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JAV pareigūnai pabaltieeius 
palankiai vertina

PASIKALBĖJIMAS SU J. E. LIETUVOS MINISTERIU WASHINGTONE P. ŽADEIKIŲ
Netikėtai į Hanau atvykus p. P. 

Žadeikių!, Lietuvos Ministeriui JAV- 
bėse, korespondentas kreipėsi i p. 
Ministerį, prašydamas suteikti „Tė
viškės Garsui' pasikalbėjimą ir at
sakyti j keletą visiems mums rū
pimų klausimų. Nors p. Ministeris 
labai skubėjo, tačiau mielai sutiko 
tai padaryti.

— Kas Tamstą paskatino mus 
vargstančius DP, aplankyti?

— Visų pirma norėjau pats įsiti
kinti "kaip DP atrodo tikrumoje. 
Apie juos skaičiau daug gera ir 
bloga. Man svarbu buvo pamatyti 
savo Respublikos „piliečius dabar
tinėse sąlygose. Is antros pusės, 
norėjau pasidalinti žiniomis ir jo
mis, kur galima, patarnauti. Taip 
pat norėjau savo atostogų metu 
pasimatyti su savo kolegomis Lon
done ir Paryžiuje

— Jeigu taip galima paklausti, 
kokia Tamstos nuomonė apie mus?
— Blogą nuomonę esu girdėjęs 

iš svetimų šaltinių Jai netikėjau, 
norėjau pats pasitikrinti. Man pa
čiam nekilo jokio klausimo dėl jūsų 
atsiradimo čionai priežasties. Aš su 
didele simpatija ir užuojauta sekiau 
jūsų kovą už būvi ir už mūsų tau
tos ateitį.
—■ Jeigu mums nebus lemta grįžti 

I tėvynę, mes norėtume įsikurti ten, 
kur yra daugiausia lietuvių. Ar 
Jungtinėse Valstybėse yra tam kokių 
galimumų?

— Jungtinės Amerikos Valstybės 
buvo ir yra žadėtas kraštas, į kuri 
visų politinių ir religinių sukrėtimų 
aukų nukreiptos akys. Mūsų broliai 
taip pat į jį žiūri, kaip į žadėtąjį 
kraštą, nes jis vaduojasi humanizmu 
ir teisybės principais. Tremtiniams 
jame įkurdinti dar nėra sudaryta są
lygų. Bet patsai Prezidentas ir jo 
vyriausybė yra susirūpinę šį klausi
mą -išspręsti ir reiškia daug simpa
tijų pabaltiečiams, ypač lietuviams, 
kurie nepaprastai nukentėjo.

— Ar DP gali tikėtis' būti labiau 

z Griežli maišymai 
talijoje

London, VIII. 27. (Dena-Reuter) — 
Šią savaitę britų vyriausybė paskelbė 
ekonominę „bėdos programą“, kuri 
kasmet importo išlaidas sumažintų 
228 mil. svarų sterlingų. Programa 

numato suvaržymus maisto produktų 
paskirstymui, kelionėms į užsienius 
ir aprūpinimui benzinu.

Ateityje benzinas bus atleidžiamas 
tik gydytojams, valdininkams ir ki
tais gyvybinės reikšmės tikslais, to
kiu būdu užkertant kelią bet ko
kiems degamosios medžiagos panau
dojimams pramogų tikslams.’

Maisto produktų tiekimo suvar
žymai ypač paliečia restoranus, o 
taip pat visiems vartotojams suma
žinamas mėsos davinys.

Paris, VIII. 27. (Dena-Reuter) — 
Nuo rugsėjo 1 d. vienos dienos duo
nos norma Prancūzijoje sumažinama 
nuo 250 g iki 200 g.

Tremtiniai ruošiasi
Frankfurt, VIII. 27. (Dena) — JAV 

armijos Europje vyr. būstinės pra
nešimu, šiuo metu DP stovyklose 
pravedamuose profesinio parengimo 
kursuose mokosi apie 13.700 tremti
nių. Kursai turį jau dabar tremti
niams suteikti galimybių įsigyti pro
fesinių kvalifikacijų, reikalingų įsi- 
kurdinimui kituose kraštuose.

JAV senatorius atvyko Europon
TIRTI DP PROBLEMĄ

Rugpjūčio mėn. 22 d. Hanau DP 
stovyklą aplankė dar vienas įžymus 
asmuo — JAV republikonų senatorius 
D i c ki s o n.

Kaip žinoma, svarstant Stratono 
bilių ir DP įsileidimo į JAV klau
simą, dalis senatorių iš respubikonų 
pusės šį reikalą žiūrėjo neigiamai. 
Atidėjus DP įsileidimo klausimą, 
respublikonai pasiuntė specialų savo 
atstovą Dickison i Vokietiją, kad šis 
vietoje susipažintų su DP proble
momis ir savo patyrimus galėtų ob
jektyviai pranešti kongrese.

Senatorius Dickison Hanau stovyk
loje viešėjo labai trumpai. Tačiau

smulkiai teiravosi apie DP gyvenimą 
ir mokyklas. Išvykdamas paliko sa
vo adresą ir prašė atsiųsti smulkias 
mokyklų programas. Taip pat pa
reiškė, kad, pamatęs DP gyvenimą 
vietoje, susidarė gerą nuomonę apie 
tuos žmones, ir apie DP savo kole
goms galėsiąs pasakyti tik teigiamai. 
Tuo reikalu dar prieš Kalėdas Ame
rikoje jis pasakysiąs specialią kalbą, 
kurios tekstą atsiusiąs ir Hanau sto
vyklos vadovybei.

Reikia many i, kad šio senato
riaus apsilankymas ir objektyvus DP 
gyvenimo nušvietimas mūsų proble
moj sprendime turėr nemažos reikš
mės. J, Janušaitis

įtrauktais į IRO organizaciją, spren
džiant jų likimą, negu tai buvo 
UNRRA laikais?

— UNRRA-os pagrindinis tikslas 
buvo DP repatriacija. Tremtinių 
įkurdinimo tikslo ji visai neturėjo, 
o tuo tarpu IRO įkurdinimą stato 
pirmoje vietoje.

— Ar bus priimtas Strattono bi- 
lius?

— Aš tikiu kad jis bus priimtas, 
bet sunku pasakti, kaip galutinoje 
formoje jis atrodys. Tačiau manau, 
kad jus būsite juo patenkinti.

— Kokia yra amerikiečių opinija 
apie visus tremtinius, ir apie trem
tinius lietuvius?

— Pradžioje ji buvo nekokia,. bet 
pastaruoju metu, išskyrus kraštuti
nių elementų nusistatymą, ji yra 
gera. DP pasidarė populiarūs. Įvairių

kraštų pareigūnai, su kuriais man 
tenka dažnai susitikti, pabrėžia pa- 
baltiečių gerą nuotaiką, tvarkingumą 
ir kultūrinėje srityje pasiektus lai
mėjimus.

— Kaip žiūrima į DP EUKOMe?
— Amerikiečių karinės vadovybės 

štabui aš padariau vizitą. Kalbėjau 
su DP reikalus tvarkančiais asmeni
mis. Smulkiau apie tai jums papasa
kos Jūsų stovyklos vadovas.

— Kokie yra santykiai su pabal- 
tiečiais?

— Labai draugiški, mes bendra
darbiaujame visose srityse.

Korespondentas dar turėjo visą 
eilę klausimų, tačiau dėl laiko sto
kos (p. Ministeris turėjo skubėti į 
traukini), teko nutraukti įdomų pasi
kalbėjimą ir, padėkojus už informa
cijas atsisveikinti. P. G.

Ministeris P. Žadeikis Schwabisch Gmūnd lietuvių stovykloje. Aukštąjį svečią sutinka išsirikiavę skautai.
Prie Ministerio stovyklos komiteto pirm. P. Jočys, stovyklos direktorius V. Salčiūnas ir skautų vadovybė.

1 Borjero nuotr. "

JAV prieš dalinių atitraukimą iš Graikijos
London, VIII. 29. (Dena-Reuter) — 

Ryšium su britų kariuomenės ati
traukimu iš Graikijos, tarp Jung
tinių Valstybių ir Britanijos, kaip 
praneša „Daily Telegraph“ Washing- 
tono korespondentas, susidarė tokia 
padėtis kuri iššaukė pirmąjį po karo 
rimtesnį nesutarimą tarp abiejų vy
riausybių.

Britanija griežtai nusistačiusi lai
kytis savo parlamento nutarimo ir 
artimiausių mėnesių bėgyje iš Grai
kijos savo dalinius atitraukti. Šio 
nutarimo nesilaikymas vyriausybę 
išstatytų naujai kairiojo sparno kri
tikai. Jungtinių Valstybių vyriausy
bė, energingai nurodydama, į kokią 
padėtį Graikiją pastatytų britų da
linių atitraukimas, reikalauja ka
riuomenę Graikijoje palikti. Britani
jos vyrausybė, kaip rašo korespon
dentas, iki šiol amerikiečių reikala-

vimą — dalinių atitraukimą atidėti 
— atmesdavusl.

Jei šio nusistatymo bus laikomasi, 
ir daliniai sekantį mėnesį turės būti 
atitraukti, JAV vyriausybei teks pa
sirinkti: arba Graikijon pasiųsti savo 
dalinius arba leisti padėčiai Graiki
joje taip pasunkėti, kad JAV nega
lės vykdyti savo pagalbos progra
mos.

Korespondentas esąs informuotas, 
kad jau esąs formuluojamas nutari
mas, jei anglai galutinai nutarsią 
savo kariuomenę atitraukti, į Grai
kiją iš Italijos perkelti amerikiečių 
dalinius.

Trumanas vyks į Rio
Washington, VIII. 28. (Dena-Reu

ter) — Prez. Trumanas, kaip jis Bal
tuosiuose Rūmuose pareiškė, sekma
dienį savo lėktuvu išvyksiąs į Rio 
de Janeiro. Ten vykstančioje Pan- 
Amerikos konferencijoje jis pasaky
siąs kalbą.

Petropolis, VIII. 26. (Dena) — AFP 
pranešimu, Pan-Amerikos konferen
cijoj pagal JAV pasiūlymą nustatyta 
vakarų pusrutulio „saugumo zona“ 
rytų pusėje prasideda nuo Grenlan
dijos ir pro Kanadą,' JAV, Lotynu 
Ameriką eina iki Kap Horno. Zonos 
atstumas nuo pakrančių nustatytas 
500 km.'

MONTGOMERY PARYŽIUJE
Paris, Vin. 28. (Dena-INS) — Britų 

Imperijos gen. štabo viršininkas 
marš. Montgomery trečią kartą po 
karo atvyko Paryžiun, kur gyven
tojų buvo audringai sutiktas. Mont
gomery vizitas susietas su Britanijos 
ir Prancūzijos kariuomenių apmo
kymo koordinavimu.

Didžiųjų tautos idealų 
sargyboje

II-jį TREMTYJE LIET. ŽURNALISTŲ SUVAŽIAVIMĄ PASITINKANT
Antrasis lietuvių žurnalistų suva

žiavimas tremtyje įvyksta aštuntai
siais metais, kai Lietuva gyvena be 
laisvės, kęsdama slogų okupacijos 
jungą, ir ketvirtaisiais metais, kai 
mes, išblokšti iš savo tėvynės, varg
stame svetur, turėdami prieš akis 
neaiškią savo tautos ir savo ateitį. 
Tai liūdnos mūsų tautos gyvenimo 
sukaktys. Tačiau šis antrasis lietu
vių žurnalistų suvažiavimas trem
tyje įvyksta ir dviejų šviesių sukak
čių metais, būtent 400 metų sukak
ties, kai buvo išleista pirmoji lietu
viška knyga ir 25 metų sukakties, 
kai buvo įsteigta Lietuvių Rašytojų 
ir Žurnalistų Sąjunga. Šios dvi 
reikšmingos sukaktys rodo, kad mū
sų tautos turima senų kultūrinių 
spaudos tradicijų.

Pranešimas baigiamas žodžiais: 
Kiekvienu atveju, kai Britanija ap
sileidžia savo įsipareigojimuose, Jung
tinės Valstybės yra priverstos per
imti šiuos įsipareigojimus, arba 
laukti sovietinės įtakos sustiprėjimo. 
Tai jau, kiek tai liečia ekonominę ir 
finansinę paramą, atsitiko Graiki
joje ir Turkijoje. Šiuo metu tokia 
padėtis gresia ir kariuomenės atžvil
giu.

Atėnai, VIH. 28. (Dena-Reuter) — 
Buvusį Graikijos kabinetą, vadovau
jamą Demetrios Maximos, 7 partijų 
lyderiai pripažino naująja Graikijos 
vyriausybe.

Washington (Dena-Reuter) — JAV 
užs. reik, ministerija paskelbė, kad 
šiuo metu pakeliui iš JAV į Grai
kiją randasi per 50.000 to įvairių ka
rinių reikmenų, skirtų Graikijos ka
riuomenei.

Indijoje neramu
Lahore, (UP) — Praslinkus vos 

savaitei po abiejų dominijų — Indi
jos ir Pakistano — paskelbimo ne
priklausomomis, abi valstybės pa
teko į sunkią vidujinę krizę, kurios 
pasekmių dar net negalima pramatyti.

Siauriniuose dominijų pasieniuose 
viešpatauja visiškas chaosas. Domi
nijų vyriausybėms iki šiol dar ne
pavyko rasti būdų tvarkai atstatyti. 
Lahore virto kruvinu susirėmimų 
lauku. Iš anksčiau mieste gyvenusių 
200.000 indusų belike tik apie 10.000. 
Visi kiti esą išžudyti.

Korespondentų pranešimu, iki šiol 
nėra nė mažiausių vilčių prasidėju
sioms riaušėms numalšinti arba lo
kalizuoti.

1547 m. pirmosios lietuviškos kny
gos, Martyno Mažvydo „Catechismusa 
prasty Szadei“ išleidimas yra vienas 
iš pačių reikšmingiausių įvykių mū
sų tautos gyvenime. Juk lietuviškoji 
knyga išlaikė mūsų tautos gyvybę, 
lietuviškąja knyga ir spauda mes 
reiškėmė savo tautos idealus ir sie
kimus, 19 amžiaus antrojoje pusėje 
lietuviškoji spauda tapo vienu iš ga
lingiausių ir patikimiausių ginklų 
mūsų tautos kovoje dėl kultūrinės ir 
politinės laisvės.

Pirmuosius 300 metų lietuviškoj! 
knyga daugiausia tarnavo mūsų tau
tos religiniams tikslams. Per tą lai
ką ji ugdė mūsų bendrinę kalbą, ir 
musų tautai tapo kultūrine būtenybe. 
Musų tauta pamilo savo knygą ir be 
jos gyventi nebegalėjo. Kiek mūsų, 
tautai buvo brangi lietuviška knyga 
ir kaip didžiai ji lietuviškąją knygą 
mylėjo, mums rodo spaudos draudi
mas. Kaip Rusija, norėdama Lie
tuvą greičiau nutautinti, 1864 m. už
draudė lietuvišką spaudą, tai visa 
mūsų tauta ryžtingai, energingai ir 
vieningai tam-draudimui pasiprieši
no ir kovojo tol, kol lietuviškos 
spaudos laisvė buvo atgauta. •

Keturiasdešimties metų mažos lie
tuvių tautos kova su didžiule Rusijos 
imperija dėl lietuviškos spaudos lais
vės yra vienas iš pačių gražiausių ir 
įspūdingiausių kovos epizodų dėl 
mūsų tautos kultūrinės ir politinės 
laisvės. Si herojinė kova ir šiandien 
mus stiprina musų sunkiame kančių 
kelyje į laisvę. Iš savo tautos pra
eities, iš jos garbingų kovų mes se
miamės stiprybės ir šių dienų sun
kiam savo darbui ir ateities žygiams.

Kaip pirmoji prieš 400 metų iš
leista lietuviškoji knyga, taip ir prieš 
115 metų (1832 m.) Pridrikio Kelkio 
pradėtas leisti pirmasis lietuviškas' 
laikraštis „Nusidawimai apie Ewan- 
gelijos Praplatinimą tarp Žydų ir 
Pagonų“ buvo religinio turinio. Ta
čiau netrukus po jo pasirodymo Ma
žojoje Lietuvoje ėmė rastis laikraš
čių, kuriuose kaskart vis daugiau 
buvo skiriama vietos ir bendriesiems 
mūsų tautos kultūriniams reikalams. 
Praslinkus dar 50 metų mūsų tautos 
padangėje sušvito ir „Aušra“. Jono 
Basanavičiaus įsteigtoji „Aušra" pra
dėjo garbingas mūsų periodinės 
spaudos tradicijas.

Nuo „Aušros“ ligi nepriklausomos 
Lietuvos paskelbimo praėjo 35 me
tai. Per tą laikotarpį mūsų perio
dinė spauda išaugo. Jau 1904 m. 
pabaigoje mūsų tauta'susilaukė pir
mojo „Vilniaus Žinių“ dienraščio. 
Tuo metu lietuvių laikraštininku bu
vo kiekvienas, kuris buvo susisie
lojęs savo tautos tamsia dabartimi ir 
kovojo dėl jos šviesesnės ateities, 
dėl jos laisvės. Sunku mums būtų 
rasti ano meto žymesnį lietuvį vi
suomenės veikėją, kuris nebūtų bu
vęs ir laikraštininkas. Lietuviškieji 
laikraščiai buvo lyg tos priešakinės 
barikados, kuriose buvo kaunamasi 
dėl mūsų tautos laisvės. Lietuviški 
laikraščiai buvo tos aukštai iškeltos 
vėliavos, aplink kurias spietėsi lais- 
.vės kovotojai, idealistai, viską auko
ją savo tautos reikalams, drąsuoliai, 
kurių negąsdino jokie pavojai. Ano 
meto mūsų laikraštininkai buvo tie 
žmonės, kuriems gerai buvo pažįsta
mi caristinės Rusijos kalėjimai, ku
rių nevienas buvo ištremtas į Sibirą, 
kurių nevienas buvo priverstas bėg
ti iš Lietuvos, kad svetur galėtų 
tęsti savo kovą dėl Lietuvos laisvės.

Kai buvo iškovota Lietuvos laisvė 
ir atstatoma nepriklausoma Lier 
tuvos valstybė, daugelis lietuvių 
laikraštininkų nuėjo dirbti atsa
kingo valstybinio darbo. Prie spau
dos darbo stojo naujos jėgos, dau
giausia iš jaunimo tarpo. Ir jas prie 
sunkaus žurnalistinio darbo viliojo 
ne geri uždarbiai, bet idealizmas, 
įdomus ir įvairus laikraštininko 
darbas. Nuo „Aušros“ ligi nepri
klausomos Lietuvos, jau minėjome, 
lietuvių laikraštininku ' buvo kiek
vienas žymesnis kultūros ir visuo
menės veikėjas. t Nepriklausomoje 
Lietuvoje ėmė rastis lietuvis žur
nalistas profesionalas, t. y. žmogus, 
kuriam periodinės spaudos darbas 
tapo pagrindine profesija.

Atsiradus žurnalistams profesio
nalams, kilo mintis Įsteigti ir pro
fesinę žurnalistų sąjungą. Si mintis

(nuketa | 2 psL)
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Idealų sargyboje
(atkelta iš 1 pšh)

kilo žymiajam mūsų rašytojui ir 
žurnalistui kanauninkui Juozui Tu
mui-Vaižgantui. Jis tą mintį ir įgy
vendino. 1922 m. sausio 31 d. buvo 
įsteigta Lietuvių Rašytojų ir Žur
nalistų Sąjunga. Kadangi daugumas 
tuometinių mūsų rašytojų dirbo ir 
žurnalistinį darbą, tai rašytojas ir žur
nalistas kan Juozas Tumas-Vaižgan
tas ir steigė bendrą Lietuvių Rašytojų 
ir Žurnalistų Sąjungą Jos tikslas 
buvo: „žinoti lietuvių plunksnos 
darbininkus ir turėti santykius su 
Jais, lavintis savo profesijoje, pa
žinti asmenis, kaip literatūros, isto
rijos objektus, suskaityti rašomą
sias lietuvių pajėgas, keistis min
timis, kai kada sutaikinti veiksmai, 
saugoti savo reikalus, šelptis ne
laimei ištikus, santykiauti su už
sienių panašiomis organizacijomis“.

