nalivaika, esame biskį giminingo 
kraujo ... Arba Polikarpas Sėlenai- 
nis, kuris kaimyno arkliui uodegą 
nukirpo, arba siuvėjas melagis To
šelė iš Kranklių kaimo?

Pareigūnas atsivertė knygas ir 
stropiai ėmėsi ieškoti Maklėko gi
minių, kurie čia už jį galėtų garan
tuoti . . . Pagaliau, baigęs ieškoji
mus, pareiškė:

— Žinote, nėra . . . Pakaruoklio 
Nalivaikos visiškai pas mus nėra 
užregistruoto, matomai, kitur bus 
nuvykęs . . . Sėlenainis jau prieš 
dešimtį metų iš čia išvykęs, o su 
siuvėju čia niekas negali susikalbėti.

— Pone, vistiek gal kaip nors 
galite mane įsileisti . . . —.ėmė jau 
maldauti nabagėlis. į

— Visos kvotos jau išsemtos, — 
užtrenkė langelį ties pat jo nosimi.

Vadinasi, ištremtajam nė čia ne
pasisekė įsikurti.

Keliauja mūsų Maklakas toliau. 
Vis toliau, nuo debesėlio ant debe
sėlio šokinėdamas. Atsisėdo ant mė
nulio pailsėti. Panoro jis užsirūkyti. 
Žinoma, nė žiupsnio tabokos kiše
nėje nėra. Nuo mėnulio aiškiausiai, 
kaip ant delno, jis mato kas dedas! 
šioje ašarų pakalnėje. Ana, ir jo la
gerio barakai vakarinėje zonoje. Jo 
guolio kaimynas Jeronimas Kaka- 

ros“; ateitlnė, metturgis, prekėjas, 
sandarbininkas, savistoviai, užduotis, 
bet: ateitis, prekymetis, pirklys, 
bendradarbis, savarankiškai, užda
vinys.

Taisyklingai Daukanto ir aušrinin
kų sudarytieji žodžiai tebevartojami 
ir šiandie, kaip jau nebeginčijami: 
auka, degtinė, gaida įstatai, laik
raštis, laipsnis, mokykla (1883 m„ 
293 psį), pramonininkas, rankšluos
tis, rašyba, savaitė, svarstyklės, veid
rodis ir t t.

Prof. Pr. Skardžius rašė: „Turime 
suprasti, kad mūsų bendrinės kal
bos kultūra yra ne koks nors ab
straktus dalykas, bet mūsų visos 
tautinės kultūros dalis, mūsų dvasios 
ir tautybės raiška“

Cla susisiejame su kitu nutarimų 
punktu:

„Prašyti lietuvių tautos vadovau
jamuosius organus sudaryti konkre
tų planą ir rengti sąlygas lietuvių 
kalbai Ir tautinei kultūrai saugoti 
visuose kraštuose, į kuriuos likimas 
lietuvius jau yra nuboškęs ar dar 
nublokš“.

1898 m. „Varpo“ Nr. 1 skaitome:
„Vyručiai, atlikime vieną dalyką, 

kuris jau seniai priderėjo atlikti: 
suvienykime rašybą, o ypač alfa
betą". Dr. V. Kudirka paima pavyz
džius (atsiminkime: Daktaras žodį 
„pavyzdžiui“ trumpino, kaip reikiai: 
„pvz.“) „Varpo", „Okiniriinko“, Dar
bininko", „Vienybės", „Tėvynės“, 
„Kardo“, „Garso", „Lietuvos“. „Sau
lės“, „Tėvynės Sargo“ ir „Ryto“ ir 
teigia:

1. I vartoja tik „Saulė“ ir „Tėvy
nės Sargas". Ergo: vartokime 1,

2. w vartoja tik „Saulė" ir „Lie
tuva“. v litera kur kas gražesnė, 
parankesnė, jos lietuviškai kalbai 
nės Sargas“. Ergo: vartokime v,

3. uo vartoja didesnė dalis laikraš
čių. Ergo: vartokime uo.

4. „Tėvynės Sargas“ buvo pradė

įonas Aistis

rieka sėdi netoli vartų ant suolo ir 
traukia „bankrutkę“, pro nosį ir pro 
bumą sau leisdamas, lt koks ra
ganius, mėlynų dūmų kamuolius. 
Aiškiausiai jo taboką rūko, negi iš 
ko kito gaus . . . Dar kūnas šiltas 
tebeguli lovoje, o jau taboką iš po 
čiužinio pasiėmė kaip palikimą . . . 
Nei testamento jam reikia, nei nieko 
. . . Mato, kaip prieina policininkas 
ir kažin ką sako. Aiškiai, susukti 
prašo, kągi kito, nes aukštieji pa
reigūnai nuo vartų ar iš sandėlių 
tiek ir teturi bendrų reikalų: ar 
turi susukti? Mato vėl, kaip Ka- 
karieka jam ištiesia tabokinę, o tas 
ir susisuka nykščio storumo . . . 
Aišku, argi kam gaila svetimos ta- 
bokės. Maklakas šaukia jiemdviem 
nuo mėnulio:

-r- Ei, jūs nenaudėliai, tenajos jau 
mano taboką parceliuojate? Švilptel- 
klte ir man čia žiupsnį.

Bet anie negirdėjo nabašninko 
balso. Rūkė sau paliktinį, kaip nie
kur nieko nebūtų. O Maklakas 
stryktelėjo nuo mėnulio ir vėl pasi
leido į tolimas ir nežinomas kelio
nes po neišmatuojamas dausų pla
tybes.

Beskraidydamas jis pateko tarp 
kažin kokių lapų. Lapai augo ant 
labai laibų kotų ir buvo tamsūs, 
kavos erzacų spalvos. Jis šokinėjo 
nuo lapo ant lapo, ore išdarinėda
mas visokias figūras. Jis džiaugėsi, 
pajutęs po savo kojomis šiokį tokį 
pagrindą. Atsisėdo ant vieno lapo, 
ranka pasirėmė savo išdžiūvusį 
smakrą Ir vėl ėmė mąstyti apie savo 
ateiti. Staiga jam šovė galvon min
tis: jeigu jau čia auga lapai, tai turi 
būti koks nors tvirtesnis pagrindas 
arba „žemė“ šioje erdvių begalybėje. 
Gal čia kur pavyks pastoviai įsi
kurti? Ir jis pasileido tolyn, šokinė
damas nuo lapo ant lapo. Pagaliau 
jis pasiekė kažin kokią akmeninę 
angą. Anga ėjo vis gilyn. Buvo ne
paprastai tamsu ir dvokė pelėsiais. 
Maklakas grįžo atgal, pasiėmė nuo 
lapo Sv. Jono vabalėlį ir vėl pasi
leido anga gilyn, (B. d.)

jęs š, č, vėl grįžo prie aa. es, kaip 
ir „Apžvalga“ visą metą. Skaityto
jui „Ūkininkas“ parodė, kad prie 
š, č nesunku priprasti, ergo: vartoki
me naujesnės gadynės išradimą i, A

Paduodu šitą klausimą atidai visų, 
neišskiriant nė vienos redakcijų, 
idant teiktųsi apsvarstyti Ir paleng
vinti takus susivienijimui dalykuose 
alfabeto".

Nuo atmintino dr. V. Kudirkos 
kreipimosi į redakcijas kitlmet sueis 
40 metų, ir kas gi: alfabetą suvie
nodinome, bet kas šalis, tai naujos 
kalbinės šiukšlės užgriozdina takus 
susivienijimui „ant kito pagrindo". 
Imkim, pvz., JAV lietuvių spaudą. 
Ypač skelbimus beskaitydamas, žmo
gus atlieki kalbinius galvosūkius. 
Kai kurie laikraščiai jau pradėjo 
skelbimų kalbą lyginti ir į naudą 
išeina besiskelbiantiems Ir skelbi
mus beskaltantiems.

Kai Amerikoje vis tik einama in 
plius; Vakarų Europoje — in minus. 
I mūsų tremtinių kalbą braute 
braunasi svetimybės, be kurių galė
tume pilnai išsiversti Pernai teko 
skaityti, kad Frankfurto studentės 
įsipareigojo lyg ugnies vengti sveti
mybių. Jų nutarimu, už kiekvieną 
svetimybę po markę j specialų fon
dą. Įdomu būtų patirti, koks dide
lis tas fondas?!

Toliau nutarimuose skaitome:
„Kitų dalykų mokytojai, taisydami 

mokinių rašomuosius darbus ar klau
sinėdami juos žodžiu, prašomi taip 
pat atsižvelgti ir į lietuvių kalbos 
reikalavimus".

Tiesų teisybė! Juk kiekvienas mo
kytojas yra auklėtojas ir jei, pvz., 
gimnastikos ar rankdarbių mokyto
jas pamatys mokinį murziną ar 
kitaip kaip netikusiai besielgiantį, 
savaime aišku, įspės. Tąsią pat ir 
gimtosios kalbos grynumo Ir tobuli
nimo atžvilgiu. Klek iš pasakojimų 
teko girdėti, profesoriai Avižonis ir

Žilinskas, iš savo srities beegaa- 
minuodomi, paisė ir studentų gim
tosios (pagaliau, valstybinės) kalbos. 
Iš tikro verti pagerbti Ir sekti.

„Mūsų Kelio" Kalbos kampelio re
dakcija, pradėdama darbą, parašė 
šitokią tiesą:

„Nustoję rūpintis savos kalbos to
bulėjimu ir jos ugdymu, mes nusto
jame branginti ir tuos saitus, kurio 
mus amžiais yra draugėn sieję ir 
laidavę mūsų tautybę, o svarbiau
sia. mes Išsižadame pačios žymiau
sios tautinės priemonės, kuria mes 
tarpusavy naudojamės ne tik mūsų 
tautybei, bet ir visai mūsų dvasiai, 
musų jausmams ir mintims reikšti".

Lenkas kalbininkas Rozwadowski 
yra pareiškęs, kai valstybingumas 
apmiršta, kai į kurios nors šalies 
teritoriją įsibrauna priešas, tauta 
gi miršta, kai jos nariai numarina 
savyje gimtosios kalbos pamėgimą.

Ir, prisipažinkime nuoširdžiai, 
meilė gimtajai kalba! pas mus ima 
apmirti. Neseniai teko kalbėtis su 
vienu senu pedagogu. Jis su baime 
konstatavo, kad pradžios mokyklų 
mokiniai, svetimos aplinkos veikiami, 
o tėvų, deja, neprižiūrimi ir neapva
lomi, juo toliau, juo mažiau pajėgūs 
išsireikšti, jau nebekalbant apie 
vaizdų kurio nors regėto ar skaityto 
dalyko atpasakojimą. Jiems trūksta 
žodžių. Gresia pavojus, kad nebegy- 
domi ims kalbėt! puse liežuvio ir iš 
pusės atminties. Dabar, laimė, dar 
galime pasidžiaugt sava pradžios mo
kykla, bet kas mus ištiks, jei dar la
biau išsibarstysime po pasaulį. Tada 
ir kunigą (pamokslai gimtąja kalba), 
Ir mokytoją, ir laikraštį turės atstoti 
vieni patys tėvai Iki šiol tačiau ne 
visi tėvai supranta savo pareigas gim
tosios kalbos atžvilgiu. Privalu būti 
ausyliems ir sergėti vaikų kalbos 
švarumą, kartu skiepijant meilę vie
kam kas sava ir lietuviška. Sako, 
laukiniai susikalba keliais šimtais 
žodžių, ar mes grįšime (ir leisime 
valkams grįžti) į laukinę būklę? 
Siauri gyvenimo rėmai ir Idekvie- ‘ 
name " žingsnyje svetimų kalbų pai
nioj imąsis pas silpnuosius charakte
rius lengvai pažeidžia gimtosios kal
bos švarumą ir žodingumą. Nepa
mirškime dr. J. Basanavičiaus „pa
sargos“: „. . . . atsižadėję nuo savo 
gražiosios kalbos — svetimai tautai 
teko". Mums, ypač išsisklaidžius, gai- „ 
rėmis tebūnie J. Myliausko — Miglo
varos atsiminimuose randamas pa
vyzdys (kalbama apie „Aušros" drau
gijos Rygoje steigimą):

„Suėjom iš pradžių tik 7 žmonės. 
Pasikalbėjom, pasirokavom ir sudai- 
navom Vienažindžio dainelę „Kur 
prapuolė tas takelis, kur pro kryžių 
ėjo". Ir pasidarė mums nepaprastai 
liūdna, graudu. Tylėjom kurį metą 
kaip užkerėti. Po to ėmėm iš patylu 
vis garsiau šnekėtis, prisiminėm tė- 
vynainėlę. Nutarėm visur ir visados • 
kalbėtis lietuviškai ir daboti prigim
to liežuvio švarybės . . .*

Nauja „Atžalyno“ premjera
A. GEHRI 9 PAV. PJESE „SESTAME AUKŠTE“ LIETUVIŲ SCENOJE

Rugpjūčio 16 d. Hanau „ATŽALY
NAS“ pasirodė su penktuoju savo 
pastatymu, A. Gehri 9 pav. pjese 
„Šeštame Aukšte". Tai margas Pary
žiaus gyvenimo epizodas, nespren- 
džiąs jokių problemų, neturįs jokios 
ryškesnės idėjos, bet labai sceniškas 
ir turįs daug ryškių ir puikiai iš
baigtų charakterių. Veikėjai čia labai 
šilti ir įvairūs Paryžiaus vargiau Jie 
įstatyti į tos socialinės padėties rė
mus ir visai nesistengia iš jų iškopti. 
Jie labai patenkinti mažuoju šeštojo 
aukšto pasauliu ir jo pilkais Ir pa
prastais įvykiais

Autorius labai vykusiai ir įdomiai 
pradėjo pjesę, bet nuo penktojo 
veiksmo — aiški melodrama. Pjesė 
mažai pretenduoja į literatūrinės 
vertės kūrinius, nors šiaip labai pa
traukli ir miela.

Statydamas šią pjesę akt. Vyt 
Valiukas pasirinko grynai pramoginį 
tikslą. Jis įvedė daug lengvos šlage- 
rinės muzikos, kuri labai vykusiai 
ir nuotaikingai nudažė visą spektaklį.

Jei režisieriui pavyko šiam ne
aiškiam veikalui suteikti tikslą ir 
formą, tai Paryžiaus gyyeninjo tem
pas, jo temperamentas ir savitumas 
smarkiai nukentėjo. Daugumui akto
rių trūksta prancūziško temperamen
to, laisvumo ir žaismingumo. Štai 
nelaimingas įsimylėjėlis darbininkas 
Jojo (A. Minelga) buvo greičiau 
Lietuvos kaimo atstovas bet ne 
prancūzas. Temperamento stoką jis 
stengėsi užtušuoti balso kėlimu, kas 
darė jį dar labai mėgėjišku. Daili
ninkas Maksas (V. Gruzdis) dirbo 
įtikinančiai, nors smulkūs jo rankų 
judesiai labai nevykę, o kalba ne
aiški ir reikalinga didelio darbo. „Mo
terų numylėtiniui" Jonvallul (J. Ke- 
lečius), šalia puikaus balso, geros iš
vaizdos, labai trūksta laisvumo. Jis 
bendrai turėtų būti lengvesnis la
biau užtikrintas ir ne toks dramatiš
kas. Edvige, ta šiltnamio gėlė (Ir. 
Nlvinskaitė) ne į visas scenas įsljau- 

tė. Jos vaikščiojimas, kaip luošos 
mergaitės, irgi taisytinas. Namų šei
mininkė Maret (B. Dikinlenė) per
daug dramatiška ir nesiderina su 
spektaklio forma. Hochpot, buhalte
ris, rašytojas (St Petkus), šiltas ir 
ramus senukas, telkė malonų vaizdą.
Dailininko žmona Germainė (E. 
Vilutienė) dirbo labai nuoširdžiai, 
nors ir čia temperamento stoka aiški. 
Namų gyventoja Berta (G. Dum- 
bienė) gera ir atitiko savo vaizduo
jamam charakteriui, bet tartis dar 
taisytina. Gydytojas (K. Veselka) 
charakteringas ir šiltas priemiesčio 
senukas, turis aiškią tartį bet pilnam 
charakterio užbaigimu! stokoja poros 
smulkmenų, charakteringų gydytojui, 
kurios jį dar labiau išryškintų.

Visi kiti, kaip Jeanne (J. Šarkaitė), 
Pilkoji dama (L. Valiukaitė), Maret 
(A. Zygas) buvo patenkinami ir savo 
epizodiniais vaidmenimis vykusiai 
papildė spektaklį

Malonu konstatuoti kad aktoriai 
daro pažangą ir vis mažiau pastebi
mas žodžio vaidinimas, o ieškoma 
tam tikro stovio, taip pat jaučiamas 
charakterių ieškojimas, nors kai ku
rie dar nevisai ryškūs ir išbaigti

Vyt Valiuko režisūra skubota ir 
nevisai išbaigta, nors mizenscenuota 
labai gerai ir įdomiai. Salia spalvin
gos nuotaikos, jaučiama stoka cha
rakteringų paryžietiško gyvenimo 
niuansų.

Dalį K. Jezersko dekoracijos įdo
mios ir spalvingos. Vykusiai sulaužy
ta scenos plokštumą, kurioje aktoriai 
laisvai jautėsi, o režisieriui padėjo 
sukprti įdomias mizanscenas. Tačiau 
kiek*jos yra charakteringos Paryžiui, 
— tai sprendimas nevisai teigiamas.

Nežiūrint tų suminėtų neigiamu
mų, spektaklis labai vykęs ir pažan
ga, kurią jutome ankstyvesniuose 
„Atžalyno" pastatymuose čia pasie
kia didelį lygį

Kaa, Butautu
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Tremtiniu Dramos Teatro gastrolės
<

Po sėkmingos premjeros Augs
burge, Lietuvių Dramos Teatras 
Tremtyje vasaros pabaigą skyrė 
gastrolėms po Mainfrankų apygar
dos lietuvių stovyklas. Aplankęs 
VVūrzburgą, Seligenstadtą ir Bam
bergą, Dramos Teatras atvyko į 
Schweinfurto lietuvių stovyklą, kur 
š. m. rugpiiūčio mėn. 14 d statė 
pjesę „Žmogus, kurį užmušiau“, o 
15 d. pasaką vaikams „Melagėlis“ 
ir komediją „Žmonės, kaip ir mes“.

Lietuvių bendruomenė tremtyje, 
pasiilgusi scenos meno, rodė didelį 
susidomėjimą profesionalais, nekant
riai laukė pasirodymo artistų, kurių 
vardai jau Lietuvoje buvo žinomi, 
kuriais daugumas turėjo progos ža
vėtis Kauno ir Vilniaus teatruose. 
Tenka paminėti, kad salė, kurioje 
tie veikalai Schweinfurte buvo sta
tomi. ne visai atitiko dramos teatro 
reikalavimams: scena buvo permaža, 
ir kėlė didelio rūpesčio dekoracijų 
pritaisymui, o salė buvo perdidelė. 
Tačiau, nepaisant to, spektakliai 
visai pateisino ir net viršijo žiūrovų 
lūkesčius.

„Žmogus, kurį užmušiau", yra 
Maurice. Rostand 3 v. pjesė su pro
logu, kuri po Pirmojo Pasaulinio 
karo Prancūzijoj buvo taip popu
liari, kad nebenueidavo nuo scenos. 
Veikalas buvo statytas ir Lietuvoje, 
Šiaulių teatrę. Nors veikale vaizduo
jamas laikas yra po Pirmojo Pasau
linio karo, tačiau savo dvasia jis yra 
ypač artimas šiems laikams. Laimė
jusi karą Prancūzija Marcei Lorrain 
asmenyje jaučia, kad be reikalo bu
vo žudomi tie žmonės, kurie, gal būt, 
nejautė jiems neapykantos, o galėjo 
būti net geri draugai. Laimėjusieji 
jaučia sąžinės graužimą, jaučia kaltę 
ir klaidą. Pralaimėjusioji Vokietija 
Eifelio asmenyje rengiasi kerštui, kas 
vėliau atsispindėjo nacistinėj dvasioj, 
nors kai kurie (juos veikale atstovau
ja prof, Robert von Holderlln ir jo 
žmona) supranta, kad mirties pada
rytą spragą galima užpildyti tik gy
vybė, kad neapykantą nugalės tik 
meilė, kad žmogus gali mylėti kitą 
žmogų, nors juos skiria tautiniai ir 
rasiniai veiksniai. Veikale nagrinė
jamos didelės problemos, o pats 
veikalas yra humanistiškas ir kartu 
psichologinis. Gausu dramatinių mo
mentų.

Pagrindinės rolės gabaus režisie
riaus (A. Zalinkevičaite) buvo paskir
tos goriausiems mūsų artistams „sė
ti- asbziV z

' Lituanistams žinotina
Prof. dr. A. Salio „Lietuvių kal

bos tarmės“ kaina RM 26.— užsisa
koma, kartu siunčiant pinigus, ne 
Tunkūno vardu, bet Litauisches 
Kommittėe, Spaudos Skyrius, (14b) 
Tubingen, Karlstr. 11.

*■ Paskutinės Trečiojo Reicho dienos
Himlerio derybos su Švedija

Tik šią dieną Ribbentropas iš Gu- 
deriano lūpų patyrė, kad karas stra
tegiškai esąs pralaimėtas. Guderia- 
nas bandė Ribbentropą įtikinti, kad 
Hitleris dabar būtinai turįs pradėti 
derybas su anglais ir amerikiečiais. 
Ribbentropas griežtai atsisakė, saky
damas, kad Hitleris jį už tokį ban
dymą „išmestų lauk, arba lieptų su
šaudyti“. Nutarta kreiptis į Himmlerį.

Jau kitą dieną Guderianas nuvyko 
į Himmlerįo vyr. būstinę, esančią 
Prenzlau. Himmleris Guderianą ra
miai išklausė, tačiau atsisakė, teisin
damasis tais pačiais žodžiais.

Buvo nutarta kreiptis į Gorihgą. 
Himmleris pasisiūlė pats pakalbėti 
su Geringu. Jis nuvyko į Karinhallą 
ir keturias valandas su juo tarėsi. 
Ir Geringas pritarė tokiam žygiui, 
tačiau atsisakė vykti pas Hitlerį, ku
riam, kaip jis išsireiškė, savo ištiki
mybės negalįs laužyti. Juk Hitleris, 
pareiškė jis, ir jį išmesdintų.

Tada Himmlęris pradėjo veikti sa
vistoviai. Būdamas politikoje ga
besnis už Hitlerį, jis jau per suomių 
gydytoją Kersteną buvo užmezgęs 
ryšį su grafu Folke Bernadotte ir, 
švedų maldaujamas, Hitleriui visiš
kai nieko nežinant, iš kone, stovyk
lų paleidęs keletą tūkstančių norve
gų ir danų politinių kalinių., Himm
leris šiuo būdu tikėjosi vieną dieną 
galėsiąs išgelbėti savo kailį. Pasita
rimų metu su Bernadotte atitinkamą 
vaidmenį suvaidino ir Schellenber- 
gas, kuriam buvo patikėtas KZ kali
nių transportas, ir todėl jis galėjo 
kelis kartus nuvykti į Švediją.

Kai Ribbentropą pasiekė gandas, 
kad Bernadotte atvykęs Berlynan, 
jis taip pat jį pasikvietė pas save, 
tačiau pasikalbėiimas neprivedė prie 
jokių politinių išdavų. •

Himmleris Bernadotte! pareiškė, 
kad jis esąs pasiruošęs dėl kapįtulia- 
cijos tartis su anglais ir amerikie
čiais, tačiau ne su rusais. Jis įsivaiz
davo, kad' šiuo spvo pasiūlymu ga
lėsiąs išsprogdinti sąjungininkus, kad 
totam šr pšefct trorrtuooe kovojan

niems vilkams’’ H. Kačinskui ir J. 
Palubinikui. Vokiečių profesoriaus 
tipas H Kačinsko buvo sukurtas be 
priekaištų, lygiai kaip J. Palubins
kas įsijautė į kenčiančio, degančio 
savo sieloje prancūzo rolę. Šie du 
aktoriai savo rolėse buvo nepamai
nomi. Dar jauna artistė B. Pūkelevi- 
čiutė sukūrė puikų švelnios kenčian
čios sielos, bet tvirtų humanistinių 
įsitikinimų profesoriaus žmonos tipą. 
Mažiau dėkinga rolė teko K. Oželiui 
(vienuolis).

Veikalas praėjo su dideliu pasi
sekimu, o visi žiūrovai buvo sujau
dinti. Tuo būdu veikalo pasirinkimu 
ir jo išpildymu dramos teatras už
sipelno bendruomenės padėkos. Po 
spektaklio žiūrovų tarpe teko gir
dėti nuomonių, kad, jei minėtas 
veikalas per dvidešimtį metų būtų 
buvęs prievarta rodomas kiekvie
nam vokiečiui, paskutinio karo ne
būtų buvę.