Pirmosios prieš 25-rius metus 
įsteigtosios Lietuvių Rašytojų ir 
Žurnalistų Sąjungos tikslai buvo 
platūs: siekta suburti spaudos dar
bininkai, tobulintis savo profesijoje, 
derinti savo veiksmus, ginti savo 
profesinius reikalus, santykiauti su 
užsienių kolegomis. Lietuvių Rašy
tojų ir Žurnalistų Sąjunga savo 
darbą pradėjo vos su 14 narių, ta
čiau jų skaičius greit augo: po ket
vertų metų sąjunga jau turėjo 50 na
rių, o po septynerių — 71 narį.

Po septynerių metų Lietuvių Ra
šytojų ir Žurnalistų Sąjunga suski
lo: žurnalistai persiorganizavo į 
Lietuvos Zunalistų Sąjungą, 
tojai — į Lietuvių Rašytojų 
ją. Kas paskatino Lietuvių 
tojų ir Žurnalistų Sąjungą 
dvi organizacijas, šiandien 
būtų tiksliai pasakyti. Reikia ma
nyti, kad viena iš svarbiausių prie
žasčių buvo profesiniai interesai. 
1922 m. sausio 31 d. įsteigtoji Lietu
vių Rašytojų ir Žurnalistų Sąjunga 
buvo daugiau visuomeninio pobū
džio organizacija. Lietuviai žurna
listai jautė gyvą reikalą turėti gry
nai profesinę organizaciją, kurios 
svarbiausias tikslas gerinti Lietuvos 
žurnalistų medžiaginę ir teisinę 
būklę Ir ginti jų profesinius in
teresus.

Nors nepriklausomoje Lietuvoje 
periodinė spauda buvo ir gana gau
si, tačiau medžiaginiai ji buvo nepa
jėgi. Nepriklausomoje Lietuvoje 
žurnalistas buvo menkiausiai atly
ginamas žmogus. Jis turėjo daug ir 
sunkiai dirbti, kad galėtų iš savo 
profesijos šiaip taip išgyventi. Se
natvės, ligos ir nelaimės atveju jis 
įstatymais buvo neapdraustas. .Šian
dien, žvelgdami į Lietuvos žurnalisto 
būklę iš laiko perspektyvos, matome, 
kad ši būklė buvo tiesiog tragiška. 
Reorganizuotosios Lietuvos Žurna
listų Sąjungos tikslai buvo: a) kelti 
periodinės spaudos plunksnos dar
buotojų solidarumą, draugiškumą 
ir profesinę etiką, neliečiant poli
tinių, tikybinių arba pasaulėžiūros 
įsitikinimų; b) ginti ir rūpintis jų 
moraliniais bei materialiniais inte
resais ir teisiška padėtimi; c) rūpin
tis spaudos tobulumu, kad ji būtų 
doros, kultūros ir žmonių gerovės 
rėmėja ir plėtėja; d) atstovauti Lie
tuvos periodinei spaudai. Įstatuose 
buvo pažymėta, kad „moraliniais 
interesais čia vadinama žurnalistų 
bei žumalizmo asmeninė bei profe
sinė garbė. Materialiniais — darbo 
sąlygų pagerinimas; reikalingų žur
nalistams lengvatų išrūpinimas; ap
rūpinimas ligoje bei senatvėje; sa
višalpos fondo steigimas; klubo, 
skaityklos, knygyno įsigijimas ir 
steigimas veikiančiais įstatymais.

Iš čia suminėtų tikslų svarbiau
sias buvo rūpintis Lietuvos žurna
listų moraliniais bei materialiniais 
interesais ir jų teisiška padėtimi. 
Dėl šio tikslo sielotasi visą dešimtį 
metų (1929—1939), tačiau, palyginti, 
nedaug kas telaimėta. 1937 m. lap
kričio 4 d. nepaprastame visuotina
me Lietuvos Žurnalistų Sąjungos 
narių susirinkime buvo priimtas 
žurnalistų pensijų įstatymo projek
tas. Tačiau jam nebuvo lemta tapti 
įstatymu, kuris žymiai būtų page
rinęs sunkią Lietuvos žurnalistų 
medžiaginę būklę. Jeigu šis įstaty
mas nebuvo priimtas, kalti ne lietu
viai žurnalistai.

Tiek sunkioje kovoje dėl mūsų 
tautos kultūrinės ir politinės laisvės, 
tiek ir nepriklausomos Lietuvos kū
rybiniuose žygiuose lietuviai žurna
listai daug lėmė. Visur ir visuomet 
jie buvo ■ mūsų tautos avangarde. 
Tad, ir Lietuvai netekus laisvės, 
lietuviai žurnalistai buvo tie, į ku
riuos Lietuvos priešai nukreipė pir
muosius ir skaudžiausius smūgius. 
Daug lietuvių žurnalistų buvo^suim- 
ta, daug iš jų turėjo slapstytis ar 
svetur ieškoti prieglobsčio, o dau
giausia jų buvo išvežta į rytus. Vo
kiečių okupacija taip pat iš lietuvių 
žurnalistų pareikalavo daug skau
džių aukų. Procentiškai imant, lie
tuvių žurnalistų daugiausia buvo 
kalinama koncentracijos stovyklose 
ir daugiausia jų žuvo.

Daug lietuvių žurnalistų buvo pri
versti pasitraukti Ii savo tėvynės. 
Šiandien tremtyje įvairiuose kraš
tuose gyvena daugiau kaip šimtas 
lietuvių žurnalistų. Daugiausia jų

Politine apžvalga

SOVIETAI PROTESTUOJA — PRANCŪZIJA BIJOSI VOKIETIJOS ATSISTATYMO — TRUMANO ĮGALIOTINIS KINIJOJE

Savaitė konferencijų ženkle

o rašy- 
Draugi- 

Rašy- 
skllti i 
sunku

Praėjusioji savaitė praėjo anglo
saksų konferencijų ženkle. Vaš’ngto- 
ne buvo vedamos derybos dėl Ruhro 
krašto akmens anglies produkcijos 
pakėlimo, kartu ten pat buvo taria
masi ir dėl suteiktosios Anglijai 
paskolos kai kurių punktų pakei
timo. Londone tuo pat laiku prasi
dėjo trijų Vakarų valstybių posė
džiai Vokietijos pramonės gamybos 

pakėlimo klausimais. Dėl pasta-1 
rosios konferencijos Sovietų S-ga 
buvo pareiškusi protestą, nurody
dama, kad Vokietijos produkcijos 
reikalus pagal Potsdamo susitarimą 
turinčios spręsti keturios Didžiosios 
valstybės, o ne trys. Į tai anglai at
sakė, kad čia liečiami ne visos Vo
kietijos klausimai, o tik dviejų Va
karinių Vokietijos zonų, todėl sovie
tai ir nebuvę pakviesti.

Be šių konferencijų, kurios liečia 
grynai Europos reikalus, nereikėtų 
išleisti iš akių Brazilijoje vykstan
čios Pan-Amerikos konferencijos ir 
nepaprasto Trumano įgaliotinio gen. 
Wedemeyerio kelionės į Kiniją.

Tiek Londono, tiek Vašingtono 
konferencijų pagrinde stovi Vokieti
jos problema. Atrodo kad anglai ir 
amerikiečiai yra vienodos nuomonės 
dėl plieno produkcijos pakėlimo Vo
kietijai iki 11 mil. tonų metinės ga
mybos. Tuo tarpu Prancūzija, bijo
dama tokio greito Vokietijos pra
monės atstatymo, yra kiek kitokio 
nusistatymo. Ji mano, kad Vokieti
jai pakaks 5,5 mil. tonų plieno me
tams, o Prantūzijos plieno pramonę 
reikėtų pakelti iki 11 mil. tonų. 
Anglosaksų įtikinėjimai dėl gresian
čios ekonominės krizės Europai, at
rodo, prancūzų perdaug neįtikino, ir 
jie ir toliau laikosi savo nusistatymo 
pirmon eilėn pakelti savo pramonę, 

o vėliau tik Vokietiją pastatyti 
kojų.

Sis Prancūcijos nusistatymas 
plaukia iš praeities patyrimų ir 
sioginės agresijos baimės iš savo kai
myno. Prancūzai negali užmiršti 
situacijos po 1914—18 metų karo, 
kada lygiai taip pat, kaip ir dabar, 
Vokietijai Anglija ir kitos valstybės 
metė didelius kreditus, atkūrė jos 
šlubuojančią pramonę, o po-eilės 
metų sustinrėjusi Vokietija vėl puo
lė Prancūziją.

ant

iš- 
tie-

Iš kitos pusės, grąžus tikrai taikai 
ir ramybei Europoje, viena valstybė 
turės duoti jai toną. Prancūzija, 

i kaip sena Europos tauta su savo 
tradicijomis ir laisvės pamėgimu, 

l šios galimybės iš akių neišleidžia ir 
tai misijai ruošiasi. Anglija šiam 
reikalui, atrodo, irgi perdaug nesi- 

■ priešina. Prisiminkime tik Bęvino 
l pasakytą kalbą JAV nepriklauso

mybės šventės proga suruoštame 
pobūvyje Londone. Tada Bevinas 
kreipėsi į JAV, prašydamas paremti 
Prancūziją ir nepalikti jos vienos 
sunkiame kelyje. Bevinas nurodė 
Prancūziją kaip tautą su senomis 
tradicijomis ir prašė pagelbėti jai 
atsistoti ant kojų, kad ji galėtų at
likti savo misiją Europos atstatyme. 
Prėncūzija pilnai supranta, kad, 
jeigu Vokietijos pramonė pradės 
veikti pilnu tempu, ji vėl, kaip ir 
prieš karą, savo prekėmis užvers 
Europos rinką, ir Prancūzijai- vargu 
ar pavyks išlaikyti konkurenciją?

Kaip ten bebūtų dėl ateities, ta
čiau dabarties raktai rodo, kad Vo
kietijos pramonės atstatymas ir pro
dukcijos pakėlimas yra būtinas. 
Atidarant Londone 3-jų konferen
ciją, Anglijos atstovas nurodė, jog 
Vokietijos produkcijos pakėlimas 
yra susijęs su visos Europos atku
timu ir su Marshallio Europos atsta
tymo planu, nes be Vokietijos pro
dukcijos Europos gerovė yra neįma
noma. Iš šių visų pareiškimų at
rodo, kad ne taip lengva bus paten
kinti visų aspiracijos, o ypač Pran
cūzijos, kurios vidaus padėtis nėra 
per daug sucementuota. Po pasku
tinio socialistų partijos suvažiavimo, 
dabartinei Ramadier vyriausybei 
duotos gana aiškios gairės ir, jeigu 
pastaroji nuo jų nenorės nukrypti, 
tai vargu ar Ramadier kabinetas 
ilgiau išsilaikys.

Amerikos spaudos ir visuomenės 
opinija dabar vykstančiai Pan-Ame
rikos konferencijai Brazilijoje, Pe- 
tropolio mieste, yra labai, palanki. 
Kokios reikšmės priduodama šiai 
konferencijai, matosi ir iš to, kad 
JAV delegaciją išlydėjo pats prez. 
Trumanas.

Iš konferencijos eigos matyti, kad 
pasitarimai vyksta gana sklandžiai. 1 
Amerikos spauda ir komentatoriai ;

ypatingą dėmesį atkreipė į Marshal- 
110 kalbos vietas, liečiančias Europą. 
Marshallis nurodė, kad Vakarų pus
rutulio gerovė priklauso nuo Euro
pos; taikos ir gerovės, ir kol Euro
poje nebus pastovios taikos ir ramy
bės, tol ir Vakarų pusrutulyje ne
bus galima ramiai tvarkytis.

Šias Marshallio kalbos vietas visi 
komentatoriai nurodė, kaip turinčias 
nepaprastos reikšmės Europai. Kar
tu konferencijoje buvo prieita pa
grindinio nusistatymo procedūros 
klausimais. Ten visi svarbiausi 
sprendimai ir nutarimai turi būti 
daromi % balsų dauguma. Reiškia, 
veto teisės niekas neturi. Šitokios 
balsų daugumos reikės priimant taip 
vadinamai „agresijos tezei“. Šitoji 
tezė buvo išplėsta ir už Vakarų pus
rutulio ribų. Pagal JAV pasiūlymą 
Pan-Amerikos valstybės laikys save 
karo padėtyje su užpuolėju ir tuo 
atveju, jei jų daliniai, stovį už Vakarų 
pusrutulio, bus paliesti arba į juos 
kėsinamasi. Kitaip sakant, jeigu 
JAV daliniai, stovį Europoje ar kur 
kitur, bris užpulti, tada visos, tiek 
Siaurės tiek Pietų Amerikos valsty
bės momentaliai įstoja į karą prieš 
agresorių. Toliau numatoma suda
ryti vieną didelį gen. štabą į kurį 
įeis nuo kiekvienos valstybės po 
generalinio štabo viršininką. Šitie 
Pan-Amerikos konferencijos nutari
mai, kurie netolimoje ateityje virs 
realybe, rodo, kad JAV dideliu

kruopštumu ir melodmgumu eina 
prie tikros ir pastovios taikos įgy
vendinimo. Ir agresorius, kuris mė
gins stoti prieš pasaulio taiką, tikrai 
susidurs su vį^o pasaulio pasiprie
šinimu.

Nors nepaprasto Trumano pasiun
tinio gen. Wedemeyerio kelionės 
t Kiniją tikslai dar nėra žinomi, ta
čiau kai kurie simptomai rodo, kad 
šioji misija yra nepaprastos reikš
mės. '

Štai Maskvos radijo pranešėjas 
skaito vieno Kinijos laikraščio ko- 
respondeno pranešimą, pagal kurį 
tarp gėn. Wedemeyerio ir gen. Can- 
kaišeko įvykęs pasitarimas ir tame 
pasitarime gen. Cankaišekas padaręs 
tokių pasiūlymų: JAV kariniai in
struktoriai paruošia ir apginkluoja 
12 naujų divizijų. Kartu JAV duoda 
Cankaišeko armijai 300 bombonešių 
ir tiek pat naikintuvų. Ekonominiam 
ir finansiniam Kinijos atstatymui 
JAV suteikia 2 milijardus dolerių 
paskolos. Kinija iš savo pusės su
teikia reikalingas bazes JAV Inte
resams Kinijoje apsaugoti.

Žinoma, šiems Maskvos praneši
mams galima tikėti, galima Ir ne
tikėti, tačiau viena yra aišku, kad 
po nepavykusios Marshallio misijos 
Kinijoje, šis milžiniškas kraštas ne
paliekamas vienas saVo likimui, bet 
vėl stengiamasi padėti Kinijai iš
bristi iš susidariusios painios ir sun
kios padėties. M!

Spaakas prieš veto teise
Paris, VIII. 26. (Dena-Reuter) — 

„Jungtinės Tautos jokiu būdu ne
galės sėkmingai dirbti, jeigu veto 
teisė-bebus panaikinta“, — rašo „N. 
Y. H. Tribūne“ Europos laidoj Bel
gijos min. pirm, ir užs. reik. min. 
Henri Spaak, kuris pirmininkavo 
pirmajam JT visumos susirinkimui 
Londone. Savo straipsnyje Spaak 
nurodo, kad bet kokia tarptautinė 
organijacija, kuri iš tikrųjų galėtų 
užtikrinti pasaulio taiką, tik tada 
galėsianti egzistuoti, kai visos tau

r « Brazilija ruošia įstatymą prieš komunistus
„Manchester Guardian“ ko

respondentas rašo:
Nors komunistų partija yra Brazi

lijoje paskelbta nelegali, tačiau nėra 
legalių priemonių panaikinti komu
nistų, išrinktų i senatą, atstovų rū
mus ir valstybės įstatymdavystės 
susirinkimus mandatams. Taip pat 
nėra legalių bausmių už kai kuriuos 
veikmus, priešingus valstybės inte
resams. Dėlto teisingumo ministerija

(apie 80) gyvena amerikiečių, anglų 
ir prancūzų okupacinėse Vokietijos 
zonose. Tremtyje atsidūrę lietuviai 
žurnalistai, kai tik buvo galima, 
ėmėsi savo profesinio darbo. Šian
dien mes tremtyje turime gausią ir 
įvairią periodinę spaudą, kuri tvir
tai ir ištikimai stovi didžiųjų savo 
tautos idealų sargyboje. Jeigu šian
dien tremtyje toks gyvas, įvairus ir 
našus mūsų kultūrinis darbas — tai 
daugiausia mūsų periodinės spaudos 
dėka.

Periodinė spauda tremtyje yra 
stiprusis mūsų bendruomeniškumo 
ryšys, ji mus glaudžiai sieja su savo 
tautos kultūra, ji mus informuoja 
visais aktualiaisiais gyvenimo klau
simais, ji formuoja mūsų viešąją 
nuomonę, ji stengias nušviesti sunkų 
mūsų kančių kelią, vedantį į švie
sesnę ateitį.

Tremtyje skurstą lietuviai žurna
listai 1946 m. pavasarį susiorgani
zavo į Lietuvių Žurnalistų Sąjungą, 
tikriau sakant, tremtyje tą sąjungą 
atkūrė. 1946 m. gegužės 11—12 d. 
Hanau lietuvių stovykloje įvyko 
pirmasis tremtyje lietuvių žurnalistų 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo apie 
Šimtas spaudos darbuotojų.

S. m. rugpiūčio 30—31 d. Schwein- 
furte lietuvių sotvykloje įvyksta an
trasis tremtyje lietuvių žurnalistų 
Suvažiavimas reikšmingų lietuviškos 
spaudos sukaktuvių ženkle. Šio su
važiavimo proga mes linkime, kad 
lietuviai žurnalistai tremtyje ir to
liau laikytųsi gražių savo pirmatakų 
tradicijų. Lietuvių periodinė spauda 
tremtyje per porą metų jau yra pa
dariusi didelę pažangą. Mes linkime, 
kad ir toliau ji žengtų pažangos ke
lių, kad ji nuolatos tobulėtų ir būtų 
tuo galingu veiksniu, kuris visus 
tremtyje esančius lietuvius jungtų 
vienam dideliam tikslui — ir sun
kiausiose gyvenimo sąlygose išlikti 
tauriais lietuviais, susisielojusiais 
savo tautos likimu Ir ryžtingai sie
kiančiais savo tautos laisvės.

A. Merkelis

paruošė ir respublikos prezidentas 
atstovų rūmams įteikė naują Tautos 
Saugumo įstatymą, kurs turi pakeisti 
1938 metų įstatymą.

Paaiškindamas naujo įstatymo rei
kalą, teisingumo ministeris pabrėžė, 
kad valstybė šiuo momentu nėra 
aprūpinta atitinkamomis prievartos 
priemonėmis, paremtomis legalėmis 
baudomis, apsaugoti demokratines 
institucijas, įsteigtas einant Brazili
jos konstitucija. 1938 metų įstatymas 
numato mirties bausmę, ištrėmimą ir 
turto konfiskavimą už tam tikrus 
nusikaltimus valstybei, bet tos- baus
mės 1946 metų konstitucijos buvo 
panaikintos.