Sekančią dieną buvo statytas leng
vesnis dalykas „atsikvėpti“ ir pa
tenkinti tą visuomenės dalį, kuriai 
artimesni yra tos rūšies pastatymai. 
Truputį pakeistu sąstatu, dalyvau
jant jaunesniems aktoriams, buvo 
suvaidinta amerikonų autoriaus Max
well Anderson 3 v. komedija „Žmo
nės, kaip ir mes“. Si komedija Ame
rikoje yra itin populiari, bet mums, 
nepratusiems prie to gyvenimo, vaiz
duojamasis dalykas yra kiek sveti
mas. Čia jaunesnieji aktoriai parodė 
savo norą ir pastangas neatsilikti 
nuo senųjų. Tą pat dieną dienos 
metu buvo pastatyta pasaka vaikams 
„Melagėlis“.

Po spektaklių teko pasikalbėti su 
režisierium A. Zalinkevičaite ir akto
rium H. Kačinsku, kurie atsakė į eilę 
klausimų, besirišančių su dramos 
teatru.

A. Zalinkevičaite, kalbėdama apie 
šio teatro gastroles, papasakojo, kad 
tai yra pirmoji teatro išvyka, kuri 
apims Mainfrankų apygardą. Kada 
bus apVažinėtos visos didesnės sto
vyklos amerikiečių zonoj, tada gal 
būt, teatras aplankys ir anglų bei 
prancūzų zonas. Žodžiu, iki žiemos' 
teatras nepramato jokio poilsio, o 
žiema bus skirta studijoms.

Šiuo metu kolektyvą sudaro 12 
žmonių, bet yra perspektyvų, kad 
ateityje kolektyvas didės. Be šių 
trijų, Schweinfurte statytų, veikalų 
teatras savo repertuare turi dar 
„Vincą Kudirką“, „Pirmą skambutį“ 
ir komediją „Kaip jums patinka“ 
Pirmieji du dalykai laikinai negau 
būti statomi kadangi dvi aktorės 
šiuo metu yra išėjusios iš kolektyvo.

H. Kačinskas papasakojo apie są
lygas, kuriose teatrui tenka dirbti 
Augsburge. Teatras neturi savo sa
lės, techninio personalo ir nors visi 
kolektyvo nariai išskyrus režisierių 

tieji kareiviai, padės ginklus, o rytų 
fronte kova bus tęsiama. Hitleris su 
savo sėbrais būsiąs eliminuotas, va
dovavimą perimsiąs jis, Himmleris.

Sąjungininkai, žinoma, šio pasiū
lymo nepriėmė. Grafas Bernadotte 
savo knygoje „Slutet“ (Galas) šias 
derybas gana vaizdžiai atpasakoja. 
Ypač neigiamą įspūdį jam palikęs 
Ribbentropas.

Guderianas išeina
Kiek vėliau, apie kovo 20 d., Hit

leris vieno padėties nagrinėjimo 
metu gen. štabo šefui Guderianui 
„patarė“ dėl .nusilpusios širdies iš
vykti kurortan pailsėti. Guderianas 
tai suprato ir padėkojęs kovo 30 d. 
išvyko.

Hitlerio priepuoliai
To metu padėtis Vengrijoje ir 

Pomeranijoje pasidarė visiškai chao
tiška. Pomeranija, o su ja ir abi 
armijos, stovėjusios prie Dancigo ir 
Rytprūsiuose, žuvo. įsakytoji ofen
zyva Vengrijoje virto nuostolingu 
atitraukimo žygiu. Kadangi abie
juose puolimuose žymia dalimi daly
vavo ir SS, o Hitleris svarbiausia 
pralaimėjimo priežastimi laikė fana
tizmo trūkumą, tai ir šie jo rinkti
niai daliniaj pateko nemalonėn. 
Himmleris, kaip nesugebąs, buvo 
nušalintas iš Pomeranijos fronto 
vado pareigų. Ne tik Sepp Dietrichui, 
bet visiems SS daliniams Vengrijoje 
Hitlerio įsakymu buvo nuo rankovių 
nuplėštos sidabrinės juostelės. Be 
kitų, ši bausmė ištiko ir Hitlerio 
Leibstandartą, „Hitler-Jugėnd“ ir 
„Das Reich" divizijas — kruopščiai 
atrinktus dalinius, kurie anksčiau 
itin didžiavosi rankovių juostelėmis. 
Duodamas įsakymą degraduoti Hit
leris rėkė, kaip pasiųsdamas.

Naujasis šefas
Apie tą laiką padėties nagrinėji

muose pasirodė naujas vardas — ta: 
Guderiano įpėdinis ir naujasis OKH 
šefas, gen. Kreti. Kodėl Hitleris

TKVISKKS GAISAS

A. Zalinkevičaite, gyvena Augsburge, 
bet tenka gyventi susispaudus, kam
bariuose po kelis, o tai labai apsun
kina aktorių darbą.

Paklaustas,’ kaip publika sutinka 
dramos teatro pastatymus, H Ka
činskas papasakojo, kad visose sto
vyklose publikos meninis lygis yra 
gana žemas, ir tokie veikalai, kaip 
„Žmogus, kurį užmušiau“ yra tik 
nedaugelio suprantami ir pergyve
nami. Svarbiausioji priežastis yra ta, 
kad stovyklose žmonės yra susirinkę 
iš visų Lietuvos vietų. Paprastai pu
blikos meninis lygis draminiu at
žvilgiu yra toks, koks yra tos vietos 
teatro lygis. Tuo tarpu stovyklose 
daugumas žmonių yra iš Lietuvos 
provincijų, o provincijų teatras bū
davo žemesnio lygio. Antroji prie
žastis yra ta, kad tremtyje visuo
menė mažai temato profesionalų 
pastatymų, o mėgėjų teatras yra 
dažniausiai vietinio pobūdžio ir ap
tarnauja tik savo stovyklą. Taip pat 
mėgėjų teatras ‘taikosi prie žiūrovų 
lygio, pasirinkdamas veikalus. H. 
Kačinskas yra nuomonės, kad vei
kalai turėtų būti parenkami rimtes
ni, kurie pakeltų žiūrovų meninį 
lygį, kartu turėtų būti neužmiršti 
ir lengvesnio žanro veikalai, kaip 
komedijos ir pan. Šiuo metu trem
tyje jaučiamas didelis trūkumas 
naujų lietuviškų dramos veikalų, o 
daug senųjų yra likę Lietuvoje. Šiuo 
metu bandoma kai. kuriuos veikalus 
gauti iš Amerikos. Be to rašytojas 
Jankus yra pasižadėjęs parašyti vie
ną dalyką dramos teatrui.

Baigiant tektų pažymėti, kad Lie
tuvių Dramos Teatras Tremtyje yra 
didelis mūsų kultūrinis laimėjimas 
išeivijoj, juo labiau, kad ateityje tea
tras 
mes

numato plėstis ir tobulėti. To 
jam visa širdimi ir linkime.

M. Bavarskas

„Svenska Dagbladet“ užtaria pabaltiečius
(atkelta iš 3 psl.) 

kokių drumzlinų šaltiniųIš . . .
sėmė laikraščiai savo fanatazijas? 
Daugelis švedų nori paaiškinimų į 
tuos klausimus.

Tą patį vakarą, kada vyko suėmi
mai, turėjau progos dalyvauti vie
name subuvime, suruoštame Pabal
tiečių Humanistinės Sąjungos Stock- 
holme. Ten latvių arkivyskupas Dr. 
T. Grinbergs buvo ne tik savo tau
tiečių bet ir estų bei lietuvių koloni
jos pagarbiai sutiktas.. Tai buvo 
neužmirštamas susirinkimaš. Sene
lis prelatas, einąs 77 metus, vado
vaująs humanitariniam darbui tarp 
savo tautiečių vakarų . Vokietijoje, 
buvo ką tik Lunde (Švedijoje) įvy
kusio pasaulinio liuteronų konvento 

pasirinko Krebsą, visiems paskuti
niųjų įvykių Reicho kanceliarijoje 
liudininkams buvo visiškai aišku. 
Krebšas buvo fanatiškas nacional
socialistas, ištikimas Hitleriui žsio- 
gus, niekada neprieštaraująs. Be to, 
jis buvo artimas Bormanno draugas.

Bormannas prieš Guderianą
Dar tebevykstant kovoms prie Ryt

prūsių sienos, Guderianas buvo iš
leidęs įsakymą, liečiantį Volkssturmo 
apmokymą ir panaudojimą. Borman
nas šiame įsakyme įžiūrėjo kišimąsi 
į jo reikalus. Po aštrių kivirčų Gu
derianas nusileido.

Kiek vėliau tarp jų vėl iškilo 
aštrus ginčas — šį kartą dėl nacio
nalsocialistine auklėjimo karininkų, 
NSFO, kurie po liepos 20-tosios aten
tato buvo priskirti prie kiekvieno 
dalinio. Jie buvo, kaip ir politrukai 
raudonojoje armijoje, įvesti politinei 
dalinių priežiūrai. Kai kurie iš šių 
karininkų palaikė tiesioginį ryšį su 
pačiu Bormannu, pranešinėdami jam 
apie „defetistines karininkų korpo 
nuotaikas Silezijos fronte“.

Ginčas pasiekė Hitlerį, ir pastara
sis užpuolė Guderianą. Tačiau vėliau 
Hitleris slaptu raštu Bormannui už
draudė maišytis ne į savo reikalus, 
o nacionalsocialistinio auklėjimo ka
rininkus, palaikiusius tiesioginį ryšį 
su Bormannu, nubausti už karinės 
drausmės nesilaikymą. NSFO, nežiū
rint politinio charakterio, priklausė 
Wehrmachtui, o ne partijai.

Geringas patenka į nemalonę
Sekantis, pajutęs Hitlerio pasitikė

jimo trūkumą, buvo GSringas
Mes vėl esame susirinkę į Reicho 

kanceliarijos didįjį kabinetą padėčiai 
nagrinėti. Sausunios kariuomenės ir 
laivyno pranešimai jau baigti. Gen. 
Christiansas pasakoja apie aviacijos 
veiklą. Hitleris jį viduryje sakinio 
nutraukia ir pasiteirauja, kiek paga
minta naujojo naikintuvo tipo maši
nų. Tai yra tas pats klausimas, kuris 
jau ištisus mėnesius reguliariai kar

Kanados Ministeris Hanau 
, DP stovykloje

Emigracijos akcijai į Kanadą pra
vesti šiomis dienomis į Viekietiją at
vyko pats Kanados atstatymo minis- 
teris, įžymus liberalų politikas, Cla
rence Howe, su savim atsiveždamas 
specialią delegaciją. Be to. šiomis 
dienomis iš Kanados laukiama at
vykstant ir specialos komisijos, kuri 
verbuos 1000 moterų Kanadon li
goninių darbams. Kaip patiriama, 
sąryšy su pagyvėjusią emigracija, 
Kanados vyriausybė numatanti iš
leisti atatinkamus potvarkius, ku
riais reguliuotų DP įkurdinimą bei 
draudimą nuo galimo išnaudojimo.

Rugpiūčio 10 d. minėtas Kanados 
atstatymo ministeris Clarence Ho
we, lydimas sekretoriaus ir kitų 
delegacijos narių, aplankė Hanau 
DP stovyklą, norėdamas vietoje su-

JAV jaunimo dova
nos mūsiškiams

Schwabisdi-Gmund lietuvių sto
vyklos jaunimas turėjo retą ir 
malonią iškilmę: iš Heidelbergo 
atvyko Amerikos Raudonojo Kry
žiaus įgaliotinė, kuri mokykliniam 
jaunimui iki 17 metų amžiaus atvežė 
Amerikos jaunimo dovanas — pakie- 
tėlius su rašomomis priemonėmis ir 
tualeto reikmenimis bei žaislais. Ta 
proga buvo išpildyta maža progra
mėlė, kurioje dalyvavo patys mažiau
sieji ir suaugesnieji mokiniai, pa
dainuodami dainų, pašokdami tauti
nių šokių, gi skautai visus linksmai 
nuteikė su savo „Maharadžos“ insce
nizacija. Iškilmėse dalyvavo ir prog
ramos žiūrėjo vietos karinis guber
natorius, amerikiečių armijos kari
ninkai ir IRO pareigūnai. L Žlv.

pagerbtas, išrenkant jį į vykdo
mąjį komitetą.. Jis tarė taurius 
ir paguodos kupinus žodžius bena
miams, o kai jis spaudė kiekvieno 
ranką, jautei tartum geras tėvas lai
mina savo vaikus. Visą susirinkimą 
gaubė ramumas, rimtis ir atsargu
mas. Man, kiek anksčiau tą pačią 
dieną būnant liudininku, kaip buvo 
suimtas (nors ir labai humaniškai) 
vienas iš pabaltiečių kultūrininkų, 
turėjusių šiose iškilmėse dalyvauti, 
dingtelėjo galvon, koks psichologinis 
nesusipratimas apkaltinti tuos pui
kius žmones kažkokiais, kad ir poli
tiniais, nusikaltėliais.

Ta pati rami ir pagarbi nuotaika 
visada supa pabaltiečių kuklias iš
kilmes. Dažnai jos pasibaigia daino- 

tojamas. Christiansas bando išsisukti, 
tačiau iš visa ko matosi, kad dar 
nė viena naujoji mašina nėra paki
lusi oran. Hitleris valandėlę tyli. Jo 
rankos mėšlungiškai susigniaužia, 
išblyškęs veidas parausta, jis sukan
da lūpas. Niršdamas atsisuka į Ge
ringą:

— Goringai, tamstos aviacija yra 
neverta būti Wehrmachto dalimi.

Seka aštrūs įžeidinėjimo žodžiai, 
Reichsmaršalą jis kolioja, kaip pie
menį. Jam nurimus, Goringas pasi
traukia į prieškambarį ir „įmeta“ 
keletą konjako stiklelių. Dažnai, kai 
Hitlerio nuotaika pablogėja, vienas 
ar kitas, nenorėdamas tapti sekančiu 
diktatoriaus įniršimo objektu, smun
ka už durų, ir vėliau Hitlerio adju
tantams tenka bėglius kviesti atgal

Jau kuris laikas Goringas dėvi 
paprastą Luftwaffes uniformą, be 
jokių ženklų. Dabartinėje padėtyje 
ir jis laiko esant tikslingiau savo 
mėlyną šerno odos uniformą, raudo
nus batus su auksiniais pentinais ir 
fantastišką kepurę, arba kitokias 
spalvingas uniformas, kuriomis jis 
taip mėgdvo demonstruotis, pakeisti 
į kuklesnes. Jo domėjimasis karo 
eiga, atrodo, kas kartą vis mažėjo. 
Anksčiau, padėties nagrinėjimų metų, 
jis dažnai mėgdavo visu savo kūno 
storumu užsigulti ant stalo bei žemė
lapių ir mėsingu, žiedais apmaustytu 
pirštu vedžioti po žemėlapį.

Tačiau dabar tai jau maža jį bedo- 
mino. Kartą, vienos nakties konfe
rencijos metu, mes visi, išskyrus 
priešais (Hitlerį sėdintį Gbringą, sto
vėjome prie stalo mažajame konfe
rencijų kambaryje. Stalas buvo ap
krautas žemėlapiais. Goringas nuo
bodžiavo ir, atrodo, iš nuovargio 
nuolat žiovavo. Pagaliau jam visa 
taip nusibodo, kad jis paėmė savo 
puošnų portfelį, pasirėmė alkūnėmis 
i stalą ir savo galvą palaidojo tame 
kiaulės odos portfelyje. Hitleris nu
davė nieko nepastebįs. Pagaliau, kai 
jis jau buvo įmigęs, Hitleris paprašė 
jį atsiimti alkūnes, nes esąs laikas 
nuimti viršutinį žemėlapį. —luk—
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sipažinti su tikruoju DP gyvenimu. 
Sį įžymųjį svečią pasitiko lietuvių 
stovyklos vadovas dr. Gylys.

Svečiai nuodugniai apžiurėjo ama
tų apmokymo dirbtuves, stovyklos 
technikos dirbtuves, gimnazijos pa
talpas, virtuvę ir gyvenamdosius na
mus. Stovyklos vadovas dr. Gylys, 
apmokymo dirbtuvių direktorius 
inž. Drąsutis, dirbtuvių vedėjas inž. 
Jasiukaitis ir amatų mokymo sky
riaus viršininkas inž. Andriūnas sve
čiams davė plačių paaiškinimų apie 
dirbtuvių įrengimus ir mokymo eigą. 
Jiems buvo parodyti gražūs gami
niai, kuriuos DP pagamina iš seno 
laužo, konservų dėžučių ir senų dra
bužių. Taip pat paaiškinta, kad ir 
pačios dirbtuvės buvo įrengtos iš 
seno laužo ir iš nebetinkamų var
toti motorų, patiems DP juos atre
montavus. t

Dirbtuvių gaminiai ir mokymo 
priemonės liudijo svečiams, kad DP 
rimtai ruošiasi ateičiai ir kruopščiai 
mokosi įvairių amatų, kurie būtų 
naudingi emigracijos atveju.

Taip pat svečiai lankėsi ir DP gy
venamuose kambariuose. Jie kalbė
josi su gyventojais, teiravosi apie 
gyvenimą, apie tai, ką jie mano da
ryti ateityje ir kokiomis aplinkybė
mis čia atsiradę. j

Ta pačia proga svečiai užsuko ir į 
tarptautinę (buvusiose arklidėse 
įrengtą) salę, kurioje tuo metu apie 
500 lietuvių klausėsi savaitinės poli
tikos įvykių apžvalgos.

Kiek buvo galima spręsti, Minia- 
teris ir kiti svečiai daugiausia domė
josi pabaltiečių gyvenimu. Atrodo, 
kad svečiai apie šią stovyklą ir drau
ge apie DP išsivežė gerą įspūdį.

Jurgis Janušaitis

mis. Ištisas valandas jie gali semtis 
stiprybės unisonu dainuodami savo 
tautines dainas. Vargiai ar kuriai , 
nors* kitai tautai daina tiek daug 
reiškė, kiek pabaltiečiamsjyra nei 
sakoma, kad daina tas tautas pagim
dė. Priespaudos spaudžiami ir var
ginami, užmiršties jie ieškojo dai
noje, ir beginkliai, bet nepalaužiami 
dvasioje, jie Išdainavo savo tautas.

Pabaltiečių pabėgėlių elgesys Šve
dijoje tebūna pavyzdys visiems. 
Ramiai sau įsijungę jie į savo Ilki- ’ 
mą, ir labai retai arba niekada ne- 
pasigirsta nusiskundimų iš jų lūpų; 
o jie tačiau yra praradę savo tėvų 
žemę ir viską ką turėjo, o koks di
delis jų skaičius matė savo drau
gus žudomus arba išvežamus nežino
mam likimui. Energingai jie ėmėsi 
darbo naujame krašte, dažnai visai 
kitose srityse,negu kad buvo pasi
ruošę: vyrai, seniau aukštus postus 
savo krašte užėmę, mielai sutiko 
būti, pav., perrašinėtojais, o jų žmo
nos pragyvenimą užsidirba, beplau- 
damos indus restoranuose. Ir vistiek 
pabaltiečiai, nežiūrint menko už
darbio, nuolatos siunčia siuntinėlius 
vargstantiems tautiečiams Vokietijoje.

Palengvą ir švedų valdžios orga
nai, ir didelė mūsų tautos dalis pra
deda suprasti, kokį puikų darbo jė- - 
gos prieauglį teikia mums pabaltie
čiai pabėgėliai, kokį puikų darbą jie 
pareigingai atliko. Aš girdėjau, kaip 
mūsų darbo biržos vadovaują asme
nys vertina pabaltiečius, aš žinau 
valdininkus, pareiškiančius, kad be 
pabaltiečių teikiamos pagalbos jie 
nebūtų visai apsiėję. Anglai, būdami 
praktiška tauta ir gaivoje turėdama 
pabaltiečių tinkamumą iš Vokieti
jos perkėlė tūkstančius, o gal ir de
šimtis tūkstančių pabaltiečių pabė
gėlių į Angliją.

Jei pabaltiečiai pabėgėliai domisi 
savo kraštais, negali būti nieko nusi
kalstamo. Aš nevadinu to špionažu/' 
jeigu jie nori sužinoti, kas dedasi 
jų žemėje, kurią ne kas kitas, o jie 
patys, teturi teisę sava vadinti. Pali
kime komunistams nacizmu kaltinti - 
tas tautas, kurios savo kraštuos ly
giai energingai kovojo tiek su na
cizmu, tiek su komunizmu.

Kai šiomis dienomis pabaltiečiai 
pabėgėliai nekaltai buvo apsunkinti 
susinervinusių valdžios organų ir 
neatsakingų spaudos organų įtaria
mi, toji švedų tautos dalis, kuri ne- 
silenkia svetimai jėgai, vistiek ko
kia ji bebūtų, ir kuri laiko sąvokų 
sumaišty vis dar pajėgia atskirti 
teisybę nuo melo, tiesia ranką savo 
pabaltiečiams draugams, nuoširdžiai 
dėkodama už gerą ir prakįlnų darbą 
švedų visuomenės tarnyboje ir už tą 
pavyzdingumą velkant sunkų trem
ties’jungą“.

AUSTRALIJA LAIMĖJO
TARPZONINES RUNGTYNES

Kaip pranešama iš Mcntrealio, 
tarpzoninėse Daviso taurės baigmi
nėse rungtynėse Australija užtikrin
tai sukirto Čekoslovakiją pasekme 
4-L .
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Sv. Sosto Delega
tas lankėsi Kemp 

tene

Flensburgan perkeltas lietuviškas kryžius

— Rugpiūčio 14-15 d. d. kemp- 
teniečius aplankė Jo Prakilnybė Sv. 

„Sosto Delegatas Kan. F. Kapočius. 
Savo kalbose užakcentavo nepa- 

■ prastą vienybės reikalą. Anot Dele
gato, mūsų vieninga valia, jei ji 
būsianti nukreipta į vieną bendrą 
tikslą, būsianti galingesnė ir už ato
minę energiją. Ta proga 34 asme
nys priėmė Sutvirtinimo Sakra
mentą.

— Z. Puzinauskas nesenai grįžo iš 
YMCA — YWCA konferencijos, įvy
kusios Oslo mieste, Norvegijoj. Įspū
džius iš minėtos konferencijos pats 
paskelbsiąs spaudoje.

— Rugpiūčio U d. buvo baigti 
metus laiko užsitęsę med. seserų 
-kursai. Kursus baigė ir baigimo pa
žymėjimus gavo 20 lietuvaičių iš 
Kempteno ir kitų aplinkinių kolo
nijų. Kursams yadovavo med. dr. 
Mikelionis, o jbos globojo LRK 
Kempteno skyrius, kurio vardu ir 
baigimo pažymėjimai buvo išduoti.

— Kempteno Area PC IRO direk
torius mjr. Wattleworth savo rašte, 
paskelbtame' išvietintųjų žiniai, la
bai pasipiktinęs, kad tiek mažai 
teatsirandą savanorių darbams i 
Olandiją. . L. V-kas

— Sdileswigo miesto ir apskrities 
lietuviai, atkelti į Flensburgo miesto 
stovyklas, jau įsikūrė. Buv. Schies- 
wigo miesto „Ventos" stovyklos di
desnioji dalis lietuvių apgyvendinti 
Flensburgo lietuvių stovykloje 
„MUtzelburg". Kita ventiškių dalis 
pasiliko Schleswige, mišrioje „Grun- 
valdo“ stovykloje.

Buv. Tolko stovyklos lietuviai ap
gyvendinti Flensburgo m. mišrioje 
stovykloj „Trollsee“. Tolkiečlai iš 
savo senosios stovyklos atsivežė ten 
praeitųjų metų rugsėjo 8 d. pasi
statydintąjį lietuviškąjį ąžuolinį kry-

žiu ir jį pasistatė dabartinėje sto
vykloje tarp lietuvių apgyventų ba
rakų esančioje nedidelėje aikštelėje. 
Altorių-koplyčią įsirengė vieno ba
rako kambaryje, kur kiekvieną sek
madienį pamaldų atlaikyti atvyks 
kun. Klimas iš „MUtzelburg“ sto
vyklos. Buv. Tolko lietuvių klebonas 
(drauge ir kitų Schleswigo aps. lie
tuvių stovyklų) likosi ten pat Schles
wige.

— Liepos 26 d. „MUtzelburg“ sto
vykloje mirė Juzė Bučnienė-Andrie- 
jauskaitė, gimusi 1882 m. vasario 22 
d. Andriejavo vai., Kretingos aps.