Nors ministerio įstatymo projektas 
nenurodo aiškiai į komunistų paša
linimą iš įstatymdavystės organų, juo 
bet gi numatomos kalėjimo bausmės 
nuo 2 iki 8 metu tiems, kas skatina, 
organizuoja arba vadovauja bet ko
kioms politinėms partijoms ar gru
pėms ar kitokioms sąjungoms, kurių 
veikimo programa, atvirai ar slaptai, 
yra priešinga konstitucijos 141 
straipsniui (tas straipsnis draudžia 
bet kokių antidemokratinių partijų 
organizavimą, registravimą ir vei
kimą). Bausmės nuo dvejų iki trejų 
metų gali būti skiriamos tiems, kas 
pasidaro tokių partijų ar sąjungų 
nariais; ir nuo dvejų iki šešerių 
metų asmenims kurie bandytų per
organizuoti bet kurią politinę par-

tiją ar sąjungą, kad ir kitu vardu ir 
forma, kuri buvo įstatymais panai
kinta, lygiai kas pasidaro nariais ir 
platina tokios partijos ar sąjungos 
propagandą.

Terminai nuo dešimties iki tris
dešimt metų siūlomi atvejais pasi
kėsinimo nuversti smurtu esamąją 
santvarką ir pakeisti ją diktatūra ar 
tai būtų asmens ar socialinės grupės; 
taip gi atveju pasikėsinimo pakeisti 
socialinę ar politinę santvarką su 
svetimos valstybės arba tarptautinio 
pobūdžio organizacijos pagalba.

Viešųjų įstaigų pareigūnai, jei nu
teisti už bet kuriuos nusikaltimus, 
nustatytus įstatymais, netenka kvali
fikacijų eiti pareigas bet kokioje 
įstaigoje, bet kokioje tarnyboje, ku
rias išlaiko ar subsidijuoja valstybė, 
ar savivaldybės, ar viešųjų reikalų 
kompanijos, laikotarpiui nuo 
20 metų.

tos tarptautinės taisės labui atsisa
kysiančios dalies savo suvereniteto; 
ir dabar jau esąs aukščiausias laikas; 
kiekvienam šitai įsisąmoninti.

New York. (Dena-Reuter) — Šią 
savaitę Prancūzija Saugumo Tary
boje vetavo sovietų pasiūlymą Indo
nezijos klausimu. Tai buvo pirmas 
atvejis, kada Prancūzija viena pati 
panaudojo veto teisę. Praeitų metų 
birželio mėn. Prancūzija, drauge su 
Sov. S-ga, yra pareiškusi veto Ispa
nijos klausimu.

New Tori, VIII. 27. (Dena-Reuter.)
- Amerikiečių atstovas atomo kon

trolės komisijoj Frederic Osborn tre
čiadienį sovietų atstovui A. Gromyko 
padarė priekaištą, kad jis boikotuojąs 
atomo energijos komisiją, kuri' šiuo 
metu yra užsiėmusi programos ato
mo kontrolės įstaigų įsteigimui iš
dirbiniu.

5 iki

TRUMANO ĮGALIOTINIS KVIEČIA 
KINIEČIUS TAIKYTIS

Ypatingas prez. Trumano pasiun
tinys Kinijoje, gen. A. C. Wede- 
meyer po šešių savaičių kelionės po 
Kiniją savo pranešime pareiškė kri
tiką Kinijos vyriausybės ir kinų ko
munistų atžvilgiu, kviesdamas Kini
ją savo išteklius panaudoti krašto 
atstatymui.

Toliau Wedemeyer kviečia kinų 
komunistus atsisakyti nuo pastangų 
prievarta įskiepyti savo ideologiją 
kinų tautai. Kinijos vyriausybę jis 
prašo tuojau pat pravesti plačias 
politines ir ūkines reformas.

Paslaptingas radinys
Berlyne leidžiamas britų licenzi- 

juotas laikraštis „Telegraph“ pra
neša, kad viename miškelyje tarp 
Eiche ir Honow (Niederbarnim 
apskr., rusų zonoje) miškų urėdijos 
tarnautojas atrado per 20 vyriškų 
lavonų. Lavonai buvo pridengti apie 
20 cm. žemės sluoksniu. Apie radinį 
painformuota viešoji ir kriminalinė 
policija pradėjo karštligišką tyrinė
jimą. Tačiau vėliau vėl viskas nutilo. 
Lavonai« net nebuvo identifikuoti. 
Vietos gyventojai pasakoja, kad jie 
pastaruoju metu miškelyje dažnai 
girdėdavę šautuvų ir pistoletų šū
vius. Šie lavonai negali būti likę 
nuo karo, žemėje, jie yra išgulėję 
tarp 9 ir 20 savaičių.

Amerikiečių karinės valdžios Aus
trijoje leidžiamas laikraštis „Wiener 
Kurler“ priduria, kad į laikraštinin
kų pasiteiravimus vietos policija at
sakydavusi paslaptingu tylėjimu, o 
vietinė rusų įgulų komendantūra vi
sai net nesileidusi į kalbas. Jungtinės Tautos ir veto
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Tautiniai musų uždaviniai tremtyje

<4) Praturtėti Vakarų kultūra —
antrasis mūsų šio meto uždavinys

Antruoju šio meto mūsų tautiniu 
uždaviniu laikau — pasinaudoti pro
ga pažinti Vakarų kultūrą. Turime 
ne tik lietuviais išlikti, bet ir pra
turtėti gilesne Vakarų patirtimi.

Nežinome, kada Viešpaties bus 
skirta mums grįžti į namus. Bet 
viena iš anksto aišku: būsime savo 
tėvynės laukiami ne tik kaip savi 
vaikai, bet ir kaip pasaulio matę 
žmonės, kurie galėjo savo dvasią 
nekliudomai plėtoti ir kurie todėl 
įsipareigojo kuo plačiausiai kūry
binei iniciatyvai. Būsime tėvynėje 
reikalingi ne tiktai užpildyti azia- 
tinio teroro išretintam tautiečių skai
čiui, bet ir būti lietuviškajai dvasiai 
tuo, kuo karceryje kalintam kaliniui 
yra šviežias gaivus oras.

Pasiekiančios iš tėvynės žinios liu
dija, kad Lietuvoje dabar vyksta 
baisus fizinis ir moralinis teroras. 
Visi tai žinome, bet ne visada ir 
konkrečiai įsivaizduojame to teroro 
padaromas žaizdas, o ypačiai dvasi
niu atžvilgiu. Paprastai (ir supran
tama tai) labiausiai jaudinamės dėl 
nuolatinio mūsų tautiečių gabenimo 
į Sibiro vergų stovyklas. Bet ne vi
sada įsivaizduojame, kad ir Lietu
voje liekantieji gyvena dvasinio ka
lėjimo rėžimą. Lietuviams šiandien 
kalėjimu virtę ne tik Sibiras, šiaurės 
tundros bei Azijos stepės, bet ir pati 
tėvų žemė. Ir Lietuva šiandien lie
tuviams — kalėjimas! O baisi ir ne
buvusiam faliniu tiesiog neįsivaiz
duojama kalėjimo veikmė — ne tik 
fiziškai, bet ir morališkai! Kalėjimas 
žmogų išsemia ne tik kūniškai, bet 
ir dvasiškai. Gali kalinio dvasia ap
skritai ii nepalūžti, bet kiekvienu at
veju ji priverčiama tarsi savin su
sigūžti, susiaurėti ir subergždėti. Ir 
todėl per maža dar būtų pasakyti, 
kad lietuviškosios kultūros kūryba 
Lietuvoje negali būti tęsiama. Yra 
kietas gyvenimo dėsnis: nežengti 
kultūros keliu pirmyn lygu žengti 
atgal. Arba pažanga, arba atžanga. 
Ir Lietuvos kultūrinio gyvenimo 
laikrodį Neandertalio žmogus (pasi
naudojant A. Koestlerio terminu) ne 
vietoje sustabdė, o pasuko daugelį 
šimtmečių atgal.

Daugelio (ypačiai iš pačių jaunųjų) 
lietuviškos sąžinės balsą užkurtais 
aziatinės propagandos riksmas. O ir 
tie, kurie išliks nepalūžę, neturėdami 
jokio kontakto su laisvuoju pasauliu, 
neišvengiamai bus priversti suprimi- 
tyvėti, „suprovincialėti“. Ir juo il
giau bus skirta mums negrįžti, juo 
labiau rasime Lietuvą nors ir gyvą,

bet be galo išvargintą, ne tik krau
juose paplūdusią bet ir dvasiškai 
išsemtą.

Štai dėl to ir sakiau: kada ateis 
grįžimo valanda, būkime ne tik lie
tuviais išlikę, bet ir praturtėję giles
niu Vakarų kultūros pažinimu, kad 
grįžtume ne tuščiomis rankomis, o 
nešini kultūrinės patirties lobiu ir 
kūrybinės iniciatyvos ugnimi. Ant
raip, kartoju, neturėsime teisės būti 
tenai likusiųjų kitaip sutinkami, kaip 
tie, kurie palieka degančius namus 
ir, iš tolo gaisrą stebėję, grįžta atgal 
tik pavojui praėjus.

Mūsų patarlė sako: nėra blogo, 
kuris neišeitų- Į gera. Tikra tiesa: 
žmogus gali geram panaudoti ir di
delę nelaimę. Ir mes esame įparei
goti didžiąją mūsų tautos nelaimę, 
kuri privertė palikti savo kraštą, 
kiek galima, geran pakreiptu Tegu 
šita prasme tremties metai būna ta 
didele Vakarų kultūros mokykla, 
kurią baigę (duok Dieve, greičiau!) 
būtume savo tautai tuo veiksniu, 
kuris ne tik padėtų jai užgydyti 
skaudžiąsias žaizdas, bet ir apskri
tai pažadintų Vakarų kultūros paži
nimu mūsų kūrybinį genijų. Lig šiol 
mes vis dar buvome perdaug viena
šališkai pasukę į Rytus. Dabar, jei 
visi tremtiniai laimingai grįžtume 
namo, neabejotinai atsuktume Lie
tuvą dar ryžtingiau nuo Rytų į Va
karus, negu anksčiau. Niekada dar 
neturėjome progos taip plačiai at
verti savo žvilgį į Vakarus, kaip 
šiandien. Ir jei šita proga nebūtų 
sudaryta didžiosios mūsų tautos ne
laimės, galima būtų ja laiminga pa-

II-sios konferencijos komunikatas
1 Tebeliekantieji Vokietijoje kvie
čiami ta pačia kryptimi nesumažinti 
pastangų, ieškoti visų galimų būdų 
sugyventi su kitom tautybėm. O iš 
kitos pusės atitinkami veiksniai įsi
pareigojo ginti tremtinius nuo nenu
pelnytos moralinės skriaudos, ky
lančios iš nedraugingos ir piktos 
svetimųjų propagandos, ginti be tei
singo pagrindo išskirtuosius iš trem
tinių bendruomenės, kelti tremtinių 
maitinimo ir patalpų gerinimo rei
kalą.

Užjūrio lietuvių, ypatingai BALFo 
materialinė parama tremtiniams ra
do visuotinio pripažinimo ir dėkin
gumo, sykiu ir vilties, kad jų pa
stangos nesusilpnės, nes paramos 
reikalingi gausėja. Tokis pat dėkin
gumas priklauso Amerikos Lietuvių 
Tarybai ir kitom organizacijom, gy- 
nusiom ir beginančiom Lietuvos ir 
tremtinių reikalus.

IV.
Konferencija konstatavo, kad trem

tinių bendruomenė jau žymia dalim 
yra atlikusi savo politinę misiją — 
atkreipti pasaulio llkrną sprendžian
čių veiksnių dėmesį į tai, kad DP 
problema negali būti patenkinamai 
ir pastoviai išspręsta kitaip, kaip tik 
sudarant sąlygas tiems šimtams 
tūkstančių grįžti į jų laisvus nepri
klausomus kraštus, pašalinus iš jų 
svetimą okupaciją: visi kiti spren
dimai tegali būti tik laikino po
būdžio.

Dabartinės sąlygos tremtinių pasi
likimą Vokietijoje daro vis labiau 
nebeįmanomą, ir dėl to jų laikinis 
įkurdinimas kituose aukštos kultūros 
kraštuose — JV, Kanadoj, Britani
joj, tam tikrom sąlygom Prancūcijoj 
ir Belgijoj randamas aktualus, bet 
vykdytinas planingai, be panikos ir 
neapdairumo. Tam reikalui visos lie
tuvių išeivių org-jos, ypatingai Ame
rikoje, prašomos remti visomis iš
galėmis pastangas, kad būtų atver
tos durys gausesnei tremtinių imi
gracijai, o taip pat paimti materia- 
linėn ir moralinėn ’globon besiren
giančius emigracijai ar jau nuvyku
sius. Iš kitos pusės atitinkami veiks
niai įsipareigojo ieškoti tremtinių 
įkurdinimui paramos per vyriausy-

Lietuvos laisvinimo veiksnių, esan
čių Europoje ir užjūryje, įvykusi 
II-oji konferencija apsvarstė Lietu
vos bei lietuvių tremtinių padėtį 
ir sutarė išvadas tolimesnei veiklai.

I.
Konferencija vieningai priėjo iš

vadą, kad tarptautinė politinė padė
tis yra žymiai pasikeitusi Lietuvos 
interesų naudai, palyginti su pra
eitais metais. Vakarų Demokratijų 
palinkimu! daryti nuolaidas sovie
tams mažėjant, pramatoma Lietuvos 
interesams vis daugiau palankumo.

Kintančios politinės sąlygos sustip
rina viltis, o taip pat įpareigoja su
intensyvinti veiklą strlprinant vie
ningumą savo tarpe ir, jungiantis 
bendrai veiklai su visais tais, kurie 
siekia laisvės, o politiniam pasauliui 
skylant į Rytus ir Vakarus, visomis 
išgalėmis jungiant savo likimą su 
kylančių Jungtinių Europos Valsty
bių sąjūdžiu ligi pagaliau bus rea
liai Įmanoma susijungti su herojiš
kai kovojančia tauta pačioje tėvy
nėje.

n.
Sąlygos daugiau Įgalina stiprinti 

informaciją apie Lietuvą ir lietuvius, 
ypatingai tuose kraštuose, kurie tei
giamai gali lemti pasaulio, taigi ir 
mūsų tėvynės, likimą tiek atitin
kama spauda, tiek meniniais, sporti
niais pasirodymais.

Atitinkami veiksniai įsipareigojo 
pastaruosius imti specialion savo 
globon, o visuomeninės organizaci
jos, tiek tremtinių, tiek ir išeivių, 
skatinamos megzti ar intensyvinti 

- ryšius su kitų tautų draugiškomis or
ganizacijomis ar asmenimis.

III
Buvo pareikšta pasigėrėjimo lig

šioline tremtinių laikysena, kuri, kad 
ir sunkiomis sąlygomis, leido išlai
kyti, palyginti, gerą lietuvių vardą. 
Pareikšta pasitenkinimo, tremtinių 
kultūrine veikla, kovojančia su 
tremties stagnacija ir demoralizaci
jos įtaka; o taip pat pritarta švie
simo krypčiai specializacijos ir sve
timųjų kalbų mokymo linkme, nau
dinga ne tik tremtiniam asmeniškai, 
bet ir atsikursimal tėvynei. , 

vadinti. Bet kiekvienu atveju, kada 
jau kartą esame svetur, laikykime 
savo pareiga šią progą sąžiningai 
išnaudota Tik sąžiningai ją ■ išnau
dodami, pateisinsime save, kad ne
same drauge su tais, kurie liko tėvų 
žemės sargyboje tenai. Laikykime 
save ne paprastais pasprukėliais, o 
savosios tautos pasiuntiniais (tegu ir 
pačią skaudžiausią valandą) nukalti 
jai naujų ginklų, apsiginkluoti nau
jai tautinės laisvės ir kultūrinės kū
rybos kovai.

Domėjimąsi Vakarais privalo betgi 
vadovauti kritinė dvasia. Neįpul- 
kime nei į naivų Vakarų kultą, nes 
ne visa gera ir čia, nei į beatodairišką 
Vakarų niekinimą, nes ir šiandien, 
nežiūrint visų krizinių aimanų, vis 
dėlto Vakarai lieka kultūrinės ini
ciatyvos ir žmogui pagarbos šalimi. 
Abiem atvejais, ir hosaniškai išgar
bindami ir karčiai nusivildami, nusi
kalstame tikrovei. Realiai vertin
dami, rasime daug ko tikrai pasimo
kytam ir pasektino, bet, antra ver
tus, pamatysime, kad daug kur ir 
mes esame pasiekę tokį lygį, kuriuo 
tikrai galime didžiuotis. Šita prasme 
ir patsai svetimųjų pažinimas, užuot 
ugdąs tuščią ambiciją ar kėlęs mu
myse menkavertiškumo nuotaiką (o 
jos abi lygiai stingdo pažangos nusi
teikimą), virs tikrosios mūsų savi
garbos versme.

Ir antra, rūpinantis Vakarų kultū
ros pažinimu, reikia kreipti žvilgį į 
tai, kas iš tiesų yra tikros kultūrinės 
apraiškos. Kas ieškotų Vakarų kul
tūros tiktai pakampiuose, tas pa
kampius ir teatrastų, — vis viena, ar

Vien pareigingumo neužtenka
Daugiau kaip prieš dvejus metus 

peržengęs kareivinių rajoną ir ap
sigyvenęs stovykloje, aš pradėjau ra
šyti dienoraštį, nepraleisdamas nė 
vienos dienos, ir užfiksavęs ne tik 
savo asmenines nuotaikas, bet ■ ir 
mūsų bendruomenės, taip pat ap
rašiau tiek didesnius tiek mažesnius 
stovyklos įvykius, įvykėlius.

Sį savo dienoraštį — mūsų ben
druomeninio gyvenimo veidrodį — 
aš skaitau labai dažnai ir po to da
rau įvairias išvadas.

Nieko naujo aš nepasakyčiau, jei 
pažymėčiau tą patį faktą, ką ir jūs 
gerai žinote, būtent, kad mūsų me
džiaginis gyvenimas smarkiai blogė-

.ja ir kartu su tuo senka mūsų fizi
nės jėgos. Tą jaučia ir mato kiek
vienas.

Kiek blogiau yra su mūsų dvasiniu 
pasauliu. Blogai buvo, blogiau yra, 
o blogiausiai, reikia manyti, nefru- 
kus bus, jei mes patys nepasidary
sime savo sielos gydytojais.

Pasakyti, kad sveikame kūne — 
sveika ir siela ir nesveikame kūne 
— nesveika ir siela, būtų per maža 
ir šiuo gyvenimo momentu visai ne
taikytina. Jei mes imtumėm savo 
dvasinį gyvenimą matuoti ir lyginti 
su mūsų esamom fizinėm jėgom, tai 
turėtumėm iš karto nutraukti bet 
kurį kūrybinį darbą ir gyventi nieko 

bes ir per tam reikalui susidariusias 
profesines ar konfesines organiza
cijas.

Jau išsikėlusieji tremtiniai skati
nami laikyti savo pareiga tiesiogi
niai ir netiesioginiai remti Lietuvos 
Laisvinimą ir naujose buveinėse būti 
pasiruošus grįžti į tėvynę, kai tik 
bus tam sąlygos — kai tėvynė bus 
laisva.

V.
O svarbiam tremtinių būties ir 

taip pat rezistencijos laikotarpiui 
dokumentuoti konferencija pritarė 
minčiai steigti tos rūšies archyvą. Jo 
surinkta tremtinių gyvenimo ir re
zistencijos medžiaga turės patar
nauti ir kovai už tremtinių teises ir 
tėvynės laisvę.