Giesseno studentų ekskursija
Giesseno vok. universitete agrono

mijos ir veterinarijos mokslus studi- 
uoja apie dvidešimt lietuvių. Trem

tinių visuomeninėms organizacijoms 
finansiniai parėmus, vasaros semes
tro gale jie suruošė įdomią ekskur
siją į Siaurės Vokietiją, susipažinti 
su tuo kraštu ir jo žemės ūkiu.

Iš pažymėtinų vietų aplankyta: 
Hanoveryje — Veterinarijos Akade
mija, karališkas parkas Herrenhau- 
sene, zoologijos sodas, meno paroda 
ir vietinė lietuvių kolonija: Celleje — 
arklių žirgynas, veikiąs per 200 me
tų, smulkių gyvulių auginimo stotis

Lietuvių Tremtinių Bibliografija
Bibliography of Lithuanian Ref ngees 1945

Bibliography of Lithuanian Refugees
000 BENDRYBES - GENERAL 

WORKS.
070 Laikraščiai - Newspapers.
Išeivių Žinios, radio pranešimų ir 

viet,. inform, biuletenis. (14a) Kirch
heim Tede. A. pr. iš „Kelio į Tėvynę“ 
16/2, p. 12 (070/1945. 41).

Kablys, satyr, laikr. (21b) Arns
berg, anksčiau Menden-Schwarte. 
Apr. iš „Lietuvio“ 45/5. p. 3 (070/ 
1945. 43).

Kalorijų Priedas, sien. laikr. (I3a) 
Bayreuth. Apr. iš „Žiburių“ 45/10, 
p. 2 (070/1945. 44).

Kardas. (24) Belin, Karo belaisvių 
stovykla. Rašyt, ranka. Apr. iš „Ke
lyje Tėvynėn" 45/13 (070/1945. 45).

Kelias i Tėvynę sien. laikr. L:Llet. 
S-gos skyrius. Mašln. (13b) Bad. 
Worishofen, Kneippstr. 8. Įst. 1945. 
XII. 1. Išleista 2 Nr. 210X295 mm 
(070/1945. 46).

Kelyje Tėvynėn. L:Baltija. Rotat. 
(24) Haffkrug. Įst. 1945. VI. 10. Iš
leista 24 Nr. Nr. 210 X 293 mm (070/ 
1945. 47).

Kirvarpa, visokieriopos šiderstvos 
oficiozas. L:Red. Kolegija. Rotat. (23) 
Poerverden, anksčiau Hassendorf ir 
Rotenburg. Įst. 1945 m. 235X310 mm 
(070/1945. 48).

Klajūno Balsas, sien. laik. (13a)

Zell b/Wūrzburg. Apr. iš „Aidų" 45/3, 
p. 3 (070/1945. 49).

Komiteto Informacija. Mašln (13a) 
Wurzburg 7, Nord Kaserhen. Įst. 1945. 
m. 4 1-3 pusi. 210X298 mm Apr. iš 
metraščio „Svetimoj Padangėj“ p. 47 
(070/1945. 50).

Krivūlė. Mašln. Leld. vieta nepa- 
tymėta (24) Flensburg ?) Apr. iš St. 
Butkaus laiško (070/1945. 51).

(be kita ko, susipažinta su šilkaver
pių auginimu); Hamburge — smul
kiai susipažinta su antruoju didumo 
atžvilgiu Vokietijos miestu (miestas 
sparčiai valosi nuo griuvėsių) Ir vie
nu didžiausių Europoje uostų, zoolo
gijos sodu Ir kt Be to, kelionėje susi
pažinta su Siaurės Vokietijos žemės 
ūkiu bei to krašto gamta. Ekskur
sija, nors karščių metu kiek ir var
gino, buvo įdomi ir naudinga. Joje 
studentai galėjo susidaryti vaizdą 
apie Šiaurės Vokietijos žemės ūkį 
bei praktiškai palyginti su paskai
tose įgytomis ar anksčiau turėtomis 
teoretinėmis žiniomis.

Ekskursantai vok. įstaigų bei įmo
nių vadovų buvo mielai priimti ir 
aprodyti. Pažymėtina smulkmena 
pav., Cejleje vienas aiškintojas suži
nojęs, kad čia lietuviai studentai, 
pasiteiravo, ar dabar iš Lietuvos at
vykę. Vokiečių Įstaigose be! Įmonėse 
daug kur sutikta žmonių, kurie pa
žįsta Lietuvą ir yra joje buvę.

Už piniginę paramą Giesseno lietu
viai studentai dėkingi: LTB Hesseno 
apygardos komitetui, Hanau liet sto
vyklos komitetui, Hanau stovyklos 
paštui ir Frankfurto zoninei lietuvių 
studentų atstovybei. Js.

Palaidota Flensburgo miesto kapi
nėse.

— P. Butėnas anksčiau buvo įstei
gęs Flensburge rotatorium spaus
dinamą žurnalą .Žingsniai“. Redak
toriui išvykus iš Flensburgo. šis 
žurnalas toliau buvo leidžlamaFSee- 
dorfe bei Stadėje. Dabar gautas bri
tų karinės valdžios leidimas „Žings
nius" spausdinti spaustuvėje.

— Rugplūčlo 1 d. kun. Sugintas, 
atvykęs svečluosna į Flensburgą, 
„MUtzelburg“ stovykloje laikė pas
kaitą apie Braziliją. Prelegentas 
prieš šį karą 7 metus yra gyvenęs 
Brazilijoje ir pats savo akimis ją 
pažinęs. Jis apibūdino įsikūrimo ir 
pragyvenimo galimumus Brazilijoje 
ir drauge pavojus, kurie gali ištikti 
naujai atvykusius. Jo nuomone, 
neapsimoka perdaug bijotis Brazili
jos. Svarbu tik mokėti vietinę por
tugalų kalbą ir sugebėti kokiu nors 
amatu verstis. Tuomet esą Įmanoma 
ir visai padoriai Įsikurti. Nemokan
tiems jokio amato, žinoma, sunkoka.

„Sietynas" gastroliuoja
— Išrinkus naująjį stovyklos komi

tetą, pakeisti admi“’’tracijos parei
gūnai. Stovyklos cu.<A..orium! ir to
liau pasiliko V. Balčiūnas. Direkto
riaus pavaduotoju paskirtas Kliorys; 
darbo skyriaus vedėju — Petreikis, 
gerovės skyriaus ved. — Krumplys, 
transporto skyriaus ved. — Rukšė
nas. ūkio skyriaus ved. — Šimkus: 
aprūpinimo skyriaus vedėju liko ir 
seniau tose pareigose buvęs J. Abra- - 
mavičius.

— Meno kolektyvas „Sietynas“ po 
atostogų vėl pradėjo darbą, savo 
eiles papildęs naujais dainininkais 
ir tautinių šoklų šokėjais. Artimiau
siu laiku „Sietynas" Išvyksta gastro
lių pas amerikiečių karius, su ku
riais kolektyvas yra pasirašęs (nu
tartį.

— Rugpiūčio 10 d. stovykloje Pul
gis Andriušis skaitė paskaitą tema 
„Kaip pasiruošti emigracijai", pla
čiai sustodamas ties tarptautinės 
Esperanto kalbos naudingumu. Nori
ma Esperanto sąjūdį labiau Išplėsti 
išvietintų lietuvių tarpe. J. Zlv.

Padėkime susirasti artimuosius
Žinantieji apie žemiau išvardintų 

asmenų likimą prašomi pranešti 
C/Kartotekai per savo vietos LTB 
Komitetą.

1) - - ------

2)

3)

4)

5)

Liudvikas Ragauskas (1902), gyv. 
Papečlų k.
Ona Vyšniauskaitė (1904), gyv. 
Kudžionių k.
Jonas Mališauskas (1907), Anta
nas Mališauskas (1904) ir jo sese
rys Stanislova Blašukienė (1896) 
bei Petrė Vasiliauskienė, gyv. 
Alytuj.
Albina Jaučkonlenė (1875), jos 
sūnus Juozas (1905) iš Kėdainių 
ir brolvaikis Jonas (1882) nuo 
Gudžiūnų.
Magdė Vainlkonlenė-Kullnkevi- 
čiūtė (1910) iš Stanaičių k.

SPORTO ŽINIOS

6)

7)

8)

9)

10)

U)

12)

13)

SKELBIMAS
Tarptautinis Tarpininkavimo, Ko

respondencijos ir Skelbimų biuras 
daro dokumentų, aktų nuorašus ir 
vertimus. Tarpininkauja karinės 
valdžios, užsienių ir vokiečių savi
valdos įstaigose paieškant, spren
džiant, apdraudžiant privačius rei
kalus ir prekyboje siūlant, paieš
kant arba mainant. Be to, atlieka 
giminių ir darbo paieškojimą. At
sakymui prašoma siųsti 1 RM pini
gais ar pašto ženklais. Adresas: In
ternal onales Vermittlungsbūro, (24b) 
Neumunster i. Holstein, Farber- 
str. 39, II.

krepšinio Žaidynes 
BAYREUTHE PRADEDAMOS 

DIENA ANKSČIAU
Papildydami ankstyvesnį mūsų 

pranešimą apie krepšinio žaidynes 
Bayreuthe, pranešame, kad žaidynės 
pradedamos penktadienį, rugpiūčio 
29 d. 9 vai. ryto1,' o jų iškilmingas 
atidarymas įvyksta tą pat dieną 14 
vai. Visos komandos laukiamos at
vykstant į Bayreuthą nevėliau kaip 
ketvirtadienį, rugpiūčio 28 d.

Žaidynės vykdomos 2-jų minusų 
sistema.

Pakartotinai prašome visų žaidikų 
atsivežti mėlynas maisto korteles, 
gaunamas stovyklose mėnesinių pa
tikrinimų metu. Visi kiti asmenys, 
norintieji atvykti ir pamatyti šias 
žaidynes, prašomi iš anksto pranešti 
tikslų atvykstančiųjų skaičių ir no
rimą bilietų kiekį, nurodant, kuriai 
dienai bilietai pageidaujami. Laiku 
nepranešusieji gali bilietų negauti, 
kadangi žaidynėmis yra nemažas 
susidomėjimas iš amerikiečių pusės 
Ir didelį bilietų kiekį teks jiems 
rezervuoti. Atvykusioms į žaidynes 
nemokamai duodama karšta kava.

Žaidynių Rengimo Komitetas
KREPŠINIS 

LIETUVIU
Rugpiūčio 13 

nazistai sužaidė

i

SCHEINFELDO 
GIMNAZIJOJE
d_ Scheinfeldo gim- 
savo pirmąsias Re-

gensburgo Apygardos pirmenybių 
rungtynes su Rothenburgo „Šarūnu“, 
laimėdami jas pasekme 51—26 (27— 
10). Už gimnaziją žaidė ir taškų 
pelnė: Mikulskis 14, Smolskis 11, Bl- 
lėnas 10, Gobužas 8, Saliamonas 8. 
Rothenburgo „Šarūno“ komandoje 
žaidė ir pelnė taškų: Hartvigas 9, 
Markevičius 6, Noreika 4, Sodonis 3, 
Vidutis 2 ir Kiemaitis 2.

Dabartinė Scheinfeldo Lietuvių 
Gimnazijos krepšinio komanda yra 
susikūrusi vos prieš tris mėnesius, 
pasibaigus buvusiems mokslo me
tams, iš komandos pasitraukė ir pe
rėjo į Kovą II trys abiturientai, 
anksčiau sudarę gimnazijos rinktinės 
branduolį. Žinomam krepšininkui J. 
Gružauskui gimnazistus treniruojant, 
pastarieji sumedžiojo jau 5 laimėji
mus: prieš Mūncheno Lietuvių Gim
naziją 46—35 (21—17), prieš Kovą II 
33—23 (11—11), prieš Ansbacho jau
nius 45—2 (20—2) ir prieš Rothen
burgo jaunius 38—2 (20—0).

DVIGUBAS PERKŪNO 
JIMAS

Rugpiūčio 17 d. L kL 
pirmenybių rungtynės 
Tūbingeno Vytis, baigėsi 55-52(28-20) 
Perkūno laimėjimu.

Perkūnui taškuš pelnė: Bagdonas 
17, Paransevičius 12, Supronas 11, 
Pilvelis 10, Kalvaitis 3, Kepalas 2.