Lietuviai išeiviai, išsiblaškę po 
visą pasaulį, skatinami organizuotis, 
centralizuotis, jungtis į viso pasaulio 
lietuvių bendruomenę, kuri energin
gai ir vieningai talkintų Lietuvos 
laisvinimo veiklai vadovaujantiems 
veiksniams ginti Lietuvos ir tautie
čių reikalus, tautiečių tremtyje, tė
vynėje ir prievarta deportuotas į 
Rytų gilumas.

VI.
Akcijai reikalingų lėšų reikalu 

Konferencija pritarė iniciatyvai sa
vanoriškai apsldėti ne tik tremti
niams Vokietijoje, bet ir išeiviams 
kituose kraštuose, apskritai viso pa
saulio lietuviams pastovia tautinio 
solidarumo ir laisvės rinkliava. Lig- 
šiol politinei akcijai reikalingos lė
šos buvo laisvos atsitiktinės aukos. 
Konferencija pareiškė už jas nuo
širdžios padėkos visiems aukotojams, 
ypač Jungtinių Amerikos Valstybių 
lietuviams, kurie per ALTo surengtą 
rinkliavą sudėjo tam reikalui di
džiausias sumas, o taip pat tremti
niams, kurie iš savo skurdžių ištek
lių gausiai parėmė Tautos Fondą.

VIL
Numatę artimiausios ateities dar

bų planą Lietuvos išlaisvinimo akci
jai vadovaujantieji veiksniai iš pa
grindų išsiaiškino tarpusavio ben
dradarbiavimo galimybes ir sutarė, 
laikantis I-sios konferencijos spren
dimų, bendradarbiavimą dar labiau 
suglaudinti ir patobulinta (ELTA)

jais pasipiktintų ar susižavėtų Ne 
gatvė atstovauja Vakarų kultūrai, 
nes gatvė visur ta pati — inter- 
nacionališkai blankL Visų pirma 
Vakarų kultūros reikia ieškoti pa
čiuose tikruosiuose, jos židiniuose: 
universitetų auditorijose bei labora
torijose, bibliotekose, meno muzie
juose, katedrose. Tiesa, visi šitie žo
džiai dažnai ironizuojami: kultūra 
esanti sukrauta į muziejus, o gyve
nime jos nerasti. Tačiau ta ironija 
tėra teisinga viena, ir būtent, ne tai 
ar kitai atskirai tautai, o lygiai vi
soms tautoms galiojančia prasme: 
niekada plačiosios masės nepajėgia 
pakilti ligi to aukščio, į kurį jas 
kviečia tie, kurie stovi žmonijos kul
tūrinio gyvenimo viršūnėje. Bet dėl 
to, kad jų skleidžiamoji tiesos bei 
grožio šviesa nevisus pasiekia, ne
nustoja savo vertės nei filosofo iš
mintis, nors jai būtų lemta ir likti 
bibliotekoje, nei poeto šauksmas į 
tyresnį žmoniškumą, nors jis ir būtų 
nustelbtas smuklinių šlagerių ar ka
rinių maršų. Visa, kas yra vertinga, 
vertinga ir lieka,, nepriklausomai 
nuo to, ar kiti pajėgia tai įvertinti 
ar ne. Todėl, būvodami svetimuose 
kraštuose, labiau kreipkime dėmesio 
į tai, ką patys šviesieji tos šalies 
protai sukūrė, negu į vadinamąjį gy
venimą, atseit, kasdienybę. Antraip 
grėstų pavojus, kad girtumėmės visa 
matę, bet nebūtume dramblio paste
bėję, — išstudijavę visus švabų ar 
bavarų kaimo mėšlynus, bet nepa
matę Freiburgo ar Ulmo katedrų, 
neaplankę Mūncheno pinakotekų.

Juozas Girnius

Musų trispalvė 
ant Senos kranto
Rugpiūčio 9—21 d. d. Prancūzijoje 

įvyko tarptautinis skautų sąskrydis, 
kuriame davavo 42 tautų skautai 
Jų tarpe buvo ir lietuviai su savo 
kaimynais latviais ir estais. Tai vie
ninteliai DP skautai tarptautiniame 
skautų sąskrydyje Prancūzijoje.

Nelengva buvo lietuviams, lat
viams ir estams į šį sąskrydį pa
tekti. Skautai mielai kvietė ir laukė. 
Bet atsirado visa eilė kliūčių, kurios 
buvo jau ne skautiško pobūdžio, 
bet šiandieninio politinio gyvenimo 
atspindys. Kliūtys buvo įveiktos. 
Lietuviams skautams atsivėrė durys 
į Prancūziją. Tarptautiniame skautų 
sąskrydyje iškilo Lietuvos, Latvijos, 
Estijos vėliavos.

Lietuvių skautų sąskrydyje daly
vavo apie 80. Skautų tarpe lankėsi 
daug garbingų svečių iš įvairių 
kraštų Rugpiūčio 15 d. stovyklau
jančius skautus aplankė ir laikė pa
maldas iš Anglijos atvykęs žinomasis 
kardinolas Griffinas, ne kartą taręs 
teisingą žodį ir Pabaltijo tautų rei
kalu.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos skau
tus, kaip netekusius savo tėvynės, 
viso pasaulio skautai sutiko ir pri
ėmė su didžiausiu entuziazmu, retai 
sutinkamu nuoširdumu ir pagarba. 
Lietuvos reikalui didelis laimėjimas.

Lietuvos skautus aplankė Lietuvos 
ministerial ir antrosios konferenci
jos dalyviai. Lietuvos ministeris 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
pulk. Zadeikis ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos atstovė p.Devenienė lietu
vius skautus ne tik pasveikino, bet 
ir įteikė pinigines dovanas. Lietu
vius skautus daug parėmė BALFas.

Lietuviams skautams didelį įspūdį 
padarė pirmasis Prancūzijos karys 
gen. de Lattre de Tassigny, atvykęs 
lietuvių skautų pasveikinti. Jis prašė 
pasveikinti „Čiurlionio“ ansamblį.

neveikimo aplinkoj. Atsieit, bet kurį 
kūrybinį nusiteikimą turėtumėm 
paslėpt ir viską matuoti konservų 
dėžutėm bei avižinės košės samčiais.

Stebėdamas bendruomeninį gyve
nimą ir jį fiksuodamas, galiu pa
sakyti, kad darbingumas bei parei
gingumas nėra tokiu šuoliu ir taip 
žemai kritęs, kaip tarpusavis sugy
venimas ir nuoširdumas. .

Veik visose stovyklose karitatyvinį 
darbą atieka mūsų Raudonojo Kry
žiaus skyriai. Stebint jų veiklą, ga
lima pasakyti, jog maža, jei jų va
dovaujantieji veiksniai yra autorite
tingi (be to darbas sunkus),- jei jie 
savo darbą atlieka buhalteriškai ge
rai ir tikslingai (be to darbas ne
įmanomas), jei jie yra pareigingi (be 
to darbas negalimas), bet daug kur 
pasigendama šiltesnio nuoširdumo, 
pastabaus akylumo bendruomenės 
gyventojų tarpe.

Maža yra patenkinti prašančiųjų 
prašymus ir jiems suteikti prašomą 
ar dalinę pašalpą. Tai tik formalioji 
pusė, kai j tavo duris kas nors pasi
beldžia ir tu ateivį įsileidi. O kiek 
daug, žymiai daugiau yra žmonių, 
kurie nevarsto svetimųjų durų ir 
nemoka paprašyti, nors jiems Rau
donojo Kryžiaus pagalba yra kur 
kas reikalingesnė, negu tiems, kurie 
prašo ir moka pirmininkui gražių 
žodžių paberti.

Suserga žmogus, atsigula j vokiečių 
ligoninę. O ar jį kas nors aplanko 
iš karitatyvinį darbą dirbančiųjų? 
Ne. Mat, jis nesikreipia, neprašo. 
Jei pasveikęs atneš sąskaitą, tai grei
čiausiai pusę sumokėsim. Na, o jei
gu jau nebeateis, tai ką padarysi. Ar 
ne lengvai klausimas Išspręstas?

Tokių pasakymų šimtai. Kryžiaus 
pareigūnas tariasi, kad buhalteriš
kai labai tikslingai pasielgta. Reiškia, 
prašymo nėra, tai kaip jį svarstysi

Kalbuosi su senutėm ir klausiu, 
kodėl neina vakarienei kavos parsi
nešti.

— Apkarto, vaikeli gerklė. Kad nors 
retkarčiais cukraus gabalėlį gau
čiau, nors sekmai dienai . . .

— Paprašyk Kryžiaus, duos šimtą.

Naujos sovietų kombinacijos
„New York Herald Tribune" rug

piūčio 12 d. pranešė, kad Paryžiuj 
vykstančios Tarptautinės Pašto Kon
ferencijos metu, sovietų delegatai du 
kartus reikalavo, jog Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos delegatams būtų 
leista dalyvauti konferencijoje, kaip 
„nepriklausomiems“ konferencijos 
nariams.

Laikraščio korespondentas ii poli
tinių šaltinių yra sužinojęs, kad 1940 
m. Sov. S-ga buvo pranešusi Tarp
tautinės Pašto Konferencijos sekre
toriatui, jog Lietuva, Latvija Ir Esti
ja, kaip įsijungusios į Sov. S-gą, 
nustojusios savo suvereninių teisių. 
Šių metų pradžioje Sov. S-ga vėl

— Akys tamsios, plunksnos ran
koj neišlaikau ir, be to, nemoku 
prašyti, — sako. ,

Dalina BALFO-o daiktus. Kas 
ištraukė loterijoj mažesnį bilietą, 
tas gavo pirmutinis. O jei ištraukė 
didesnį skaičių — nieko negavo, 
ypač jei esi didesnio ūgio, ar sto
resnio liemens apimties. Ir čia bu
halteriškai tikslinga. Kas gavo — 
pasirašė, o kas atsisakė — pasirašė, 
kad nepaėmė. Ir ko čia trūko? Ap-.='( 
dairumo ir reikalo supratimo! Dl- 
dėsnio išmatavimo daiktus reikėjo j 
atskirti ir juos duoti didesniems.

Tokių ir panašių atsitikimų kiek
vieno atmintyje yra daug užsilikę ir 
apie juos rašyti neapsimoka.

Nuvažiuoji iš skyriaus į centrą, su 
tavim nenori kalbėtis. O grįžęs iš 
tokio pasimatymo skyriaus atstovas, 
nebenori kalbėtis su stovyklos gy
ventoju. Reiškia, laikosi bendro 
tono. Kai pasiskundi aukštesniems 
pareigūnams, sako, nereikia į tai 
perdaug kreipti dėmesio. Žmogus 
nervuotas. Na, jei taip, tai kam jį 
skirti tokioms pareigoms, kurios 
kenkia jo nervams ir daro dar U- 
guistesnį. Geriausia, paskirti jam 
pašalpos ir tegu jis gydosi.

Iš to darome išvadą, kad karita- 
tyvinį darbą gali dirbti tik aukštos 
kultūros, tikra, to žodžio prasme, ir 
aukštos inteligencijos žmogus. Tokie 
ir tūrėtų užimti Raudonojo Kryžiaus 
darbuotojų pareigas.

Šiomis mintimis aš norėjau pa
sidalyti prieš Raudonojo Kryžiaus 
visuotiną atstovų suvažiavimą, ma
nydamas, kad, pradedant nuo centro 
pareigūnų, prieinant iki skyrių val
dybų, reikiamus postus turėtų užimti 
tik tie žmonės, kurie be darbo ir 
pareigingumo turi ir nuoširdaus šir
dingumo, kas įgalina karitatyvinį 
darbą vispusiškai atlikti. Nei kairu
mas, nei dešinumas, nei vidurys čia 
lemiamos reikšmės neturi. Mums * 
reikia teisingo, nuoširdaus darbuo
tojo lietuvio, kuris šiuos veiksnius 
stato aukščiau už viską.

Vytautas K. Prutenls

kreipėsi į Konferencijos sekretoriatą, 
kad jos 1940 m. pareiškimas būtų 
anuliuotas. („Kronika")

ATIMTA LICENZIJA 
IS KOMUNISTO

Frankfurt (Dena) — Frankfurte lei
džiamo vokiečių laikraščio „Frank
furter Rundschau“ leidėjui Emil Car- 
lebach Hesseno karinės valdžios įstai
gos įteikė raštą, kuriame buvo nu
rodyta. kad laikraščiui leisti licen
zija iš jo atimama. Carlebach yra 
komunistų frakcijos narys Hesseno 
provincijos parlamente. — „Frank
furter Rundschau“ Iki šiol pasižy
mėdavo DP, ypač pabaltiečių užpul
dinėjimais Ir šmeižtais.
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Vilniaus Universitetas vokiečių okupacijos metais
(2) Universiteto persiorganizavimas
Kauno un-te vietoj tarybų valdžios 

uždarytojo teologijos filosofijos fa
kulteto įsteigus du atskiru, teologijos 
ir filosofijos, iš Vibriaus universiteto 
Filosofijos skyriaus atimtas fizinis 
auklėjimas ir anglistika, o taip pat 
kai kurie kitų dalykų dėstytojai Vil
niaus universitetui palikti visi anks
čiau veikusieji humanitarinių moks
lų. teisės ir ekonomikos mokslo, 
matematikos gamtos fakultetai, be 
to, rektoriui pritariant atskiru fakul
tetu prisijungė aukštoji Miškinin
kystės mokykla, o nuo matematikos 
gamtos fakulteto atsiskyręs medici
nos skyrius, dar kartą rektoriaus 
apgintas nuo Kauno universiteto 
medicinos fakulteto kai kurių profe
sorių mėginimų sutrukdyti medicinos 
fakultetui Vilniuje įsisteigti, ilgai
niui virto medicinos fakultetu. Kaip 
tarybiniais laikais buvo paliktas se
nasis (taigi, „smetoninis“ ir „bolše
vikinis“) Vilniaus universiteto rek
torius prof. Mykolas Biržiška, taip 
ir dabar jis liko nepaliestas, o visa 
Universiteto Senato sudėtis, kaip 
anais laikais, taip ir dabar liko pa
keista. Vietoje dviejų prorektorių be- 
duotas tik vienas (Domas Krivickas); 
Humanitarinių mokslų fakultete de
kanu vietoj doc. Pr. Augustaičio, 
kuris netrukus staiga mirė, paskirtas 
prof. Jonas Puzinas. Teisės mokslų: 
vietoj prof. Vacį. Biržiškos — doc. 
Stasys Žakevičius, Ekonomikos moks
lų: vietoj prof. Albino Rimkos (mirė 
1944 m.) — prof. Vladas Jurgutis, 
matematikos-gamtos fakultete: vie
toj prof K. Matulio — prof. Katilius, 
miškų mokslo — prof. Vasiliauskas 
ir medicinos mokslų — doc. Petras 
Kazlauskas. Universiteto Statutas, 
kaip ir tarybiniais laikais, švietimo 
ministerijos vėl buvo perdirbtas ir 
lakinai pritaikytas prie naujųjų są
lygų.

Tarybiniais laikais daugiausiai 
prof. Vinco Krėvės Mickevičiaus 
rūpesčiu ir pastangomis įsteigtai 
Lietuvos Mokslų Akademijai buvo 
numatyta palikti ligšiolinis jos pre
zidentas — pats prof. Krėvė Micke
vičius, nors įsikarščiavusio jaunimo 
šiuo metu jis kaip buv. Lietuvos 
Liaudies Respublikos užsienių rei
kalų ministeris, nesutrukdęs (!) Lie
tuvos prijungimo prie SSSR, buvo 
vairuojamas tačiau kaip ilgametis 

universiteto profesorius, garsus ra
šytojas ir patriotas, akademinio jau
ti mo karštai sutinkamas. Prieš pat 
□tvirtinant Akademijos prezidentu, 
s buvo drauge su žmona suimtas 

ir kelias dienas pelitinėje vokiečių 
policijoje laikytas,' tik energingu 
Vilniaus Komiteto, ypač prof. Vlado 
. irgučio įsikišimu, iš ten išvaduo- 
m; todėl ir prof. J. Ambrozevičius 

.ipažino, kad geriau šiuo tarpu bū
sią prof. Krėvės netvirtinti ne tik 
prezidentu, bet ir Akademijos na
riu (kiek laiko praėjus prof. Krėvė 
pačios Akademijos vėl buvo išrink
tas akademiku). Iš Akademijos na
rių tarpo buvo taip pat atleisti: 
viceprezidentas Kauno universiteto 
rektorius prof. Antanas Purėnas, 
sekretorius doc. Dzidas Budrys, 
akademikai prot Vladas Kuzma, 
prot Steponas Kolupaila, prof. Vac
lovas Biržiška, prof. Pranas Skar
džius ir kiti; paskirti; prof. Antanas 
Salys, prot Zenonas Ivinskis, prof. 
Vladas Jurgutis ir kiti (daugiausiai 
katalikiškos krypties mokslininkai), 
o pirmininko pareigas laikinai eiti 
pavesta akademikui prof. Mykolui 
Biržiškai; vėliau jis Akademijos bu
vo išrinktas pirmininku, bet Švie
timo Vadybos tarėjui dr. Pranui 
Germantui vengiant priminti oku
pacinei vokiečių valdžiai tą patį lie
tuvių pareigūną dviejų įstaigų 
(universiteto ir. akademijos) pryša- 
kyje, pirmininku buvo išrinktas 
vicepirmininkas prof. Vincas Myko- 
laitis>-Putinas, šiam nesutikus — 
prof. Vladas Jurgutis, kuris iš pra
džių buvo didelis Akademijos, kaip 
Tarybų Vyriausybės įstaigos, prieši
ninkas, bet paskiau, įsitikinęs ją 
nieko bendra neturėjus su tarybine 
politika, o tik buvus pasiskyrusia 
Lietuvos mokslui, sutiko.

Šiaip ar taip, akademikų ir pro
fesorių sudėtis ne universiteto buvo 
patikrinta ir pertvarkyta; ir vėliau

M. Biržiška
tai vienas, tai kitas vokiečių, arba ir liečiu komendantūros telefoninį įspė- 
savųjų spiriamo dr. Germanto mė
gintas dar pajudinti. Taip prof. Vac
lovas Biržiška, kuris buvo Vilniaus 
ir Kauno universitetinių bibliotekų 
direktorius ir Vilniaus univ. pro
fesorius, iš akademikų išbrauktas, 
perkeltas iš Vilniaus į Kauno uni
versitetą, nežiūrint profesoriaus 
kaip mokslininko didelio garso ir ne
paprastų mokslinių ir visuomeninių 
Lietuvai nuopelnų, o ir aiškaus jo 
patirties reikalingumo Vilniaus uni
versiteto bibliotekai. Vilniaus uni
versiteto rektorius, kaip brolis, ne
leido sau jo užtarti, tik įsidėmėjo tai 
kaip Lietuvos kultūros istorikas. 
Dėl dviejų kitų profesorių, Mykolo 
Roemerio ir Balio Sruogos, kuriuos 
dr. Germantas, kitų veikiamas, bu
vo rengęsis iš profesūros tarpo pa
šalinti, rektorius dėjo visas pastan
gas jiems apginti, rėmė ir kitų da
romas pastangas. Kol pagaliau pa
vyko. Dr. Germanto ir prof. Sruogos 
tarpe paskiau išsivystė šilti santy
kiai teatrinio darbo srityje, pagaliau 
abudu buvo išvežti tonpat Stutthofo 
koncentracijos stovyklon.

Dar pirmomis vokiečių atėjimo 
dienomis ateidavo rektoratan ko
mendantūros karininkai ir klausda
vo, ar yra studentų tarpe komunistų 
ir žydų. Rektorius atsakydavo, jog 
komunistai, be abejo, esą su raudo
nąja armija išbėgę, o dėl žydų jis 
neturįs jokio valdžios parėdymo juos 
išbraukti. Dar kiek laiko praėjus, 
vokiečių verčiamas Vilniaus Komi
tetas per Vaičaitį pareikalavo iš
braukti komunistuojančius ir žydus 
studentus. Karščiavosi ir patriotinis 
studentų jaunimas, per studentų 
komitetą reikalaudamas, kad rekto
rius išbrauktų visus komunistus, 
komjaunuolius ir moprinlnkus ar 
net nedalyvavusius jokiose komu
nistinėse ir joms giminingose orga
nizacijose, bet pasireiškusius, pa
vyzdžiui, agitatoriais už tarybinę 
konstituciją, rinkimuose į tarybines 
įstaigas ir pan. arba veikusius prieš 
lietuvius ir Lietuvą. Gavęs iš vo-

jimą, kad tuojau atleistų visus žy
dus profesorius Ir studentus, rekto
rius iškabino Išbrauktųjų (apie 700) 
žydų studentų ir profesorių sąrašą, 
kuris tikrai kitą dieną atėjusio vo
kiečių karininko buvo nustatytas 
sienoje kabąs, ir tuo klausimu rek
toriui daugiau nebeteko nei su kuo 
kalbėtis, tik, visiems neišbėgusiems 
iš Vilniaus žydams atsidūrus ghete, 
teko nevieną studentą, profesorių ar 
šiaip ką rektoratui, profesūrai, uni
versiteto tarnautojams ar studen
tams dideliu atsargumu kuo galint 
remti ir gelbėti nuo mirties. Daug 
čia tarpininkavusi Universiteto bib
liotekos tarnautoja Ona Šimaitė 1944 
m. pavasarį vokiečių buvo suimta, 
sumušta, uždaryta iš pradžių Pra
vieniškių (buv. bolševikinėje) stovyk
loje, o paskiau išgabenta Prancū- 
zijon prie darbų.

Bene pirmą ar antrą dieną, vokie
čiams užėmus Vilnių, iš rektoriaus 
pareikalauta tinkančių Gestapo dar
bui studentų sąrašo, patvirtinto jo 
parašu, ko, žinoma, jis nesutiko pa
daryti ir tarpininką su parengtu są
rašu išvijo už durų. Tik, metęs 
žvilgsnį į sąrašą, jis pastebėjo ke
liolikos asmenų tarpe kai kuriuos 
sau žinomus buv. NKVD bendra-

darbius, o ir pats tarpininkas tary
biniais laikais buvo pasireiškęs uoliu 
tarybinės tvarkos vykdytoju. Iš rei
kalaujamųjų atleisti dėl politinių ar 
tautinių priežasčių studentų jis tesu
tiko išbraukti tik tokius, kurie tary
biniame universitete ėjo kurias vie
šąsias, su partijos darbu ar pasitikė
jimu susijusias pareigas, tad buvu
siojo studentų Komiteto narius, vie
šai atstovavusius komjaunuolius ar 
moprinlnkus, kurių veikliausieji se
niai jau buvo išdūmę iš Lietuvos, 
bet ne eilinius tų organizacijų na
rius, kaip kiti karštuoliai reikalavo. 
Nors Studentų Komitetas prašė kai 
kurių pasyvesnių komjaunuolių ne- 
išbrauktl, bet rektorius nesutiko šiuo 
tarpu kokių išimčių daryti, steng
damasis išbraukimui priduoti dau
giau formalinio, negu esminio pobū
džio. Užtai kai veikiai po to tas pats 
Komitetas paprašė vieną ar kitą 
atleistąjį priimti atgal, rektorius, 
suprantama, mielai visus tuos prašy
mus patenkino. Tiktai du studentu 
jis griežtai ir beapeliaciniai išbraukė 
iš Universiteto — du lenku: huma
nistę Engelytę ir ekonomistą Rotke- 
vičių, kurie tarybiniais laikais kurstė 
kitus reikalauti, kad Vilniaus univer
sitete būtų dėstoma ne lietuvių, bet 
rusų kalba. Išbraukė juos ne tiek 
dėl veikimo prieš lietuvių tautos 
reikalą, bet dėlto, kad jie užgavo 
patriotines tradicijas —■ kovoti su 
Vilniaus ir jo universiteto rusinimu.

Prof. M. Biržiškai 65 m. amžiaus
Rugpiūčio mėn. 24 d. prof. Myko

lui Biržiškai sukako 65 m. amžiaus. 
Toji diena Pabaltijo Universiteto 
buvo paminėta. Iš pat ryto Gerb. 
Jubiliatas buvo iškviestas maž. sa- 
lėn, kurioje jau laukė studentai ir 
profesoriai.„Buvo sugiedota „Ilgiausių 
metų!“ ir presidėjo gausūs sveiki
nimai: e. p. prezidentas prof. VL 
Stanka, filos. fakult. dekanas prof. 
E. Sturms, prof. Rukša, studentų 
atstovybės: Universiteto ir visos 
anglį? zonos, profesoriaus klausytojai

BALFas rūpinasi Pabaltiecių Univ. 
perkelti | JAV

S. m. rugpiūčio mėn. 8 d. Čikagos 
lietuvių dienraštis „Naujienos“ įsi
dėjo sekančią žinutę:

„Maine valstijos gubernatorius Ho
race A. Hildreth padarė pareiškimą, 
kad BALF daro žygius perkelti Pa
baltijo Universitetą, kuris dabar vei
kla Hamburge, į Maine valstiją. Uni
versitetui norima įgyti Quoddy kai
mas. Apie tai gubernatorių infor
mavęs Dr. J. Končius, BALFo pir
mininkas.

Quoddy turi daug pastatų, kurie 
tiktų universitetui. Tas kaimas da
bar priklauso Karo nuosavybių ad
ministracijai, kuriai jau padarytas 
pasiūlymas.

Fondas apmokėtų studentų (jų 
skaičius siekiąs 2000) kelionę. Stu
dentai galėtų atvykti pasinaudodami 
laikinomis vizomis, kurios paprastai 
yra išduodamos studentams. Pasak 
gubernatoriaus, Dr. Končius esąs 
tikras, kad tą planą finansiškai pa
minsiančios Amerikos valdžios įstai
gos bei tarptautinės organizacijos“.

Iš žinutės sunku suprasti, kurie 
studentai čia turimi galvoje, nes 
Pabaltijo Universitete visų trijų 
tautybių studentai tesudaro nepilną 
tūkstantį, o gal galvojama apie visus 
lietuvius studentus, kiurių visose tri
jose zonose būtų 2000 asmenų.

Kaip ten bebūtų, bet jei planas 
būtų Įgyvendintas jis reikštų ne
paprastai daug visam Lietuvos kul
tūriniam gyvenimui.

Panašus straipsnis dėl Pabaltijo 
Universiteto perkėlimo, tilpo ir rug
piūčio mėn. viename didžiausių 
dienraščių „New York Times“.

Tolimesnis Pabalt. Univ. likimas
„Tėviškės Garso“ 84 Nr. buvo išti

sai paskelbtas naujas potvarkis lie
čiąs Pabaltijo Universitetą. Jo vyk
dymas reiškė Universiteto faktišką

LIstuviu Tremtiniu Bibliografija
Bibliography of Lithuanian Refugees 1945

Laikraštėlts (?) Spaust. Milano, 
„Lithuania“ organizacija, Italija 
Apr. iš „Mūsų Vilties“ 45/1, p. 15 
(0/0/1945.52).

Laisvės Varpas, dvlsavait.- liet. 
la!kr. L: Liubeko Liet. K-tas. Spaust. 
(24) Lūbeck, Untertrave 111/112. Įst. 
1945. XI. 23. 8 pusi 207 X 295 mm 
(070/1945.53).

Lentklrcho Lietuviai (14b) Nieder
hofen b/Leutkirch, Kreis Wangen. 
Rašyt ranka per kalkę, spausd. rai
dėmis. Įst. 1945, VL 20. Išleista 5 Nr. 
(070/1945.54).

uždarymą. Skubiai padarytos Rek
torato ir Stud. Atstovybių pastangos 
neliko be vaisių: gautas užtikrinimas 
kad minėtas potvarkis nebus vykdo
mas iki šio semestro galo, t y. rug
sėjo mėn. 30 d.
t Taip pat tikimasi gauti palankes

nių rezultatų ir iš Univ. prezidento 
prof. Gulbio lankymosi Anglijoje. 
Gautomis žiniomis, jis jau buvo 
priimtas švietimo ir finansų ministe
rijose ir turėjo pasikalbėjimų. A-is.

— lituanistai ir įvairių sambūrių 
atstovai. Įteikta daug adresų ir gė
lių. Jubiliatą pasveikino ir ką tik 
grįžę iš pasaulinės Jamboree mūsų 
skautai.

Vakare jubiliato garbei buvo su
ruošta popietė. Čia sukaktuvininko 
biografijų apžvelgė prof. Čepėnas. 
Negalima nepaminėti, kad prof. 
Myk. Biržiška mūsų tautai yra ypa
tingai nusipelnęs: vienas iš Nepri
klausomybės Akto paskelbėjų, pirmo
sios lietuv. gimnazijos direktorius, 
profesorius, vėliau Rektorius Lietu
vos unisversitetuose, vienas iš Lie
tuv. Enciklopedijos redaktorių, mūsų 
kultūros istorikas' ir t. t. Visų jo 
darbų čia nėra galimybės išvardinti. 
Tik istorija galės tinkamai įvertinti 
Gerb. Profesoriaus nepaprastai didelį 
įnašą lietuviškajai kultūrai. Po šios 
paskaitėlės, studentai lituanistai at
liko literatūrinę ir muzikinę progra
mą. Be to, dainavo Kauno Operos 
sol. VL Ivanauskas.

Gerb. Sukaktuvininkui nuoširdžiai 
linkėtina — jo paties žodžiais — se
kančią gimimo dieną švęsti jau ne 
Hamburgo barakuose, bet Vilniaus 
baroke. A-is

Iš LRT Draugijos 
veiklos

Valdyba pasiskirstė pareigomis. 
Savo pirmame posėdyje, įvykusiame 
š. m. rugpiūčio 7. d., naujoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirmininku 
ir toliau lieka Stasys Santvaras, 
vicepirmininkas — Bernardas Braz
džionis, sekretorius — Henrikas 
Radauskas, iždininkas — Pulgis 
Andriušis ir valdybos narys — 
Alfonsas Nyka-Niliūnas.

Kultūros Fondas. Per rašytojų su
važiavimą Augsburge išrinktojo Kul
tūros Fondo organizacinio komiteto 
pirmininkas yra’Liudas Dovydė- 
n a s, vicepirmininkas — prof. Stasys 
Yla, sekretorius — Stasys Las- 
kaltis, iždininkas — prof. Vytau
tas Žemkalnis ir narys — Vy
tautas Alantas. Komitetas dirba. 
kontakte su Rašytojų Draugijos val
dyba. Jis Kultūros Fondo reikalu 
paruošė atsišaukimą į visuomenę, 
kuris netrukus bus paskelbtas spau
doje, ir baigia ruošti Fondo įstatus.

Naujas metraštis. Neseniai išėjęs iš 
spaudos rašytojų netraštis „Tremties 
metai“ leidyklos „Patria“ pradėtas 
platinti. Kadangi dabartinėmis są
lygomis tiek medžiagos rinkimas, 
rašytojams esant išblaškytiems, tiek 
spaudos darbai reikalauja daug lai
ko, valdyba, pritardama suvažiavime 
iškeltam sumanymui, nutarė tuojau 
pat pradėti rūpintis naujojo met
raščio rengimu. Metraščio redakto
rium valdybos išrinktas Henrikas 
Radauskas, redakcinę kolegiją 
sudaro visi valdybos nariai. Norint 
sumažinti leidinio apimtį, nutarta, 
kad metraštis bus grynai literatūri
nio pobūdžio.

Literatūros žurnalas. Valdybos po
sėdy buvo iškeltas būtinas reikalas 
— turėti savo žurnalą, kuris galėtų 
duoti skaitytojams geros lektūros, o 
taip pat, esant sunkioms knygų lei
dimo sąlygoms, sudarytų galimumą 
rašytojams paskelbti turlnmus ran
kraščius. Žurnalo organizatoriumi 
išrinktas Pulgis Andriušis.

Romano ir dramos konkursas. 
Švietimo Valdyba yra paskyrusi 
Draugijai 10.000 markių romano ir. 
dramos konkursui paskelbti. Draugi
jos valdyba šiuo metu rengia kon
kurso sąlygas, kurios bus paskelbtos 
spaudoje.

Kontaktas su kitų tautų rašytojais. 
Per suvažiavimą išrinkta komisija 
ruošia pranešimą ir atsišaukimą į 
demokratinio pasaulio rašytojus. — 
Gudų Rašytojų Tremtinių Draugija 
kreipėsi raštu į LRT Draugiją, no
rėdama užmegsti glaudesnius santy-.. 
kius. Ryšiams su kitų tautų rašytojų 
organizacijomis palaikyti valdybos 
įgaliotas Pulgis Andriušis.

ATGAIVINAMAS „GINTARAS“
RSšytojas Juozas Kruminas, page

rėjus sveikatai, iš ligoninės grįžo į 
Spakenbergo stovyklą. Šiuo metu jis 
intensyviai ruošia naują „Gintaro" 
numerį, kuris netrukus turėsiąs pa
sirodyti. „Gintaro“ leidimas, susir
gus Kruminui, buvo kurį laiką nu
trūkęs. ' .

ALB. VALENTINAS

Tremtinio Mikės kelionės
(Tęsinys)

Jis pamažu skrido- pasieniu at- 
apgtaibydamas 

akmenis, 
kaktą, 
kokią

Lietuvis, sien. laikr. (Ua) Nurtin
gen anksčiau Geislingen/Steige. Apr. 
iš „Mūsų Kelio“ 45/3, p. 2 (070/1945. 
55).

Lietuvis, Vokietijoje gyvenančių 
lietuvių laikr. 2X mėn. Spaust. 
DSrverden, anksčiau Hasmdorf. 
1945. VIII. 16. ' ‘ ----------
(070/1945.56).

Lietuviškoji
(13a) Coburg, 
b/Wiirzburg. Įst. 1945. IV. 21. Apr. 
iš „Lietuvių Žinyno" 45/3, p. 8 
(070/1945.57). ...

4 pusi. 265 X 315

(23) 
1st. 

mm

sav.Informacija, 8 
vėliau Seligenstadt

sargiai rankomis 
drėgnus ir šaltus 
jis bijojo susikulti 
žnegtelėjo 'į kažin 
Vargingai apslšviesdamas 
žiburėliu, jis konstatavo, 
buvo akmeninės durys, 
buvo iškaltas kažin koks užrašas. 
Pasišviesdamas savo žiburėliu jis 
aiškiai perskaitė: „Atklanės“. Apsi
džiaugė, kad, gal būt, pagaliau čio
nai jam, galų gale, pavyks pastoviai 
įsikurti ir todėl smarkiai pabeldė 
į duris. Tačiau niekas neatsakė. Pa
beldė antrą, trečią kartą — vis buvo 
tylu, nesigirdėjo jokių žingsnių. Pa
galiau pamėgino jis pečiais stum
telėti duris. Prasivėrė jos žmogžu
dišku tylumu. Ir vėl jokio garso. 
Slenka mūsų Maklakas tolyn, prieš 
save grabaliodamas rankomis bal
sioje tamsybėje. Žiburėlį jis buvo 
paslėpęs kišenėje, kad kam nereika
lingam neišduotų savęs. Staiga jis 
kažin kam užlipo ant kupros, ir tas 
cyptelėjo.

— Kas čia? — nusigando Maklakas.
— Tai aš, nekrikštyta dūšelė . . . 

— atsakė verkšlenantis balsas.
Pagailo Maklakui dūšelės, paglostė 

jos nugarėlę ir nueidamas bumtelėjo:
— O kam guli ant tako, čionajos... 
Ir slenka mūsų nabagas tremtinys 

toliau, norėdamas pagrindiniau iš
tirti šitos neregėtos tamsiavos situa
ciją ir arčiau susipažinti su savo 
naująja buveine. Girdi, kažinkas 
netoli tyliai kuždasi. Prislinko jis 
arčiau, pritūpė ir klausosi. Kažkokie 
du draugai ginčijosi politiniais ir 
strateginiais klausimais. Tas vienas 
ir sako:

— Ale tu tik pamatysi, kad kitaip 
nebus. Skalbs dar meškai kailinius, 
oi skalbs už tokį nadiališką svetimų 
avilių kopinėjimą. Tiktai mudu vieni

Mat, 
Pagaliau 
užtvarą. 

Sv. Jono 
kad tai 

Virš jų

kaip Jonellai-dumeliai likova . . .
Antrasis ėmė karščiuotis ir rėkti:
— Niemand kapitulieren! Sieg 

Heil, Sieg Heil! . . .
— Nutilk tu pagaliau, medine gal

va, — storu balsu sušuko pirmasis,
— per šitą savo nelemtą kakarinę 
ir aš į šitokias bėdas patekau . . .

Maklakas tuoj suprato, kad čia 
„fiureris" su „duče“ tebediskutuoja 
„naujosios Europos“ klausimais ir 
jis, it drignių užragavęs, ėmė bėgti 
tolyn, kiek tik neša kojos, bijoda- 
mas, kad vėl į kokias naujas pra
pultis ir vargus šitie du jo neįveltų 
ar apkasų iš naujo kasti nepristatytų 
. . . Bebėgdamas užkliuvo už kažin 
kieno Ištiestų kojų ir pargriuvo.

— Per vardą šventųjų, — sušuko 
nubudęs kentėtojas, — kas čia taip 
laksto it be galvos po mūsų kara
lystę ir triukšmą kelia?

— Klausyk žmogau, aš pažįstu 
tavo balsą, — sušuko Maklakas. — 
Ar tu nesi Juozapatas Taučius iš 
Sarkėnų kaimo?

— O kaipgi, tas pats ... O kaip 
tu čia atsidūrei, Maklakai?

— Sveikas, brolau! — puolė ant 
kalklo senam pažįstamajam mūsų 
tremtinys.

— Sa, ša! ... Susimildamas, tik 
tyliau, čia nevalia jokio triukšmo...

— Žinai, kaimyn, aš čia tiesiai iš 
DP lagerio. Ak, sunku ir išpasakoti 
mūsų vargo kelius, mūsų nelaimes, 
sielvartus ir didžiausias širdperšas. 
Bet aš tau vėliau viską- papasakosiu. 
Tik sakyk, ar čia galėsiu įsikurti 
pastoviai?

— Brolau, daug čia yra įsikūrusių.
— atsakė Juozapatas. — Pavaikš
čiotum ir pamatytum, kad visas 
dugnas čionai yra grįstas karaliais, 
imperatoriais, ciesoriais ir šviesiau
siais kunigaikščiais. Kiek čia gra
žiausių balerinų snaudžia pakam
piais, artisčių, visokių žvaigždžių. Kiek

čia yra ir kiek dar bus diktatorių. 
Amžiną ramybę čia surado tiek 
tautų vadų, turčių, kurie alkano ne
pažino ir trokštančio nepagirdė, 
suktų politikų, tituluotų niekšų ir 
tokių politikų — kaip aš. Tik trūksta 
čia dar „visų žmonių 
kytojo“ , . .

— Ar nesutikai čia 
karuoklio Nalivaikos?, 
Mikė. — Jis yra mano 
gal jis galėtų man ką padėti? . . .