Vytis: Ošlapas II 16, Saladžius 15,

P. B. 
LAIME-

krepšinio 
Perkūnas-

Sporto margumynai
Nagrinėjant sportininkų mėgėjų ir 

profesionalų klausimus, pasitaiko vi
sa eilė neaiškumų, kurių nė tarptau
tinė lengvosios atletikos sąjunga dar 
nėra galutinai iškedenusi. Galutinis 
klausimo išsprendimas vis atideda
mas, o kol kas kiekvienam krašte 
aiškinamasi kaip išmanoma. Pagaliau 
negalima tvirtinti, kad daugis mėgė
jų būtų taip pasinešę į piniginius iš
skaičiavimus kaip kartais mėgstama 
tvirtinti. Kaip tik paskutiniu laiku 
susiduriama su pavyzdžiais, kurie 
ryškiai byloja, kad mėgėjiškas spor
tas yra tinkamai suprantamas ir nėra 
išklydęs iš tauraus kelio. Būdingas 
atsitikimas neseniai buvo Helsinky. 
Į tarptautinės lengvosios atletikos 
rungtynes buvo atvykęs ir Europos 
800 m meisteris danas Holst-Soeren- 
sen. Bėgikas atvyko, pamatė ir lai
mėjo. Kaip įprasta, danui buvo ap
mokėtos kelionės išlaidos ir taip pat 
nustatyti dienpinigiai. Išvykdamas iš 
suomių sostinės, Holst-Soerensen pa
sigavo vieną iš rengėjų ir jam įteikė 
savo neišleistuosius dienpinigius, sa
kydamas: „Grąžinu pinigus, kurių 
neišleidau. Aš galvoju, kad suomiams 
jie dabar labiau reikalingi“.

yra buvę sumokėta 15.000 svarų. 
Steele iki šiol yra žaidęs už vieną 
škotų klubą ir itin pasižymėjo pasku
tinėse tarpvalstybinėse rungtynėse. 
Jį norėjo Įsigyti ir kitas anglų klu- 
bas-LiverpooI, kuris siūlė 15.000 sva
rų. Derby County naujajam savo 
žaidlkui padovanojo namą. Tiek pa
čiam Steele, tiek jo sužadėtinei na
mas patiko, ir taip buvo pasirinkta 
startuoti už Derby County. Senasis 
Steele klubas, Morton taip pat neno
rėjo lengvai savo žymūno išleisti ir 
jam siūlė restoraną. Derby savo nau
jąjį žaidlką sutiko labai iškilmingai. 
Miestas buvo išpuoštas, kai kur ant 
balkonų kabojo kilimai, o stoty laukė 
orkestras. Futbolininkas įžengė į 
miestą, kaip viduramžių princas.

karą kai kurie iš tų Įrengimų nuken
tėjo ir dabar jie teks atstatyti. Olim
pinis stadiono bokštas liko sveikas. 
Jis yra 72 m aukščio. Šis bokštas 
kaip tik dabar kelia daug rūpesčio, 
deja, ne sporto vadovybei, bet poli-( 
cijai. Mat, gyvenimu nusivylę helsln- 
kiečiai sugalvojo, kad tai yra labai 
tinkama priemonė atsisveikinti- su 
šiuo pasauliu. Jau šiemet keli asme
nys pasirinko mirtį šokdami nuo 
bokšto viršūnės. Dabar imtasi prie
monių, ir bokštas yra saugojamas. 
Atrodo, kad daugiau savižudybių 
nebus, ir olimpinis bokštas jau nebe- 
tamaus kitiems tikslams, nei jis yra 
skirtas.

Anglų futbolo klubas Derby Coun
ty už 15.500 svarų sterlingų įsigijo 
pusinį puoliką Steele (Morton). Tai 
yra aukščiausia bet kada Anglijoj 
sumokėta suma. Iki šiol daugiausia

Pagaliau suomiams pavyko tai, ko 
jie seniai siekė ir troško — 1952 me
tais olimpiada įvyks Helsinky. Jau 
dabar suomiai kimba į darbą ir ruo
šia projektus, kad pas juos olimpi
niai žaidimai būtų visais atžvilgiais 
tinkamai suorganizuoti. Suomiai yra 
pasirinkę kuklumą ir nenori nieko 
girdėti apie tuščią prabangą. Jų nuo- 
mon*», kuklumo ligšiolinėse olimpia
dose labai stigo, ir tai buvo tam tik
ras minusas. Jau gerokai anksčiau, 
dar prieš neseniai pasibaigusį pasau
linį karą, suomiai buvo pradėję di
dinti savo oUmpinį stadioną. Per

Kare kai kurie sportininkai gerokai 
nukentėjo, bet dalis iš jų ir toliau 
yra pasiryžę nemesti pamėgtos šakos 
ir ryžtasi sportuoti bet kuriomis sąly
gomis. Jų pasiryžimas duoda nuosta
bių vaisių, štai, Hamburge gyvena 
studentas Loos, kuris fronte neteko 
vienos kojos. Nežiūrint į tai, Loos 
neseniai dalyvavo Hamburgo lengvo
sios atletikos pirmenybėse ir šuolyje 
į aukštį laimėjo antrą vietą. Loos 
peršoko 1,67. Loos tikisi, kad jam 
pavyks persiristi Ir per 1,75. Iki šiol 
jis yra peršokęs ir 1,70. Kitas viena
kojis Prancūzijos plaukymo pirmeny
bėse plaukė 1500 m laisvu stiliumi 
ir užėmė antrą vietą, štai, ką daro 
valia Ir pasiryžimas! Ck.

Alinskas 10, Petrauskas 5, Ošlapas I 
3, Genelis 2, Cerkeliūnas 1. ■ Dr.

—Rugpiūčio 10 d. Hanau viešėjo 
Kasselio Lituanicos futbolo ir stalo 
teniso komandos. Stalo teniso rung
tynės baigėsi 3-2 Perkūno laimėji
mu. Paskiri susitikimai: Adomavi
čius — Ignatavičius 3-2; Januškis — 
Moteris 3-0; Moteris — Ignatavičius 
0-3; Adomavičius —1 Januškis 3-2; 
Adomavičius-Moleris — Januškis- 
Ignatavičius 1-3.

— Futbolo rungtynės Parkūnas — 
Lituanica baigėsi 4-3 (1-1) Perkūno 
laimėjimu. Jau pirmose minutėse 
Sabaliausko įvarčiu Lituanica veda 
1-0. Tik paskutinėje, pirmojo kėlinio 
minutėje, Perkūnas, gražiu Surkevi- 
čiaus II perėjimu lygina 1-1. An
trame kėlinyje Perkūnas po kelių 
staigių prasiveržimų veda 4-1. Tačiau 
Lituanica, ryžtingai kovodama, pa
sekmes sušvelnina iki 4-3, kuo rung
tynės ir baigėsi. Perkūnui taškus 
pelnė: Surkevičius II — 2, Kunčiū- 
nas — 2. Lituanica: Sabaliauskas — 
2, Adomavičius — 1. Dr.

KEMPTENO SPORTO ŽINIOS
— Liepos mėn. 8 d. Kempteno 

gimnazijos krepšininkai stojo į kovą 
prieš estų-latvių kombinuotą rink
tinę (geriausias čia Kemptene jų 
esančias jėgas). Rungtynes lengvai 
laimėjo jaunieji mūsų krepšininkai 
rezultatu 41—17. Tai jau ne pirmas 
kartas, kai kempteniečiai gimnazis
tai šioj sporto šakoj puikiai užsire
komenduoja. Taip pat džiugu, kad 
pakaitalas seniesiems krepšinio vete
ranams auga puikus.

— Liepos mėn. 6 d. lietuvių bend
rabučio pramogų salėj įvyko stalo 
teniso rungtynės tarp lietuvių ir 
Kempteno vokiečių TTC (stalo teniso 
klubo) ir kartu Allgau meisterio 
vardo Kempteno lietuvius atstova
vo: Andrulis II, Andrulis HI, Nor
kus II, Svėntickas, Osteika ir Gilys. 
Vokiečių klubo abi komandos — A 
Ir B pralaimėjo lietuviams tuo pa
čiu rezultatu — 5—0. Gi liepos 8 d. 
tie patys lietuviai vėl stojo į kovą 
prieš Kottera (Kempteno priemies
čio) vokiečių tenisininkus. Rungty
nės baigėsi kaip ir su Kempteno 
TTC tuo pačiu rezultatu — vokiečių 
A ir B komandos pralaimėjo 5—0. 
Netolimoje ateityje kempteniečiai 
žada vykti Kaufbeurenan ir ten tu
rėti stalo teniso rungtynes su ame
rikiečių karių rinktine. Reikia pa
minėti, kad jau kartą lietuviai buvo 
susitikę su kaufbeureniečiais kariais 
ir lengvai prieš juos laimėjo.

— Sporto šakos, kaip lengvoji at
letika, futbolas, orinis ir kit., kemp- 
teniečių visai nekultivuojamos. Visa 
bėda, kad iki šiol čia nėra sporto 
klubo, kuris apimtų paminėtas 
sporto šakas Tiesa, pavasarį buvo 
Sulipdyta futbolo komanda, kuri po 
pirmų rungtynių su vietos vokiečių 
11 komanda, kurios atnešė lietuviams 
pralaimėjimą 2—1, subyrėjo ir iki 
šiol jau nebepasirodo. L. V—kas

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

T. D. Albinas Gudišauskas, gyv. 
Vilniuje, Pilies g-vė 8/10.
Teofilė Glombinskienė (1894), jos 
duktė Julijona Zabelavičlenė 
(1923) ir sesers dukterys —'Ona 
Radzvickienė (1912) bei Kosti 
Dražbienė (1897) iš Mariampolė*. 
Jonas Černiauskas (1904), jo 
žmona Eugenija C.-Besasparytė 
ir vaikai — Algimantas (1932), 
Zita (1933) bei Myra (1938).
Adelė Bartaškienė-Cepalauskai- 
tė (1902), nuo S. Kalvarijos.
Budrytė (1921), kurios tėvų var
dai Ignas ir Marija, iš Kauno.
Barbora Balkūnlenė-Jurevičiūtė 
(1900), gyv. Tornkalna b/Rlga.
Viktorija Bačlenė (1870), jos 
duktė Mikalina Kmltlenė (1890) 
ir Petras AndriliOnas .(1898) bei 
Amelija Sluckienė, visi iš Mi
liūnų k.
Marija Arbatavičiūti (1918), gy
venusi Linkuvoje.
Antanina Aleksonlenė (1891).
Vytautas Zelionis (1907), Vladas 
Zelionis (1907, Jonas Zelionis 
(1896), Marė Vaitkevičienė (1901) 
ir Rožė Urbonienė (1898) iš 
Simno.
Petras Usonis (1863), Juozas 
Usonis (1922), Vladas Usonis 
(1920).
Katarina Raižienė (1896), Jonas 
Raišis (1900) ir Albina Raižytė 
(1931) iš Vainatrakio k.
Antanas Paškauskas (1913) iš 
Kaišiadorių.
Ona Tiškutė (1880) ir Ona Star 
nelienė (?) iš Rudaminos para
pijos. ■
Martynas Vistartas (1882) iš 
Radviliškio.
Gasparas Rubinas (?) iš Gude
lių k.
Galina Stepšienė ir jos duktė 
Laimutė iš Kelmės.
Šimšė-Zisel 
Gnezė-Bale 
Kelmės.

Miadnik (1934) Ir
Miadnik (1933) iš

LTB C/Kartotek*

Paieškojimai
Mrs. Andriulis — Vilkaitė Julija, 

gyv. USA., Chicago, I1L, 3340, So 
Lowe Ave, kilusi iš Šiaulių apskr., ■ 
Užvenčio vaisė., Užalksninio kaimo, 
ieško giminaičio Jankausko, Magda
lenos Monkaitės - Jankauskienės sū
naus, gyvenusio Užventyje.

Jeronimas Kryžanauskas, (20b) 
Braunschweig, Roselies Kaseme, Li- 
tauisches Lager, ieško Antano Tomai 
šiūno iš A. Panemunės Ir Prano 
Radzevičiaus iš Ukmergės.

Pečiulis Jonas, (13b) Landshut 
(Bay.), Lehbulstr. 5, prašo atsiliepti 
gimines ir pažįstamus.

Ona Matulionienė, gyv. 1536 Star 
Ave Cleveland 3, Ohio, U.S.A., ki
lusi iš Karklinių km, Alytaus valsč. 
Ir apskr., tėvų vardai: Kazys ir Ieva, 
ieško savo brolių ir seserų Jurgio ir 
Simo Kurpavlčių ir Rožės bei Mari
jonos Kurpavičiūčių. Kiek žino, Si
mas turi sūnų Juozą ir dukterį Na
taliją.

Jonas Navickas (gyv. Anglijoj) 
ieško sūnaus Vaitiekūno Viktoro ir 
jo žmonos ir dukters Elzb. Kuosai- 
tienės, gyvenusios Vilkaviškyje, 
Aušros (?) g. Žinantieji ką nors apie 
jų likimą prašomi rašyti: Z. Romu
tis, Pinneberg b. Hamburg, Baltic 
University.