— Ne, pripuolamai neteko sutikti. 
Gal kur ir yra, bet čia gi per amžių 
amžius nesurasi vienas kito tokiose 
tamsybėse ... Čia knibždėti knibžda 
nekrikštų — ir mažų ir barzdotų. 
Nacių čia irgi baisi daugybė: visokių 
gauleiterių, ortsleiterių ir kitokių 
kitokiausių amtmcnų. Čia visų karų 
nusikaltėliai, niumbergiečlai visi 
čionajos atvyko dainuodami „Horst 
Wesselj". Visi jie labai bendrauja su 
„tikraisiais demokratais“ iš rytų ša
lies ir vieningai laikosi 1939 m. pakto 
dvasios. Žodžiu, čia yra visokių — 
kokių tik nori, tik neteko girdėti, 
kad kas nors čia būtų iš DP. Mes 
esame girdėję, kad žemėje yra at
siradę nauji tvarininai, vadinami 
DP, kurie esą tokie niekam nereika
lingi7 daiktai, kaip akmenėliai ant 
kelio . . . Todėl, kad tau pavyktų 
čia pastoviai įsikurti — aš labai 
abejoju ...

— Ką tu sakai, brolau, nejaugi ir 
čia ... — nusigando mūsų trem
tinys.

— Taip, taip, atsakė Juozapatas 
Tauč'us, — žmogus, kuris nieko ne
beturi, niekam nebėra ir reikalingas.

Valandėlę patylėjęs, jis pasakė:
— Aure, yra susimetę kinų man

darinai ir boksieriai, kurie neturėjo 
garbės patekti Į Alacho sodus.

Mikė Maklakas tuojau išsitraukė 
iš kišenės Sv. Jono žiburėlį ir norėjo 
eiti juos apžiūrėti ir pasikalbėti, ar 
kartais nėra kas iš giminių? Bet » 
Bet kaimynas Taučius staiga sugrie
bė žiburėlį iš rankų ir įmetė į ak
meninę prarają, tardamas:

— Žmogau, iš kur tu gavai šitą

tėvo ir mo-

kartais pa- 
— paklausė 
giminaitis ir

4
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Broliai, Seserys 

Lietuviai
Kūrybos valia mes išsilaikėme gy

venimo kovoje, pabudinom save tau
tiniams siekimams ir suartėjome su 
žmonijos dvasios laimėjimais.

Amžių slinktyje milijonai širdžių 
ir protų mums patikėjo neįkainoja
mas kultūros vertybes, kurių ugdy
mui ir apsaugai esame įpareigoti 
kiečiausiai Ištvermei ir sunkiausiam 
bandymui.

Mūsų šviesos, tiesos meilė neiš
skiriamai susieta su pagarba žmo
gui ir laisvei Žmoniškumo, teisės 
suniekinlmo įvykiuose mes gynėm 
kultūrines vertybes, kaip pagrindą 
žmogaus, valstybės bendradarbiavi
mui. Daug kartų kardas ir klasta 
grūmojo sunaikinti kultūrą, gyveni
mą, ir mes praradome daug kūrybos 
dienų ir plotų, tačiau jokia jėga 
mums nesunaikino kultūrinių laimė
jimų, tėvų žodžio, vaidilos giesmės.

Šiandieninės piktos jėgos išsiver
žimas temdo žmonijos protą, varžo 
žmogų būti žmogumi, ir mes nūn iš
blaškyti pasaulio platumoje, tačiau 
tik mes atliksime mūsų kultūros, tikė
jimo ir laisvės mums uždėtą pareigą. 
Ir kur mes gyvensim savo vargų die
nas, mes nebūsim niekur svetimi, 
kur bus nors viena krūtinė alsuos 
mums artima kultūros meile.

Lietuvių Rašytojų Suvažiavimas 
Vokietijoje, Augsburge, liepos 12 d., 
.jausdamas atsakomingumą, neatide
damą mūsų pareigą, nutarė įsteigti 
Lietuvių Kultūros Fondą.

Keturių išimtų Metų Lietuviškos 
Knygos jubiliejaus dienose įsteigta
sis Lietuvių Kultūros Fondas tebus 
paminklu vaidilai knygnešiui ir ne
užgesinamam tėvų židiniui Tebus 
paskatinimu ir įsipareigojimu lietu
viui laisvės ir šviesos skleidėjui.

Lietuvių Kultūros Fondas tesu- 
jungs viso pasaulio lietuvius kultū
ros, mokslo ir gėrio laimėjimams. 
Ateities tėvynės laisvės dienose, su
grįšime į savo tėvų žemę ugdyti kū
rybos, mokslo laimėjimų lietuvių ir 
žmonijos šviesai ir gerovei

Steigiamasis Lietuvių Kultūros 
Fondo Komitetas:

Liudas Dovydėnas, pirmininkas
Kun. prof. Stasys Yla, vice-pirmi- 

ninkas
Stasys Leskaitis, sekretorius 
Vytautas Žemkalnis, iždininkas 
Vytautas Alantas, narys.

žiburį ir kaip tau jį neatėmė per 
kratą prie vartų? Ar tu nežinai, kad 
čia viešpatauja tik amžinoji tamsy
bė, drėgmė ir tyla ir nieko negalima 
matyti į veidą.

O Maklakas jam papasakojo, ką 
jis matė ir patyrė danguje.

— Ten visiems nemokamai duoda 
baltus rūbus ir ružavus sparnelius: 
Ir niekas ten nesėdi ant šaltų ir 
drėgnų akmenų, bet ant šilkinių pa- 
duškalčių. Ten šviesu ir šilta, visi 
gieda bei trimituoja spindinčiomis 
varinėmis triūbelėmis ...

— Tai kodėl tu ten nepasilikai? — 
pertraukė jį kaimynas.

— Nepriėmė... Tur būt dėl to, 
kad aš DP...

Taip jiemdviem besikuždant, pa
sidarė šalta. Mikė Maklakas susivy
niojo galvą j amerikonišką kokavi- 
nės spalvos švarkelį ir atsigulė ant 
drėgno akmens. Kiek ilgai Jis ten 
pramigo, nežino, nes žemiškosios 
laiko sąvokos čionai niekas nebepa
žįsta; atsibudo tik tada, kai kažin 
kas eidamas apsibrido juo ir par
griuvo. Nukentėjusis- piktai sušuko:

— Kas čia guli šitaip ant tako, a?
— AŠ, Mikė Maklakas...
— Maklakas... Maklakas... gal

vojo Atkalnių pareigūnas. — Tai kad 
šitokio paukščio aš čia negirdėjau. 
Kada ir iš kur tu čia atsiradai?

— Nagi, iš DP lagerio, ponuli...
— Ak šitaip... Na, tai einame į 

raštinę, ten išsiaiškinsime.
Atkalnių pareigūnas tvirtai paėmė 

mūsų tremtinį už apikaklės ir nusi
vedė per amžinąsias tamsybes. Rašti
nėje degė balana, įstatyta į akmeninį 
„diedą“, o už netašyto akmens stalo 
sėdėjo piktas nekrikštas be galvos. 
Maklakas pamanė, kad tai gali būti 
Atkalnių komiteto prmininkas, arba 
koks neribotas vienvaldys ar kuni
gaikštis šitų amžinųjų tamsybių, iš 
siaubo, todėl labai persigando Ir pra
dėjo drebėti Tamsybių valdovas iš
siėmė Iš akmeninės spintos galvą, 
užsidėjo ant pečių ir demoniškai nu
sikvatojo, pareikšdamas, kad čia jam 
visai nesanti galva reikalinga, nes jo

Lietuviškoji novelė ir laikraščio atkarpa
Beveik visi*) mūsų rašytojai dau

giau ar mažiau kultivuoja novelę, 
todėl įdomu panagrinėti koks dabar
tinis jos lygmuo ir kokie veiksniai 
veikia, kad ji tokia, o ne kitokia.

Teko nugirsti nuomonių, ir skai
tyti užuominų spaudoje, kad mūsų 
novelė ir apysakaitė sumenko, susų- 
so, kad neteko Žemaitės apsakymų 
vaizdingumo, nuotaikos ir sodrumo. 
Man atrodo, kad statyti Žemaitę 
pavyzdžiu šių dienų novelistui yra 
tikras nesusipratimas. Jei jau ly
ginti, tai kiekvienu atveju čia tiktų 
Biliūnas, nepalyginamas apysakaitės 
meistras. Tačiau ir tai nebūtų visiš
kai tikslu, nors dar ilgai rašytojas 
ras ko pas'jį pasimokyti. Nepasaky
čiau, kad dabartinė novelė yra ge
resnė už pirmykštę, bet kiekvienu 
atveju ji yra modernesnė, priartėjo 
tarptautiniam noveles lygiui. Nuo 
Žemaitės primityvaus aprašymo ji 
priartėjo prie grakštaus Guy de 
Maupassant pasakojimo.

Paskaitę pirmykščią mūsų apysa
kaitę, nesunkiai pastebėsime, kad 
jos kompozicija ir vaizdavimo bū
das žymiai skiriasi nuo dabartinės 
apysakaitės ar novelės. Tik Biliūno 
ir tam tikra prasme Krėvės kūri
niuose rasime panašumo. Gi Že
maitės ir kitų senesnės kartos rašy
tojo kūriniuose jo net ir ieškoti 
netenka. Ten mes rasime gražių ir 
sultingų vaizdų, žodingą kalbą, iš
baigtus charakterius, pavergiantį 
peizažą ir' visą eilę kitų vertingų 
dalykų, kurių trūksta dabartinei 
novelei. Bet mes pasigesime geros, 
įvairios ir lanksčios kompozicijos, 
žodžio taupumo, stiliaus grakštumo 
ir ėjimo prie reikalo tiesiai, be eks
kursų į šalį, be didelių vingių. Da
bartinė novelė nusikratė pirmykš
čio novelei būdingo, tiesiog būtino 
peizažo, ištęstų aprašymų bei pasa
kojimų ir kito, ją sunkinančio, ba
lasto ir liko skurdesnė, bet lengva, 
grakšti, trumpa ir vaizdi, kokia yra 
novelė apskritai. Dar ir dabar rašy
tojas nevisada pajėgia išsivaduoti 
iš tradicinių mūsų apysakaitės rė
mų, dar painioja novelės sąvoką su 
apysakaite, o betgi jis yra padaręs 
didelį šuolį pirmyn. Ir jį vertinti 
galima tik kitu mastu, iš kito taško 
žiūrint.

Kad mūsų apysakaitė nuėjo šia 
kryptimi yra daug priežaščių. Pir
miausia bendras lietuvių literatūros 
europėjimo procesas. Tačiau, nežiū
rint to — ne vienam tai' atrodys 
nesąmonė — daug įtakos turėjo ir 
laikraščio atkarpa. Apie tai čia ir 
noriu pakalbėti.
, Kalbant apie atkarpą reikia turėti 
galvoje tik laikraščio atkarpą. Žur
nalas stato kitus reikalavimus ir jo 
įtąka pasireiškė kitu būdu. Apie tai 
čia nekalbėsiu. Vidutinioji ir jau
niausioji mūsų rašytojų kartos, ga-

•) Kai kurias autoriaus mintis re
dakcija laiko diskusinėmis.

karalystėje esą pilna žmonių su labai 
geromis galvomis... Staiga jis vėl 
pasidarė rūstus ir kibo į tremtinį: 
kaip, iš kur, kada, kokiu būdu? Mak
lakas smulkiai viską išdėstė, "kaip čia 
jtateko, tik nutylėjo apie S v. Jono 
žiburėlį. Tuomet tamsybių viešpats 
paliepė jam užpildyti anketą... Klau
simai buvo surašyti ant džiovintos 
šeško skūros ir . nebuvo nauji: ar kas 
iš giminių nedalyvavo kinų boksinin
kų sukilime, ar #s nėra prisidėjęs 
prie „Celeliuškino“ avarijos, sukel
damas šiaurės ašigalyje' magnetines 
audras, ar nedalyvavo Tado Blindos 
politinėje veikloje, ar neturi Marse 
giminių arba artimųjų? Ir ar, būda
mas Eržvilko klumpininku, nedirbo 
ašies naudai? Ir jis atsakė į visus 
klausimus, kuriuos žinojo ir nežino
jo. Tik paskutinį klausimą jis nevisai 
tiksliai suprato. Jis parašė, kad, bū
damas ' Eržvilko klumpininku, ašiai 
nedirbo, bet ašies naudai dirbo 1920 
metais, kada Jis buvo gizeliu pas 
račių Simtaplaukį. Tą žiemą juodu 
su račium nutašę dvylikę ąžuolinių 
ašių...

Pasitarę nykumos ir tamsybių 
kunigaikščiai mūsų Maklakui pa
liepė kogreičiausiai uždaryti Atkalnių 
duris iš lauko pusės ... Sako, jokių 
DP čia mums, kol kas, nereikalinga. 
Ir patarė jam savanoriškai vykti į 
pragarą.

Išskridęs iš Atkalnių, Maklakas 
atsisėdo ant nusususio lapo ir grau
džiai apsiverkė Vadinasi, jis niekam 
nereikalingas daiktas ir niekur ne
bėra jam vietos: nei anoje skurdžioje 
ašarų pakalnėje, nei šiose begalinėse 
dausose... Ir šitųjų Atkalnių tamsy
bėse ir nykume jam nėra vietos. 
Todėl, kad jis nebeturi nič nieko — 
net gero, padoraus paso...

Nusišluostęs ašaras, išvientintasis 
pamatė ateinant keletą vyrų ir mo
terų su karinėmis kelnėmis Ir aki
niais. Jis tuoj juos pažino: tai buvo 
jo globėjai anoje ašarų ir nesusi
pratimų pakalnėje. Už „nelaimingus 
atsitikimus“ su cigaretėmis, šokoladu 
ir kitokiomis svietiškomis marnasti-

mis, jie turėjo tikrus ir gerus afide- 
vitus į Atkalnes... Ir jie patarė iš- 
vietintajam, nieko nelaukiant, sava
noriškai skubėti į pragarą. Per pas
kutinįjį karą ir pragaras esąs gero
kai nukentėjęs, todėl ir Maklakas, 
anot jų, turįs įsijungti į jo atsta
tymu.

Nieko kito nebeišmanydamas ir 
niekur sau vietos neberasdamas, mū
siškis nuskubėjo nurodyta kryptimi. 
Nors dausose laiko ir nuotolio sąvo
kos nebėra žinomos, tačiau mūsiškis, 
kurį, laiką skraidąs vingių vingiais, 
staiga pajuto karštos dervos ir čirš
kinamos žmogienos kvapą . . . Čia 
staiga Jį pagavo baisus ciklonas. 
Šnypšdamas ir kaukdamas, ėmė jį 
nešti, visaip vartaliodamas. Pamatė, 
kaip prasivėrė geležinė uždanga ir 
ciklonas trenkė jį žemyn galva į 
smaluotą sieną. Ir vargšas, kebeldal 
kebeldai, su didžiu triukšmu nusirito 
į patį devintąjį dugną. Pakėlęs .skau
dančią galvą, aplinkui pamatė urz
giančius baisius sfnakus, kurie iŠ 
uodegų leido spindinčias kibirkštis. 
Oras buvo tvankus ir karštas, visur 
dvokė smala ir terpentinu...

IV.
Su triukšmu prasivėrė durys, ir 

į devintąjį dugną įsiveržė pekliš
kųjų pareigūnų būrys: raguotų, gau
ruotų, naguotu ir uodeguotų. Jie 
šoko prie ateivio, įrėmė krūtinėn 
kapstykles ir suriko:

— Atiduok dziegorėlį!
Pragaro geštapas ėmė daužyti į 

sieną ir purtinti nelaimingąjį. Kra
tos metu švarko viršutinėje kišenai
tėje atrado konservams atidaryti pe
liuką, kuris kažkaip buvo užsilikęs 
iš gerosios konservų gadynės že
mėje.

— Vadinasi, esi maištininkas Ir 
bendrai veikdamas ir iš anksto susi
taręs turi tikslus ginkluotu suki
limu nuversti pragaro galybes. Kur 
gavai šituos ginklus?

— Frankfurte prie Maino..., — 
paaiškino verkdamas.

— Mes taip ir manėmė, tu velnio 
išpera , .. ____

arba tipas — reportažinė novelė. Ji 
jau pradeda įsivyrauti ne vien atkar
poje. Ten yra specialūs atkarpų 
rašytojai, nepretenduoją į rašytojo 
vardą ir nesiekią reportažinėje no
velėje literatūrinio meno Jų užda
vinys sukurti galimai įdomesnių, 
intriguojančių, skaitytoją pagaunan
čių novelių. Ta prasme jų novelės 
yra pasiekę tobulą lygį.

Specialaus tokio novelės žanro ir 
specialaus atkarpos rašytojo mes 
neturime. Pas mus atkarpai talki
ninkauja kiekvienas rašytojas. Todėl 
mūsų atkarpa, gal Ir vertingesnė, 
bet, dažniausiai, neįdomi. Taip yra 
ne todėl kad redaktorius nesuprastų, 
kas tinka atkarpai, bet todėl, kad 
jis nevisada turi ko pasirinkti Tik 
pradedančiajam rašytojui teišdrįsta- 
ma pasakyti savo pageidavimai, su 
rimtesniais tenka skaitytis, kad jie 
neįsižeistų ir nenustotų bendradar
biavę. Be to, dar pas mus tebetvirta 
pažiūra, kad žinomas vardas pake
lia atkarpos ir laikraščio vardą.

Pradedantis rašytojas, norėdamas 
laikraštyje užsikabinti, pasidaryti 
žinomu, yra priverstas redaktoriaus 
pastabų daboti. Jis stengiasi kurti 
taip, kad novelė redaktoriui patik
tų. Ir kad, jei ne forma, bent savo 
apimtimi atkarpai tiktų. Nori nenori,

Įima sakyti, atėjo per atkarpą, nes 
žurnalai ne visus galėjo apimti Ir 
priimti Atkarpoje jie žengė pir
muosius žingsnius, joje bręndo, tai 
ir jos reikalavimai negalėjo jų kū
rybai neatsiliepti O kad atkarpa 
turi savus reikalavimus, pabandy
sime Įsitikinti.

Dabartinių turtingų įvykiais me
tų skaitytoją laikraščiai privilioja 
informacija. Gi taikos metu jos ne
užtenka, kad skaitytojas savo laik
raščiui liktų ištikimas. Redaktorius 
turi ieškoti kitokios medžiagos skai
tytojui pritraukti Ne paskutinę 
vietą čia užima atkarpa. Gausūs už
sienio spaudos pavyzdžiai rodo, kad 
laikraštis su gera atkarpa visada turi 
didesnį tiražą. Bet kas yra ta gera 
atkarpa? Gera atkarpa yra lengvas, 
pagaunantis pasiskaitymas. Atkarpa 
eina įdomūs kelionių aprašymai, 
romanai ir apysakos su stipria 
intryga, sensacingų įvykių aprašy
mai ir trumpos apysakaitės. Geriau
siai tinka novelė. Tik iš bėdos laik
raštis imasi romano. Atkarpa tęsi
nių nemėgsta, todėl novelė turi būti 
trumpa, tilpti viename numeryje. 
Be to ji turi būti gyvai parašyta, 
kad patrauktų skaitytojo dėmesį. Ji 
neturi būti ir sunki. Geriau linksma, 
negu lihdna. Todėl geriau tinka

VLADA PROSClCNAITE

Mirštančio vaiko motina
Aš tau seksiu pasaką be galo, 

' kaip iš tūkstančio vienos nakties, 
ir šenelis Laikas užsimiršęs išsities 
ir padės užburtą savo raktą 
nuo plieninės žemės laikrodžių širdies.

Ir tada paseksiu pasaką aš naują 
apie vėsų samanotą fėjų guolį, 
kaip nugrimzdusiam laive akis jaunuolių 
gintarinėm ašaromis nimfos plauja.

O kai laikas delnu užsidengs akis ir kaktą, » 
aš užburtą jojo raktą

nuo plieninės žemės laikrodžių Širdies 
į giliausią jūrų gelmę paskandinsiu,

tik akių tu neužmerk . . . Girdi — nustojo tvinksėt 
tavajam laikrody širdukė iš metalo ...
Ir amžinybėje — be slenksčių ir mirties — 
gyvensi tu, kaip pasakoj be galo 
iš tūkstančio vienos nakties.k___________________________ /

reportažinė novelė, negu aukšto 
meninio lygio novelė su rimtu turi
niu. Tikrasis menas, įvairios pro
blemos yra Uteratėros žurnalų daly
kas. Laikraščiui reikia lengvo pa
siskaitymo poilsio valandai. Tam yra 
skirta atkarpa. Kaip matėme, bet 
kokia novelė atkarpai netinka. Turi 
būti- ypatinga, atkarpai skirta no
velė. Pavyzdžiui Amerikos Jungti
nėse Valstybėse, taip pat ir kitur, 
net susikūrė atskiras novelės žanras

o turima Idėja turi sutilpti vienoje 
atkarpoje. Čia jis stengiasi taupyti 
žodį, kondensuoti mintį, siaurinti 
aprašymus, glausti vaizdus, kad tik. 
novelė neišeitų perilga. Minties pa
laidumas ir peizažo gausumas jau
nam rašytojui būdingi, bet, taiky
damasis atkarpai, jis, kad ir labai 
nenoromis, atsisako peizažo veiksmo 
naudai. Taip jis nejučiomis atsipa
laiduoja nuo primityvios, mėgstan
čios peizažą ir aprašymą, apysakai-

Vyresnysis šėtonas, kuris ant kak
tos dėvėjo raudonai įkaitintą gele
žinį lanką, iš pykčio ėmė spiaudyti 
ugnimis, jam įteikė ilgiausius po
pierius ir pasakė:

— Dabar užpildys! anketą. Para
šysi visą tiesą, nes vistiek mes viską 
žinome . . .

Anketoje buvo šimtas ir penkio
lika velniškųjų klausimų ir jie pra
sidėjo: ar priklausei esperantininkų 
judėjimui ir filatelistų draugijai?

Atvykusysis prakaituodamas rašė 
atsakymus. Salia stovėjo du rūstūs 
šėtonai su kapstyklėmis, nutriušu
siomis uodegomis ir. už ausų riestais 
ragais. Staiga jis pamatė, kaip tarp 
pragaro geštapininkų kilo baisios 
muštynės. Prakeiktieji ėmė spardy
tis kanopomis, badytis ragais, kaps
tyklėmis pakaušius skaldyti ir vie
nas kitam traukyti uodegas, kaip 
kokias 1 smilgas. Pragare kilo dar 
devyni pragarai Velniai susipešė, 
negalėdami pasidalinti laikrodėliu.

Išgirdęs šėtonų kauksmus, atbėgo 
ir pats pragaro kunigaikštis. Šiur
pas nukratė mūsų išvietintąjį, pa
mačius šitą paukštį. Vietoje galvos, 
jis turėjo ant pečių užsidėjęs, ar
būzą su viršum užmauta ežio skūra, 
o vietoje nosies — buvo įbestas cuk
rinis runkelis, po kuriuo kabojo į 
abi šalis nusvirusios juodo katino 
uodegos. Kipšai, jį pamatę, puolė 
kniūpsčiomis ir linguodami staugė 
visokiais balsais:

— Štai ateina mokytojas . . .
Maklakas tuoj sumetė, kad tai 

yra visos peklos ir visų pekliškųjų 
darbų diktatorius — Liudpierius, 
arba, pagal Salio rašybą, Liucius. 
Jis spyrė savo valdiniams į pilvą 
Ir savo uodega švaistėsi į visas pu
ses, kaip kokiu kardu. Paskui jis 
atsigręžė į tremtinį ir suriko storu 
balsu it per ratų stebulę:

— O kas tu per vienas?
— Aš esu Išvietintasis arba DP 

Mikė Maklakas nuo Eržvilko — pra
bilo mūsiškis, mėlynai išbalęs, kaip 
nugriebti pieno milteliai (B. d.) 

lės ir pasuka tikrosios novelės keltu. 
Stengdamasis trumpą idėją trum
poje novelėje išbaigti, jis yra pri
verstas ieškoti tinkamos kompozici
jos, lengvinančios sprendimą. Iš to 
plečiasi ir kompozicijos įvairumas, 
novelės modernumas.

Kaip matėme, atkarpą jauną rašy
toją nejučiomis pastato į tikrą kelią. 
Neieškodamas specialių, intriguojan
čių temų atkarpai, jis bent turimąją 
derina su atkarpos reikalavimais. Tai 
turi ir teigiamų, ir neigiamų pusių. 
Iš vienos pusės rašytojas išmoksta 
kurti modernią novelę, iš kitos, be
sitaikydamas, nusisuka nuo tikrojo 
meno. Suprantama, talentas visuo
met ras vidurį, o raštininkas grįš 
prie savo tikrosios profesijos. Šiaip 
ar taip, tačiau atkarpa uždeda savo 
štampą. Jos įtaka matosi ir rašyto
jui subrendus.

Jau pripažintas rašytojas neranda 
reikalo derintis atkarpos reikala
vimams. Niekad jis nesutiks pasi
daryti atkarpos rašytoju. Tačiau, 
daugiau ar mažiau, ir jo kūrybą 
atkarpa veikia. Kurdamas novelę ar 
apysakaitę, jis vis dėlto neužmiršta 
ir. praktiškosios pusės: kad novelė 
tiktų ir knygai, ir atkarpai. Juk tik 
bendradarbiavimas laikraštyje bent 
dalinai apmoka jo triūsą. Tai, kas 
čia pasakyta, nėra bendrybė. Kūry
bos procese rašytojas apie materia
linę pusę retai tepagalvoja, nes kuria 
dėl pačios kūrybos, ne dėl pinigų. 
Vis dėlto šis momentas ne visada ir 
nevisiems nereikšmingas. Taigi kad 
ir specialiai nesitaikant, atkarpa ne
jučiomis veikia. Rašytojas žino, kad 
novelę su tęsiniais atkarpoje redak
torius labai nemielai deda, todėl 
stengiasi bent neištęsti. O pastangos 
taupiai vartoti žodį, kaip matėme, 
veda prie kūrinio apvalymo nuo 
nereikalingo balastą Bet čia, kaip 
sakiau, besivalant nuo priemaišų, 
yra pavojus ir nususinti. Apskritai 
mūsų novelė forma pasiekė europė- 
jinį lygi tačiau, nusikračiusi primi
tyvaus, išdailinto žodingumo, dar 
nesurado grakščią formą atitinkan
čio lengvo, bet sodraus vaizdo.

Tokiai padėčiai esant, mes ir ne
turime tikros atkarpos. Atsitiktinė 
medžiaga, kad ir vertinga, nevisada 
jai tinka. Taip pat turime pripažinti, 
kad mūsų novelė nevisada yra tokia, 
kokia turėtų būti, jeigu jos neveik
tų atkarpa. Tačiau kiekvienu atveju 
atkarpa mūsų literatūrą veikė tei
giamai Vien todėl, kad per ją atėjo 
dauguma mūsų rašytojų. Be atkaru 
pos ne vieno ir visiškai nebūtumėm 
susilaukę.

Baigiant norisi pastebėti, kad 
mūsų kritika, vertindama naujai 
pasirodžiusias knygas, šito fakto lyg 
ir nepastebi. O vertinant turėtų būti 
ir šis aspektas priimtas dėmesin, nes 
dauguma knygos kūrinėlių yra per
ėję per atkarpą ir turi jos uždėtą 
štampą. Žinoma, tai nėra pagrindas 
vertinti kaip reportažinę novelę, nes 
ji tokia nėra, bet nėra ir tokia, kokia 
galėjo būti atkarpos neveikiama.

Vincas Švitra

Tremtinys pasidaro 
profesorium

Gavome žinių, kad š. m. kovo 
mėn. iš Hanau stovyklos į JAV nu
vykęs tremtinys, ekon. mokslų dak
taras Albertas Tarutis nuo rugsėjo 
mėn. paskirtas profesorium į Carne
gie Institute of Tečhnologie, Pitts
burg, Pa.

Minimas institutas yra viena iš 
garsiausių JAV technologijos mokslo 
įstaigų, turinti ir aukštai pastatytą 
socialinių mokslų skyrių. Institute 
dėsto daug gerai apmokamų garse
nybių, o jo auklėtinių tarpe yra la
bai žymių žmonių. Džiugu, kad į to
kią įstaigą Įkelia koją profesorius- 
lietuvis tremtinys.

„Žiburiu" KZ numeris
Lietuvos Antinacinės Rezistencijos 

Politinų Kalinių Sąjunga Mirties 
Slėnyje (Flossenbūrge) įvykusio su
važiavimo proga paruošė vienkartinį 
leidinį, kurį, susitarusi su „Žiburių“ 
redakcija, išleido kaip „Žiburių“ spe
cialų KZ numeri Leidinyje patel
kiama daug atsiminimų iš skaudžių 
pergyvenimų įvairiuose kacetuose Ir 
savos kūrybos. Leidinys gausiai ilius
truotas kacetiniais vaizdais.

Liet. Kultūros Fondo
Steigiamasis Komitetas praneša

Lietuvių Kultūros Fondo steigia
masis komitetas jau paruošė L. K 
Fondo įstatus. Visose trijose zonose 
esančios lietuvių stovyklos kviečia
mos steigti L. Kultūros Fondo sky
rius. Visais Lietuvių Kultūros Fondo 
reikalais prašoma rašyti: Ingolstadt 
(13b) Litauisches Lager, L. Kultūros 
Fondas.
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A. Devenienė 
LTB Vyr. K-to 

posėdyje
Nežiūrint darbų gausybės, A. De

venienė atsilankė į LTB VK posėdį, 
sūriame pasidalino mintimis apie 
Amerikos Ųetuvių organizacijas ir 
jų veiklą tremtinių reikalu. Iš jos 
padaryto pranešimo susidarė įspūdis, 
kad mes čia, gyvendami tremtyje/, dėl 
visai suprantamų priežasčių gal būt. 
negalime susidaryti visiškai pilną 
vaizdą apie padarytus Amerikos lie
tuvių žygius mus įdomaujančiomis 
problemomis Šie visi nuveikti dar
bai išryškės tik ateityje.

Paliesdama imigracijos problemą 
į JAV, A. Devenienė nurodė, kad, 
nežiūrint įvairių sunkumų ir kliūčių, 
yra vilties, jog šioji problema gali 
išsispręsti palankiai. Kalbant dėl 
imigracijos į Kanadą, paaiškėjo, kad 
pagal veikiantį imigracijos įstatymą 
į Kanadą gali įvažiuoti kiekviena 
šeima be aflidavitų, jeigu jos vardu 
yra įmokėta kuriame nors Kanados 
banke 2000 dolerių, o vykstančioji 
šeima pati apsimoka kelionės išlai
das. šie 2000 dol. pereina Kanados 
vyriausybės dispozicijon ir už juos 
nuperkamas nekilnojamas turtas. O 
dėl suteiktosios paskolos grąžinimo 
vykstančioj o reikalas yra jau susi
tarti su savo giminėmis.

Kartu p A. Devenienė užsiminė ir 
apie Maine valstybę, kuri prieš ke
letą mėnesių nutarė priimti pabal- 
tiečius ir ten juos įkurdinti, jei tik 
bus plačiau pradarytos durys į 
Jungtines Valstybės. Šis, nors ir 
vietinio seimo padarytas, nutarimas 
yra nemažos reikšmės, nes parodo, 
kad emigracijos problema yra užin- 
teresuoti ir patys amerikiečiai.

Bet mes, patys tremtiniai, atrodo, 
nepasluntėm nė vieno padėkos laiš
ko ar telegramos nei Maine valsty
bės gubernatoriui, nei seimui, pri
ėmusiam šį nutarimą. Atrodo, kad 
šioji nedovanotina klaida dar ne 
vėlu atitaisyti. Kiek šiam įvykiui 
reikšmės skyrė kitos tautybės, pa
rodo ir JAV lenkų spauda, kuri tuoj 
po šio nutarimo pradėjo varyti ak
ciją, kad lenkai turėtų tuč tuojau 
sukrusti ir dėti visas pastangas ir 
kapitalą, kad panašus nutarimas bū
tų pasiektas ir jų tautiečių tremtinių 
atžvilgiu.

Pasidalinusi įspūdžiais apie naujai 
atvykusius mūsų tautiečius į JAV, 
A. Devenienė turėjo išskubėti tarny
bos reikalais, pasižadėdama ir atei
tyje aplankyti LTB Vyr. Komiteto 
posėdžius. Ra1

7‘ Paskutinės Trečiojo Reicho dienos
Paskutinis aktas prasideda

Balandžio 16 d. prasidėjo mūšis 
prie Oderio — paskutinis didysis 
nacinės Vokietijos mūšis. Tą rytą, 
kai J rytus nuo Berlyno prasidėjo 
pragariška ugnis, atrodė, jog kažkas 
pakėlė uždangą paskutiniajam šiur
pios dramos aktui. Milžiniškam dau
gelio kvadratinių kilometrų plotah 
rusai sutraukė bateriją prie bateri
jos. Paskutinį kartą vokiečių fronto 
kareivis, po pusantros valandos tru
kusios artilerijos ugnies, pakilo iš 
savo lindynės gintis nuo raudonosios 
armijos audros.

Reicho sostinės gatvėse virė karš
tligiškas judėjimas. Duslus monoto
niškas patrankų dundesys dar švin
tant visus gyventojus iš namų su
varė į rūsius. Volksturmas renkamas 
į susirinkimo punktus. Jau prieš pie
tus tramvajais išvyksta pirmosios 
komandos į išeities pozicijas užfron
tėje. Aplink Berlyną ir pačiame 
mieste statomos tankinės kliūtys. 
Gatvėse lieka tik moterys ir mer
ginos, baimingai klausydamos vis 
garsėjančio fronto dundėjimo.

Ar raudonoji banga užlies miestą, 
o gal pavyks ją sustabdyti, iki Ber
lyną pasieks amerikiečiai? — išvar
gę gyventojai, stovėdami eilėse prie 
maisto krautuvių, vis iš naujo kar
tojo tuos pačius klausimus. Tik viena 
viltis juos sulaiko nuo panikos — 
amerikiečiai. Jie turi ateiti, jie turi..

Vyr. būstinėje Zossene aš sėdžiu 
už savo rašomojo stalo, stovinčio 
gen. Krebso kabineto prieškamba
ryje- Telefonas nenustoja skambėti. 
Dažnai reikėjo vienu metu aptar
nauti tris telefonus.

Paskambina šefas. Pro garsą nepra
leidžiančias duris aš įeinu į jo kabi
netą ir pasiteirauju, ko jis pagei
daująs. Jis stovi prie didelio stalo, 
pasilenkęs, ant žemėlapio, kuriame 
raudonais ir mėlynais ženklais atžy
mėtas Oderio frontas. Aš turiu dar 
kartą bandyti į save atkreipti jo 
dėmesį. Tada jis atsitiesia. Mažas, 
apvalus, visada patenkinto veido 
generolas pažvelgia į mane pavar
gusiu ir apatišku žvilgsniu:

— Ką aš dar norėjau pasakyti — 
Sujunkite mane su generolu Burg- 
dorfu, aš noriu pagaliau sužinoti, kur 
mes su vyriausiąja būstine turime 
dingti. Pabandykite, gal gausite ir 
Berchtesgadeną — o paskui galite 
man atnešti stiklą vermuto.

Lietuvos antinacinės rezistencijos politinių 
kalinių suvažiavimasRugpidčio 21—22 d. d. buv. Flos

senbūrgo KZ įvyko antinacinės re
zistencijos politinių kalinių suvažia
vimas.

LARPKS valdybos p-kas prof, 
kun. Yla atidarė suvažiavimą. Ati
darymo žodyje jis pabrėžė, kad buv. 
politiniai kaliniai, pradėdami an
trąjį suvažiavimą Flossenbūrge, dau
geliui tautų ir mums buvusioj kru
vinoj vietoj, pirmieji pasirinko šią 
vietą savo uždaviniams aptarti ir 
savo valiai čia, garbingų kitų tautų 
kankinių akivaizdoje, pareikšti. Iš- 
kėlė, kad mūsų tauta antinacinei 
rezistencijai paskyrė 29.500, t. y. 1% 
savo brangių žmonių. Pirmininkas 
išreiškė pasigėrėjimą Tarptautinio 
Flossenbūrgo Antinacinės Rezisten
cijos aujtų pagerbimo Komiteto, va
dovaujamo prof. Węgielski, darbu, 
kuris atsižvelgė į gausias lietuvių 
tautos aukas ir gražiai pagerbė jos 
2480 čia žuvusių kankinių, skirda
mas jų atminimui tinkamą vietą^

Toliau pasidžiaugta dėl šiuo suva
žiavimu sudaromo oficialaus sąlyčio 
su kitų tautybių buv. politinių ka
linių sąjungomis ir atnaujinama 
draugyste, kuri siejo įvairių tautybių 
kalinius kalėjimuose ir kapotuose, 
bet nebe pavieniui atnaujinant senas 
pažintis, o susitinkant, kaip tautiniai 
politinių kalinių korporacijų bro
liams, pradėti dar kacetuose ir ka
lėjimuose sutartą tautų bendradar
biavimą nauja dvasia ir pilnu su
sipratimu.

Didžiausiu bendros kovos reikalu 
nurodomas tautinės polit. kalinių 
sąjungos įteisinimas ir sudarymas 
bendro politinių kalinių sąjungų 
biuro. Neužmirštama,' kad šiam rei
kalui tautybių organizacijoms rei
kėsią didelio savo uždavinių supra
timo ir aukštos moralinės kvalifika
cijos, Lietuviams tuo atžvilgiu nie
kas negalįs prikišti, nes valdyba bu
vusi negailestinga savo žmonių at
žvilgiu ir žiūrėjusi ne tik kalinimo 
motyvų, bet ir. kalinio laikymosi 
arešto vietoje Ir ypač dabartiniu 
metu. Nors registruojami visi, bet 
tepriimami tik tinkamriasmenys. Tai 
laikoma svarbu tiek polit. kalinių 
organizacijų įteisinimui, tiek ir tarp
tautiniam šių organizacijų bendra
darbiavimui.

Toliau, dar teksią kovoti už ga
lutinį žmoniškumo įgyvendinimą pa
saulyje ir už politinių kalinių įsikur- 
dinimo teises, nes iki šiol emigraci
nės komisijos renkančios tik svei
kiausius ir pajėgiausius vyrus, kai 
tuo tarpu daugelio politinių kalinių

Baltąjį vermutą jis ypač mėgo; aš 
turėdavau pats jį administruoti. Jis 
stovėjo apatihėje mano nedegamo
sios spintos lentynoje, šalia cigarų, 
skirtų svečiams.

Grįžtu į savo darbo kambarį ir 
užsakau pasikalbėjimus. Po to nu
einu pas adjutantą Freytagą von 
Loringhoven. Tai jis man šįryt 
anksti pranešė, kad rusai ties Kū- 
strinu po 1% valandos 'trukusios 
paruošiamosios ugnies pradėjo puo
limą.

Dabar jau beveik 10 valanda. 
Paskutinėmis valandomis pranešimai 
iš fronto žymiai praretėjo. Matyt, 
laidai sunaikinti. Pagal laiką mūšis 
dabar turėtų būti pasiekęs kulmina
cinį tašką. Mano mintis prislegia pri
siminimai apie kovos lauke stovin
čius draugus. Kaip dažnai man pa
čiam šio karo rąetu tekdavo būti 
pačiame kovos sūkuryje, gulėti apka
suose, nagus suleidus į saugančiąją 
žemę. Ne, mums jauniesiems būtų 
daug geriau, kad mes galėtume pas 
juos, ten toli. Sis bejėgiškas lauki
mas, šitas žinojimas, kad jų kova yra 
beprasmiška, yra perdaug sunkus.