Paskutnes žinias iš jų J. Navickas 
yra gavęs prieš 1939 m

Bildušas Jonas, gyv. 230 Clark 
Place Elizabeth, 1, N. Y., U. S. A. 
prašo atsiliepti buvusius Lietūkio 
Centro direktorius Grincevičių ir 
Krumplį.

Kas turi žinių pale Giedraitės- 
Zikienės Marės likimą, prašomi pra
nešti Giedrai Jonui, Krs. Schwein
furt, Kroningen Nr. 31.

Henrikas Jaslnskas, gyv. Švedijoj, 
Malilla. Box 131, ieško Eduardo Su- 
terio, 1944 m rudenį buvusio Rytprū
siuose ir tarnavusio lietuviškuose 
laivuose.
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\ Žurnalistų 
suvažiavimas

Rugpiūčio 30-31 dienomis Schwein- 
furte. t'etuvių stovykloje (Franz- 
Sdtuberi-Slr.). šaukiamas visuoti
nis Lietuvių Žurnalistų Sąjungos na
rių suvažiavimas. Kviečiami daly
vauti visi senieji L. 2. S-gos nariai, 
o taip pat priimtieji nariais pirmame 
suvažiavime Hanau (1946 m.) ir vė
liau naujai priimtieji Valdybos nu
tarimu. Pakvietimai S-gos nariams 
jau išsiuntinėti asmeniškai. Jei kas 
iš narių, dėl paskutinio meto sto
vyklų ar adresų pasikeitimo, pa
kvietimo negautų, šiuo kviečiami su
važiavime dalyvauti.

Apvažiavimo pradžia rugpiūčio 
30 d. 10 vai. stovyklos salėje. Pra
šoma suvažiuoti rugpiūčio 29 d. po
pietiniais traukiniais, ar 30 d. anksti 
rytą. Schweinfurt Hbf. stotyje sto
vyklą nurodys bud) uniformuoti skau
tai.

Suvažiavimo darbotvarkė bus įteik
ta vietoje.

Liet. Žurnalistų S-gos Valdyba

Gauname iš Amerikos vis daugiau 
ir daugiau laiškų Kaip nelygus yra 
žmonių būdas, taip nelygiai verti
nami ir daiktai, žmonės bei įvykiai. 
Jau yra buvę laiškų, kurių rašėjams 
Amerika gerokas apsivylimas. Prie 
daug ko jie, tie naujai įvykusieji, 
negali priprasti. Bet ir jie, žinoma, 
yra likimui dėkingi, kad galėjo 
Ameriką pasiekti. Daugumas laiškų 
dvelkia pasitenkinimu. Kai kas, 
gal būt, savo pasitenkinimą ir gerą 
nuotaiką išreiškė ir per daug entu
ziastingais žodžiais. Pasigyrė, saky
sim, kad greit butą rado, tuo tarpu 
kai patiems amerikiečiams esą sunku 
Su butais. Pasigyrė, kad daug už
dirba, tuo tarpu kai patys amerikie
čiai kartais pabėdavoja dėl brangy
bės. Bet nuvykusieji iš sugriuvusios 
Europos į Ameriką gal iš viso kiek 
kitokiomis akimis į visa žiūri. Pri
dėjus dar minėtą būdų nelygumą, 
tad ir gaunasi skirtingo atspalvio 
laiškai. Nereiktų jų teigimus ben
drinti. Vis dėl to kiekvienas toks 
laiškas yra įdomus. Nors apie tą pa
čią Ameriką (ar Angliją, ar kitą 
kraštą) jie'skirtingus įspūdžius per
teikia, tačiau jie visi padeda mums, 
kurie dar tik ruošiamės į kitus kraš
tus, geresnį vaizdą apie tuos kraštus 
susidaryti Tad būtų pravartu kuo 
daugiau tokių laiškų spaudoje tal
pinti. Štai ištraukos vieno tokio 
laiško iš Chlcagos.
„Dirbu siuvykloje ir uždirbu gerai",
taip rašo vyrukas, š. m. sausio mėn. 
patekęs iš Stuttgarto į Ameriką. 
„Prosiju. Darbas nelengvas ir rei
kalauja nemaža patyrimo. Už švar
ko suprosijimą moka 0,57 dol. Pra
džioje sugebėjau vos vieną švarką 
per valandą suprosyti, dabar leng
vai suprosiju du. Senieji prosytojai 
lengvai suprosyja ir tris, uždirbdami 
tokiu būdu į valandą apie 1,71 dol. 
Be to, siuvykla visiems be išimties 
moka po 1 dol.-į dieną pragyvenimo 
pabrangimo priedo. Už visokius virš
valandžius mokama 50% daugiau. 
Už kokio mėnesio manau sugebėsiąs 
jau 2% švarko į valandą suprosyti. 
Tai bus į valandą 1,42 dol., o su tuo 
doleriu, ką primoka į dieną bran
gumo priedo, išeis per pusantro do
lerio už valandą, arba per 60 dol. už 
40 vai. savaitę. (Šeštadieniais ne
dirbama, o jei dirbi, gauni 50% prie
do). Visi siuvėjai, išskyrus latrus, 
gyvena kaip ministerial, turi namus, 
puikias automašinas ir t. t.“
„Kiek man kaštuoja pragyvenimas?“

„Viengungis kambarį gali gauti už 
3—4 dol. į savaitę, o kukliai išmisti

Dabartinės Tarybų Lietuvos žemėlapis pagal Berlyne sovietų leidžiama 
laikraštį „T&giidie Rundschau“ Nr. 172 (673)

Apie lietuvių padėti Anglijoje 1 
„IŠEIVIŲ DRAUGAS“ RAŠO NAUJOMIS TEMOMIS

Didžiosios Britanijos lietuvių R. K. 
darbininkų sąjungos savaitraštis 
„Išeivių Draugas“, iki šiol apimda
vęs tik labai siaurą barą ir lokali
nes žineles, pradeda įsijungti į pla
tesnės apimties darbą, didesnę dalį 
skirdamas naujai atvykusių lietuvių 
rūpesčiams aptarti. Paskutiniame 
numeryje visą svarbesniąją me
džiagą patiekia naujai atvykusieji, 
kurių kai kurios mintys įdomios ir 
aktualios ir mums.

Straipsnyje „Mažutis Balansas“ 
tarp kita ko rašoma:

„Su mažomis išimtimis esėme ski
riami tik į žemės ūkio darbus. Yra 
užsirašiusių j anglies kasyklas, į 
geležies pramonę, yra žmonių, visą 
savo amžių praleidusių prie tekini
mo staklių ar pan. — visi jie nusiųsti 
j žemės ūkį. Išsiuntimas vykdomas 
beveik prievarta,' grąsinant grąžinti 
į Vokietiją ir užmirštant informa
ciją, kad prievarta nebūsime ski

Ką; jie iš Amerikos rašo
TA PATI AMERIKA — SKIRTINGI ĮSPŪDŽIAI

galima už 1—1,50 dol. dienai. Vienu 
žodžiu, vienas žmogus gali pragy
venti jau už 15 dol. į savaitę. Turiu 
pasakyti, kad aš taip gyventi ne
moku. Kita vertus, gyvenimo prak
tika parodė, kad šykščiuosius net 
Dievas baudžia.“

Rašo ir apie pačią darbovietę: 
„Darbovietė švari, erdvi Ventiliato
riai nuolat pristato šviežio oro, ne
tenka net sušilti, nes švelnus venti
liatorių vėjas nuolat tave vėsina. 
Pietų pertraukos metu gali skaniai 
ir pigiai pavalgyti siuvyklos val
gykloje.“

Priėmė į siuvėjų uniją
„Didžioji siuvyklos darbininkų da

lis organizuota, priklauso unijoms. 
Mes irgi turime savo uniją; jai 
priklausyti naudinga. Visą laiką 
naujų narių nepriėmė, bet aš turė
jau laimę į ją patekti Visi unijos 
nariai gauna kasmet apmokamas 
dviejų savaičių atostogas. Ir šiemet 
kiekvienas, eidamas atostogų, gavo 
po 130 dol. atostogoms praleisti. Kai 
išdirbsiu pusę metų ir aš gausiu 
tokias atostogas.“

Turtingi bedarbiai
„Šiuo metu visose srityse jaučia

mas nemažas darbininkų trūkumas. 
Nežiūrint to, esama ir bedarbių, net 
apie 2 milijonai. Keista, bet supran
tama. ' Jei jau turėčiau šiokį tokį

Pusantro milijono tremtinių Tul-Urale
LIUDININKAS PASAKOJA APIE IŠVEŽTŲJŲ LIKIMĄ

Ir pro hermetiškai uždarytą Rusi
jos „uždangą“ vis atklysta naujų 
žinių apie išvežtųjų likimą. Sį kartą 
iš vieno liudininko patirta apie trem
tinius, esančius Tul-Uralo darbo sto
vykloje. Si stovykla randasi prie 
Uralo upės Magnitogorsko srityje ir 
priklauso centrinei „Gorki“ darbo 
stovyklų grupei. Šioje stovykloje 
esama apie pusahtro milijono trem
tinių — žmonių iš visos Rytų Eu
ropos, jų tarpe Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos apie 200.000 vokiečių karo 
belaisvių ir buv. rusų karo belaisvių 
Vokietijoje. Tai milžiniška apie 
75 km. ilgio ir 40 km. pločio pilkų, 
niūrių barakų stovykla su daugybe 
įvairių dirbtuvių bei fabrikų.

Didesnė dalis lietuvių į šią stovyklą 
buvo atgabenti 1946 m. su šeimomis 
ir be šeimų. Atvežtieji su šeimomis 
buvo tuojau atskirti — vaikai nuo

TĖVIŠKĖS GARSAS

riami į nenorimus darbus.
Kambarėliuose vietoje po 2, apgy

vendino po 13 ir dar dviaukštėse lo
vose. Koks gali būti poilsis tokioje 
lovoje, žino tik tas, kuris visą dieną 
dirba, o vakare jon gulasi. Be to, 
yra stovyklų, kur dar gausiau kam
bariai prikimšti.

Maitinimas yra keistas: duonos 
pakanka visur, o su kitais produk
tais įvairiose stovyklose nevienodai 
operuojama. Vienose maistas įvairus 
ir jo gana, saldi baltinta kava ar 
arbata, kitur — viskas beveik duona 
ir baigiasi, o arbata ar kava nesal
dinama. Vaisių kuponus turėtume 
gauti, bet... Kai ūkininkai sužino 
mūsų davinį, stebisi juo. Kodėl?

Šeimos gal ir bus pervežtos, bet 
atrodo, jos ilgokai nesusirinks į 
krūvą.

Mes čia parduodame savo raume
nis, tai, atrodo, turime teisę, reika
lauti patogesnių gyvenimo sąlygų Ir 

turtą, gal ir aš būčiaft jų skaičiuje. 
Sakau: gal Neturintieji darbo gauna 
apie 25 dol. savaitinės pašalpos. Be
darbių pašalpa nustatyta dar pigaus 
pragyvenimo laikais. Bet ir dabar 
šios normos puikiai užtenka pragy
venimui, nors maisto kainos ir nuo
mos yra pakilusios.“

Sunku su butais
„Esama čia ir šiokių tokių trūku

mų. Didžiausias trūkumas, tai butų 
ir kambarių Naujų namų statyba 
čia vyksta gana sparčiai, ir, reikia 
manyti, kitais metais jau' bus kiek 
lengviau galima surasti kambarį ar 
butą“. Kitoje vietoje vėl rašo: „Per- 
sikrausčiau į Chicagą — čia kiek 
lengviau su butais. Be to, jaukesnė 
aplinka, daug lietuvių labai jie 
nuoširdūs, draugiški, daugiau oro ir 
erdvės, negu New Yorke. Maniau 
vykti dar toliau, į Los Angeles 
(Kaliforniją), bet dar susilaikiau. 
Vieni giria, kiti peikia.“

Autorius nesitenkina tuo, ką pa
siekęs. Rudenį ir žiemą lankysiąs 
kursus į linotipistus (maš. raidžių 
rinkėjus), kurie uždirba nuo 1%—3 
dol už valandą. Tai turbūt patys 
didžiausi uždarbiai

Dirbąs uoliai, uždirbąs gerai ir 
esąs patenkintas. Vokietijoje liku
siems savo tėvams ir šiaip giminėms 
pasiuntęs jau apie 10 siuntinių

V. Girlanda

tėvų, vyrai nuo žmonų — ir griež
tai izoliuoti. 1947 m. pavasarį atga
benta daugiausia lietuvių partizanų 
šeimų Iš jų pasakotojas sužinojęs, 
kad Pabaltijy Jr Lenkijoje vyksta 
smarkios partizanų kovos su oku
pantais.

Tremtiniai (vyrai ir moterys) dir
ba kalnų pramonėje, sidabro ir kitų 
metalų kasyklose, lėktuvų motorų 
tankų, šaudmenų, laivų ir kt. fabri
kuose. Darbas vykdomas dviem pa
mainom: pirmoji pamaina pradeda 
darbą 5 vaL ryto ir dirba ligi 5 vai. 
vakaro ■ su vienos valandos pietų 
pertrauka, antroji pamaina — nuo
5 vai. vakaro ligi 5 vaL ryto. O buv. 
rusų karo belaisviai Vokietijoj per 
parą dirba 14 vai, dažniausiai nak
ties metu.

Tremtiniai suskirstyti į grupes po
6 vyrus; kiekviena grupė į rankas

dabar, kol gyvename už spygliuotų 
vielų (nors ir atvirais vartais) aš 
negaliu negalvoti, kad gyvenu žmo
nių išnuomojimo stovykloje. Visą 
tai sudėjus krūvon, gaunasi išvada:

Anglija nesuteikė mums to, ką 
žadėjo, o už savo raumenis mes 
gauname prasčiausią atlyginimą, nes 
dirbame prasčiausiai apmokamame 
sektoriuje: žemės ūkyje. Darbą pa
keisti neįmanoma, nes į geresnes vie
tas yra pakankamai kandidatų anglų.

Taigi ir tie, kurie, pamatę Hull 
iššluotas bačkas ir švarų pagalviuko 
užvalkalą, jau rašo entuziastiškus 
laiškus mūsų spaudai Vokietijon, 
turėtų gerai pagalvoti ir pasidaryti 
išvadas, (Juk ir „Anglijos tautos do
vanos“ — peilis, šakutė, šaukštas ir 
rankšluostis — taip iškilmingai dali
namos Kuilio Stovykloje naujai at
vykstantiems, sekančiose pereinamo
siose stovyklose paprasčiausiai ati
mamos).

Nebūkime drugeliai, bet šaltai 
registruokime faktus ir objektyviai 
viską Vertinkime,’ — baigiamas 
straipsnis.

Kitame „Nepamirškime visuome
ninio darbo“ str. rašoma:

„Lietuviai, kurie, vykdami iš Vo
kietijos žadėjo plačiai mestis į visuo
meninį darbą, dingsta stovyklinėje 
atmosferoje — dvasią ir pasišovimus 
numuša nusivylimas, nesgi vietoje 
tikėto rasta daug prasčiau Bet argi 
turime teisę skųstis arba nieko ne
dirbti? Skųstis — gal ir turime teisę, 
nes daugelis pažadų neišpildyta, bet 
pasitraukti iš visuomeninės veiklos 
— ne.“

Toliau straipsnyjė keliamos min
tys: kuo skubiau organizuoti Tėvy
nės Išlaisvinimo Fondą, nes „kiek
viena savaitė, praleista be fondo, 
neša didelius nuostolius mūsų didžia
jam reikalui“, be to, remti Kultūros 
Fondą, kurio lėšomis leisti spaudą 
ir knygas.

Naujai nuvykusių lietuvių organi
zaciniais klausimais dr. J. Leimonas 
straipsnyje, „Mūsų žvilgsniai Angli
jos padangėje“, taip pat iškelia sku
bų susiorganizavimo reikalą, o taip 
pat ir seniau Anglijoje gyvenančių 
lietuvių rodomą naujai atvykusiems 
nuoširdumą ir daromą visokeriopą 
paramą.

„Išeivių Draugas“ yra bene vienin
telis Anglijos lietuvių laikraštis, iki 
šiol tiek išviršine išvaizda, tiek turi
niu daręs labai menką įspūdį, nors 
visada bendrų lietuvių tautos inte
resų atžvilgiu laikęsis pozitiviaL Nau
jai atvykusieji ima keisti „Išei
vių Draugo“ veidą ir, reikia tikėtis, 
sustiprės ir galės patenkinti bent 
minimalius reikalavimus. (mk)

gauna vieną kg. duonos, o 30 gr. rie
balų ir 150 gr. mėsos atiduodama į 
bendrą virtuvę. Sriuba verdama iš 
runkelių ir griežčių Tai ir visas 
maistas. Rusai, buv. karo belaisviai 
Vokietijoje ir kit. sąjunginėse vals
tybėse, gauna dar blogesnį maistą. 
Visi išbadėję iki mirties. Vokiečiai 
karo belaisviai gauna 300 gr. duo
nos į rankas ir vieną litrą sriubos 
pietums.

12—18 metų amžiaus vaikai yra 
mokomi karinio paruošimo. Mokymą 
atlieka buv. vokiečių SS policijos 
karininkai. Vaikai aprengti rusų 
karine uniforma. Ant apsiaustų ran
kovių yra užsiūti spalvotos medžia
gos trikampiai, kuriuose pagal tau
tybę, yra tokie įrašai: lietuviai, lat
viai ir estai — „Balty“, Rytprūsių, 
Silezijos ir iš kitų Vokietijos sričių 
vokiečiai — „Germansky“, suomiai 
— „Finsky“, baltgudžiai ir ukrainie-
čiai — „Rusky“ ir t. t. Vaikai nebe
girdi savų gimtosios kalbos. Mokomi 
rusiškai

Stovyklą saugo „ištikimybę pri
siekę“ buv. vokiečių armijos gink
luoti kariai. Jie turi daug geresnes 
gyvenimo sąlygas ir privilegijas už 
rusų armijos karius. Iš buv. marš. 
Paulaus ir gen. Seydlitzo armijų ka
rių sudaryta maždaug milijono vy
rų dydžio „Laisvosios Vokietijos 
armija". Si armija priklauso „Lais
vosios Vokietijos Komitetui“, kuris 
veikia lyg egzilinė Vokietijos vyriau
sybė. Dabar ji saugo tremtinių ir 
belaisvių stovyklas, o jos karininkai 
atlieka rusų karių apmokymą.

Komitetui ir generaliniam štabui, 
kuris randasi Tūloje, vadovauja 
marš. Paulus, jo pavaduotojas yra 
gen. Seydlitz.

Pasakotojas atrodė žiauriai iškan
kintas. Išbadėjęs iki galimo įsivaiz
davimo. Burnos smegenys vitamino- 
zės sunaikinti, daug dantų iškritę. 
Dėl tos pat priežasties rankų sąna
riai išsisukinėję ir dabar tik sugip
suoti tesilaiko. Eina vos pasitik
damas. O kadaise buvo visiškai svei
kutėlis vienos vokiečių šarvuočiu 
divizijos kareivis. Taip jo pasako
jimu atrodą visi tremtiniai ir be
laisviai, St. Godžius,

1947. vm.

12. VIII. Vašingtone prasidėjo 
britų-amerikiečių pasitarimai dėl 
Ruhro krašto anglies pramonės.
* JAV. užs. reik. mln. pav. Clay
ton ir JAV pasiuntiniai D. Bri
tanijai ir Prancūzijai Paryžiuje 
tarėsi su Prancūzijos vyriausybe 
apie ūkini Europos atstatymą. * 
Tarp sujungtųjų vakarinių Vo
kietijos zonų ir Jugoslavijos pasi
rašyta prekybos sutartis. * Karls- 
bade prasidėjo pasaulinis >žydų 
sionistų kongresas aptarti Pales
tinos padėčiai ir DP žydų rei
kalams.

13. Vm. Abieji Anglijos parla
mento rūmai priėmė įstatymą, 
vyriausybei suteikiantį ypatingų 
įgaliojimų ūkiniu atžvilgiu. * D. 
Britanijos užs. reik. min. minis
terijos atstovas pareiškė, kad bri
tai yra nusistatę remti ameri
kiečių politiką Graikijoje. * Ne
žinomos kilmės artilerija paleido 
4 sviedinius į Berlyno aerodromą, 
kuriame po kelių -valandų nusi
leido D. Britanijos karo ministe- 
ris. * J. Tautų atominės energi
jos komisijoje Kanados atstovas 
pasiūlė nesvarstyti sovietų 1 pro
jekto, kol jie atsakys į britų pa
tiektus klausimus. ' ♦ Bidault 
priėmė Didžiojo Jeruzalės Muf- 
čio pasiuntinį.

14. VIII. Britai iškilmingai per
davė valdžią naujųjų savo domi
nijų, Indijos ir Pakistano, vy
riausybėms. ♦ Trumanas spau
dos atstovams pareiškė, kad Pan- 
Amerikos konferencija padėsianti 
kertinį akmenį pastoviai pasaulio 
taikai. * Jugoslavija įteikė J. 
Tautoms protestą prieš Graikijos 
vyriausybę.

15. VIII. Brazilijos sostinėje 
Rio-de-Jeneiro prasidėjo Pan- 
Amerikos ■ konferencija. * JAV 
pripažino Indiją ir Pakistaną de 
facto ir de jure. * Olandijos at
stovas S. Taryboje pasiūlė Indo
nezijos konfliktą išspręsti trečių
jų teismo pagalba. ♦ Indonezijos 
vyriausybė kreipėsi į D. Britani
jos min. pirm. Attlee, prašydama 
kuo skubiausiai padaryti žygių 
olandų - indoneziečių konfliktui 
likviduoti. * Marš. Montgomery 
tarėsi su britų okupacinių pajėgų 
štabu Vokietijoje. * JAV nu
braukė Italijai 1000 mil. dol sko
lų, atpalaidavo karo metu įšalu
sius kreditus ir nutarė grąžinti 
visus italų laivus. * Palestinoje 
išsiplėtė žydų susirėmimai su ara
bais ir padėtis dar labiau paaš
trėjo.

16. vm. Marshallis pasakė per 
radiją kalbą, kurioje pabrėžė, kad 
skurdas yra visų karų priežastis 
ir didžiausis demokratijos prie
šas. ♦ Graikijos sukilėlių vadas 
gen. Marcos per slaptąjį suki
lėlių radijo siųstuvą paskelbė 
12-kos punktų deklaraciją, kuri 
proklamuoja Graikiją respublika.
* Churchillis per radiją pasa
kytoje kalboje smarkiai puolė 
Attlee vyriausybę už siaurą vien- 
šališką partinę politiką. * Turki
jos ministerių kabinetas atmetė 
Jugoslavijos protestą dėl jugo
slavų pabėgėlių globojimo. * 
Pakistanas padavė prašymą įstoti 
į J. Tautas.

17. VIII. D. Britanijos min. pirm. 
Attlee sukvietė nepaprastą minis
terių kabineto posėdį svarbiems 
ūkiniams reikalams aptarti. ' * 
JAV ir D. Britanijos vyriausybės 
nutarė per savo pasiuntinius pa
reikšti Vengrijai protestus dėl 
rinkimų laisvės varžymo. * Pir
masis britų karinių pajėgų trans
portas išvyko iš Indijos. * Jugo
slavijos pasiuntinys Graikijai ne
žinomais tikslais atvyko į Belgra
dą. * Čekoslovakijos vid. reik- 
ministerija paskelbė, kad Čeko
slovakija iki 1948 metų galo, 
kaip nutarta Maskvos konferenci
joje, visų vokiečių karo belais
vių, nepaleis.

18. VIII. Pan-Amerikos konfe
rencija nusprendė aptarti- ne tik 
karinį, bet ir ūkinį Vakarų pus
rutulio valstybių bendradarbia
vimą. ♦ Sovietų atstovas S. Ta
ryboje vetavo prieš Airijos ii 
Portugalijos priėmimą į J. Tau
tas. * Britai ir amerikiečiai įtei
kė notas Bulgarijai, reikalaudami 
peržiūrėti Petkovo bylą kontr. 
Taryboje. ♦ Vašingtone prasidėjo 
britų-amerikiečių pasitarimai di
džiosios paskolos Anglijai sunau
dojimo reikalais. ♦ Keturių Di
džiųjų komisijoje Vienoje įvyko 
aštrus susikirtimas tarp ameri
kiečių ir sovietų atstovų, po kurio 
amerikiečių atstovas išvyko į 
Vašingtoną naują instrukcijų. * 
Britų užs. reik, ministerijos atsto
vas pareiškė, kad naujosios gra: 
kų sukilėlių vyriausybės D. Bri
tanija nepripažinsianti. /
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