Freytagas ir aš stovime tylėdami, 
kiekvienas paskendęs savo mintyse. 
Jis atrodo visiškai pavargęs. Mes dir
bome ištisomis dienomis ir naktimis.

Jis apsisuka ir nueina pas šefą. Aš 
išsiimu iš nedegamosios spintos ver
mutą -ir įsipilu stiklinę. Netrukus 
orinio pavojaus signalas, pro mus 
praskrenda 5 rusų naikintuvai. Keis
tas jausmas. Iki šiol rusų aviacija 
retai kada_ beišdrįsdavo nuskristi už- 
frontėn toliau, kaip 20 kilometrų. 
Reiškia, jie jau nebesitiki sutikti 
jokios vokiečių apsaugos.

Telefonai nesiliauja skambėję. Am
žinai tie patys klausimai:

— Kas nauja fronte?
Prieš pat 11 valandą mano kam

barys pilnas prisirenka generolų ir 
pulkininkų. Lygiai 11 valandą pas 
šefą padėties nagrinėjimas. Šiandieną 
pašnekesiai gyvesni, negu visuomet.

— Kur mums persikelti? Kaip tu
rime pasiruošti?

Dar būtų įmanoma per Moraviją 
persikelti į Berchtesgadeną. Tačiau 
kaip ilgai? Burgdorfo-Krebso pasl- 
kalbėj’mas padėties neišryškino. Hit
leris vis dar negalėjo apsispręsti.

Padėties nagrinėjimo metu vėl 
šaukiamas prie telefono. Kalba mū-

sveikata dėl suprantamu priežasčių 
esanti sužalota

Žmoniškumo kovoje polit kaliniai 
turį daugiau balso, negu bet kas iš 
platoniškųjų žmoniškumo skelbėjų, 
nes polit. kaliniai esą didžiausio ne
žmoniškumo, kokį tik žmogus galė
jęs patirti, aukos. Jie turį visomis 
jėgomis dar kartą pasakyti, kad yra 
kraštų, kur veikia koncentracijos 
stovyklos, kur žmonės dėl tautinių, 
religinių, politinių įsitikinimų yra 
tremiami, kankinami ir žudomi. Šis 
balsas turįs rasti savo formas ben- 
druose tarptautiniuose polit. kalinių 
leidiniuose.

P-kas kreipėsi į KZ draugus ukrai
niečius, vokiečius, lenkus, vengrus, 
juos sveikindamas atvykus į lietuvių 
polit. kalinių tarpą ir pareikšdamas 
viltį, kad minėtieji klausimai bus 
perduoti jų organizacijoms.

Baigdamas p-kas kvietė susikau
pimo minute pagerbti kovos draugus, 
kurie šioje' vietoje ir kitur žuvo su 
viltimi, kad išlikusieji gyvi mokės 
kovoti už tai, ko jie troško — už 
laisvę ir teisingumą jr melsti jiems 
ramybės ir amžinos taikos kartu 
ryžtantis vykdyti jų valią.

Po atidarymo kalbos, pakviestas 
garbės ir sudarytas darbo prezidiu
mai. Į garbės prezidiumą pakviesti 
VLIKo atstovas Vaitiekūnas, Tarp
tautinio Flossenbūrgo k-to pirm, 
prof. Węgielski, ukrainiečių polit. 
kai. lygos pirm. Mąrunček, lenkų 
polit. kalinių sąjungos atstovas Pę- 
kowski, LRK atst. Minkūnas, Wei- 
deno LTB apylinkės k-to pirm. Pie- 
trikas, vietinės lenkų stovyklos va
dovas Szimanski. Darbo prezidiumą 
sudarė: pik. Andriušaitis, Br. Kulys, 
H. Žemelis ir J. Leskauskas.

Po to sveikino VLIKo atstovas 
Vaitiekūnas, LRK vardu Minkūnas, 
prof. Węgielski, Mąrunček, Pę- 
kowski, Szimanski, Weideno liet, 
k-to p-kas Piėtrikas, Laisvės kovo
tojų vardu Alksninis, LTB VK, Ma
žosios Lietuvos Taryba, Lietuvių 
Fronto vardu Narutis ir raštu ilga
metis kacetininkas Grigolaitis. Ypač 
karštai ir nuoširdžiai kalbėjo ukrai
nietis Mąrunček. Jis su didele pa
garba prisiminė bendrą abiejų tautų 
istoriją, bendras kovas ir bendras 
sunkias aukas, reikšdamas vilties, 
kad tos aukos nebus veltui, jis per
davė karštus ukrainiečių sveikini
mus suvažiavimui ir užuojautą

sų butininkų komandos viršila iš 
Berchtesgadeno. Specialiu traukiniu 
jam pavyko pasiekti vietą. Teirau
juosi generolo nurodytais klausimais.

— Kas bus su mumis? — klausia 
jis. Ką aš žinau? Kas iš viso dabar 
gali pasakyti, koki įvykiai artėja/

Prieš pat pietus mus pasiekia pir
mas išsamesnis pranešimas iš fronto:

„Puolimas atmuštas. Dėl kai ku
rių įsiveržimo punktų dar tebekovo- 
jama. Nuostoliai labai dideli.“

Taip, ir vėl sena formulė. Kas 
jos nežino. Maži įsiveržimo punktai, 
sunkūs nuostoliai, jokių šaudmenų. 
Trūksta žmonių, trūksta šaudmenų. 
Taip buvo prie Volchovo, prie lime
nto, Pripetės, Rytprūsiuos...

Po pietų, lygiai 16 valandą, vėl 
prasideda artilerijos ugnis, vėl ji 
trunka 1% valandos, o paskui puo
limas — banga po bangos... Vakare 
mus pasiekusieji pranešimai skam
bėjo:

„Bendroji padėtis fronte dar išlai
kyta. Gilesnius įsilaužino punktus 
pavyko apsupti. Siųskite kareivių, 
siųskite šaudmenų.“

Apie 10 vai. vakaro iš Reicho 
kanceliarijos, kur buvo nagrinėjama 
padėtis, grįžta Krebsas ir šiandieną 
jį lydėjęs Baronas.

Aš užsakiau atnešti mažą užkandį, 
nes tik dabar prasidės tikrasis dar
bas, kuris truks iki 3—4 vai. ryto. 
Gerdamas kavos puodelį, Baronas 
pasakoja:

— Šią naktį reikia pasitraukti iš 
pozicijų prie Kūstrino. Pagrindinė 
kovos linija perkeliama į Harden- 
bergo pozicijas. Gal ten ir išsilaikys 
24 valandas. Vakaruose padėtis nė 
kiek negeresnė. Amerikiečiai tarp 
Magdeburgo ir Dessau peržengė Elbę 
ir priartėjo prie Berlyno arčiau už 
rusus. Saksonijoje veržiasi Halles ir 
Leipzigo kryptimi. Pietuose užimta 
Bavarija. Rusai pasiekė Brūnną ir 
Vieną.

Valandėlę jis tyli, greičiausiai gal
voja apie žmoną ir vaikus, gyve
nančius Leipzige.

— Štai ką aš dar norėjau pasa
kyti, — priduria. — Kai mes važia
vome per Tempelhofą, būrys žmonių 
pradėjo šaukti: „Kraugeriai jūs, 
kraugeriai“...

Kitą dieną, balandžio 17, kovos ties 
Berlynu dar pasmarkėjo. Vokiečių 

aukoms, dabar kenčiančioms Sibire 
ir Tėvynėje. Jis pabrėžė, kad mūsų 
tautų neišgąsdins nei kalėjimai nei 
kankinimai, kad bendra kova bus 
apvainikuota pergale ir mes galėsi
me grįžti į laisvą Lietuvą ir laisvą 
Ukrainą.

Pasibaigus sveikinimams, prof, 
kun- Yla valdybos vardu padarė 
pranešimą. Jis pažymėjo, kad šis 
suvažiavimas galįs būti paskutinis 
Vokietijoje. Nušvietęs sąjungosykū- 
rimąsi, pranešė, kad įstoti sąjungon 
paduota pareiškimų.,616, kurių 29 at
mesti, 22 aiškinami ir 37 asmenims 
išduoti blankiniai pažymėjimai, 
konstantuojant areštavimo faktą. 
Tyrinėjimas buvo atliekamas pa
grindinai ir jis buvo būtinas. Val
dyba darė žygių sąjungą įteisinti 
Taip pat buvo daryta ir, kaip atrodo, 
sėkmingų žygių dėl skryningų. Dėl 
Flossenbūrgo lietuvių kalinių pa- 
žymėtina, kad čia nebuvo krimina
linių, bet tik politiniai kaliniai ir 
darbininkai. Lietuvių tautybės ka
linių mirimo nuošimtis buvo di
džiausias.

Rev. komisijos vardu Alksninis 
pritarė valdybos darbui ir jį užgyrė. 
Garbės teismas turįs vieną dar ne
išspręstą bylą.

Popietiniame posėdyje darė pra
nešimą tautinės martirologijos skyr. 
ved. J. Rimašauskas. Jam pranešinė- 
jant atvyko naujų sveikintojų: vie
tinio vokiečių laikraščio redakt. dr. 
Josef Fischer, vokiečių polit. kalinių 
s-gos atstovas Kaminski ir vietinės 
lenkų polit. kai. s-gos apyg. atstovas 
Haika.

Pertraukos metu buvo apžiūrėta

Spaudos pnslapmosa

Čia vyksta vertingas darbas
— rašo vokiešių laikraštis „Hambur
ger Allgemeine“ 59 nr. apie Pabal
tijo Universitetą. Straipsnyje toliau 
rašoma:

„Visai tyliai ir viešumai mažai te
žinant, prie pat Pinnebergo vartų 
atsirado Pabaltijo Universitetas. 
Įsikūrė jis toje vietoje, kur miestas 
pereina į dirvas ir pievas. Kitados 
ten buvo aviacijos kareivinės; bet 
įai nėra joks aukštas, nuobodus ka
reivinių blokas, kuris lauke grąsina- 

divizijos rusų puolimus tepajėgė tik 
sušvelninti. Balandžio 18 atnešė gra
žų pavasario orą, o su juo — naujas 
sunkias kovas. Rusų puolimas išsi
plėtė ir į pietus. Silezijoje ir Lau- 
sitzo apylinkėse, kur priešo persvara 
dar didesnė, buvo dar kiečiau kovo
jama.

Apie 9 vai. ryto ryšininkui pavyko 
susiršti telefonu su mano žmona 
Lūbecke. Nors ji nieko ir nežinojo 
apie padėties kritiškumą, tačiau 
mane apibėrė daugybe klausimų. 
„Klausyk, sake, rusai jau ties Ber
lynu. Aš taip bijausi dėl tavęs. Ar 
tu dar girdi? Ar negali atvažiuoti? 
Pasakojama, kad anglai jau ties 
Lūneburgu. Ar tiesa?“ Tačiau į šiuos 
visus klausimus, kuriais taip staiga 
buvau apibertas, atsakyti nebesuspė- 
jau — pasikalbėjimas buvo nutrauk
tas. Maždaug po mėnesio ji gavo pra
nešimą, kad aš Berlyne žuvęs.

Balandžio 19 d? lavina \ slenka dar 
tolyn. Abipus Frankfurto prie Oderio 
vokiečių gynyba dar tebesilaikė, ta
čiau prie Oranienburgo ir į rytus 
nuo Berlyno rusams pavyko gana 
arti prislinkti prie Berlyno ribų. 
Ties Lausitzu jie taip pat prašliaužė 
su stipriais šarvuočių Maliniais. Čia 
ypač kietai buvo kovojama ir mūšin 
metamos visi turimi rezervai.

Goebbelso propagandos triukas
Šią dieną Goebbelsas per radiją 

paskelbė proklamaciją į vokiečių tau
tą, kuri sekančią, t. y. balandžio 20 
d. buvo išspausdinta visuose dar 
išeinančiuose laikraščiuose: „Berly
nas liks vokiškas. Vieha vėl bus vo
kiška ...“ Ir milijonai vokiečių leng
viau atsiduso. „Fūhreris pasakė, fūh- 
reris žino.“ Kaip jie galėjo ir abe
joti, nes jiems ištisais metais buvo 
meluojama, nes jie buvo auklėjami 
tikėti Goebbelso propaganda. „Sa
vaime suprantama, artimiausiomis 
dienomis ar net valandomis bus pa
naudoti garsūs slaptieji ginklai, o 
tada... Be to, tuoj turi rusai, su
sikibti su amerikiečiais ir tada ...“

Goebbelso propaganda buvo pa
siekusi tiek, kad daugumas Berlyną 
gynančių kareivių tikrai buvo Įsiti
kinę, jog amerikiečiai kiekvieną 
akimirksnį galį ateiti jiems pagal
bon prieš rusus. Be to ir begėdiškes- 
nio melo triukų griebtasi ...

—Ink— 

martirologijos parodėlė, kurioje su
rinkta įdomių eksponatų ir doku
mentų apie gyvenimą ir aukas nacių. 
KZ ir kalėjimuose. Prof. kun. Ylai 
dėl naujų įsipareigojimų Delegatūroj 
pasitraukus iš valdybos, į perrinktąją 
valdybą įėjo: kan. Parancevičlus, 
kun. ■ Pikturna, J. Rimašauskas, 
Alksninis, Zičkus ir Kojalis. Rev. 
k-jon dr. Valančius, Biknaitis ir 
Saulius ir į garbės teismą — prof, 
kun.' Yla, Vaitiekūnas, Kaminskas, 
Ciberskis ir Andriušaitis.

Po to aptarti buv. polit. kalinių, 
ypač studentų šalpos reikalai. Taip 
pat aptarta pikta Bavarijos valsty
binio komisaro dr. Auerbacho akcija 
prieš DP. Konstatuota, kad už dr. 
Auerbacho slypinti juoda ranka ir 
pavesta naujai valdybai apgalvoti 
priemones, kaip į tą akciją turi būti 
reaguota.

Kitą rytą į Flossenbūrgą atvyko 
šv. Sosto delegatas kan. Kapočius, 
kuris paminklinėj koplytėlėj atlaikė, 
iškilmingas pamaldas ir pasakė pri
taikintą pamokslą. Pamaldų metu 
smuik. Vasiliūnas pagrojo porą baž
nytinių dalykų. Iš koplytėlės iškil
minga eisena palydėjo delegatą iki 
naujai liettivių pastatyto paminklo, 
kur jis pasakė įspūdingą pamokslą. 
Po jo buv. polit. kalinių vardu kal
bėjo M. Mackevičius, iškeldamas čia 
pašventinto paminklo reikšmę.

Suvažiavimas priėmė sveikinimo 
rezoliucijas: VLIKui, LTB VK, JAV 
armijai gen. Clay asmenyje, sveiki
nimus ir padėką Amerikos lietu
viams per BALFą, sveikinimą anti
komunistinės rezistencijos kovoto
jams, o taip pat rezoliuciją, reiškiant 
padėką žuvusių kovotojų atminimui 
ir pasiryžimą kovoti, iki bus sunai
kintas paskutinis barbariškumas ir 
išlaisvinta Tėvynė. A. Zs.

0

mai stovėtų, bet išskirstyti dide
liame rajone, plokšti žemutinių 
saksų ūkinikų namų stiliaus pasta
tai. Kaip tik tenai ir rado prieglobstį 
Universitetas, kuris šiandien yra- 
vienintelis tokios rūšies visoje Vo
kietijoje. Jis įsikūrė — ne, jis ne
buvo įkurtas ir iš karto čia neatsi
rado, bet jis augo ir pilna to žodžio 
prasme buvo sukurtas. Iš visos 
britų zonos atvyksta estų, latvių ir 
lietuvių profesoriai ir studentai, 
kurie, būdami toli nuo savo tėvynių 
(nes daugumoje, jų grįžimas tėvynėn 
iš viso yra negalimas), yra pilni gra
žių norų toliau dirbti mokslinį dar
bą ar vėl pradėti nutrauktas stu
dijas. Dabartiniu metu Universitete 
yra įsimatrikuliavę apie 1ŪOO studi
juojančių, kurių 40% sudaro mote
rys. Prie to dar tenka pridėti 180 
docentų, kartu su jų šeimomis.

Universitetas atstovauja visus fa
kultetus, netrūksta net žemės ūkio 
ir miškininkystės, architektūros ir 
technikos fakultetų. Būdinga, kad 
moterys studentės labiau pamėgusios 
gamtos-matematikos ir filosofijos 
dalykus. Universitete paskaitos dau- 

rgiausiai skaitomos vokiečių kalba, 
nes pabaltiečiai, beveik be išimties, 
moka vokiečių kalbą. Senesnieji, be 
savo gimtosios kalbos, kalba dar ru
siškai ir beveik visi angliškai... 
Auskštesniųjų semestrų medicinos 
studentai lanko Hamburgo Hansos 
Universitetą, su -kuriuo yra darnus 
sutartinas bendradarbiavimas. Per 
mūsų apsilankymą matome odonto
logijos studentus, kurie priiminėja 
savo kolegas praktikai. Tokių „aukų“ 
bandymams čia netrūksta.

Iš kur gaunami visi tie aparatai ir 
instrumentai, kurie būtinai reika
lingi tokiam institutui? Visi įrengi
mai, kaip mums buvo paaiškinta, 
yra sunkiai surinkti ir dideliu vargu 
įgyti. „Tai ir buvo sunkiausia!“ — 
sako profesorius, kuris su kukliu iš
didumu mus vedžioja po Universi
teto patalpas. Dalis įrengimų buvo 
įgyta iš senienų krautuvių, kita dalis 
buvo gauta iš privačių savininkų, o 
kai kurie aparatai rado savo tikrą 
kelią netgi iš Latvijos ar Lietuvos. 
Bet daug dar ko ir trūksta.

Apskritai, profesoriai ir studentai 
daug nekalba ir nereklamuoja savo 
įdėto triūso, vis dėlto jaučiama, kad 
čia žingsnis po žingsnio, vyksta ver
tingas mokslinis darbas“ — baigia 
savo straipsnį vienas didesniųjų - 
Hamburgo laikraščių. A—is.

Tikrinami išskrynin* 
guoti’jų skundai

Grąžinamas DP statusas, tačiau 
nešelpiami >

Kaip iš Stuttgarto pranešama, ten 
yra prasidėjęs skryningas' tų asmenų, 
kurie anksčiau buvo iš stovyklų pa
šalinti ir padavę skundus. Dabar tie 
skundai peržiūrimi ir, kaip gauti 
pranešimai rodo, iki šiol visiems 
grąžintas DP statusas, tačiau be IRO 
šalpos. Ra

6



1947. vm. 28 TĖVIŠKĖS GARSAS 7 psL

Kempteno dviejų mokyklų 
sukaktis

Rugpiūčio mėn. 31 d. sueina dveji 
metai nuo oficialaus Kempteno Mai
ronio Lietuvių Gimnazijos ir Dr. V. 
Kudirkos pradžios mokyklos atida
rymo. Reikia pažymėti, kad minėtos 
mokyklos pradėjo veikti žymiai seniau. * ...... ..
diena yra gimnazijos pirmoji darbo 
diena, jos gyvavimo pradžia. Tą 
dieną . _
klasė, bet jau tada buvo nusistaty
mas kaip galima greičiau atidaryti 

., ir kitas klases. Visą laiką vyksta pa
ruošiamieji darbai: mokinių registra
vimas, mokytojų kolektyvo sukom
plektavimas; patalpų vadovas At. 
Kairys. Nuo tų pat me‘ų liepos mėn. 
15 d. pradeda veikti parengiamoji 
klasė, kuri paruošia kandidatų pir
majai gimnazijos klasei. Iš štai, 1945 
met rugpiūčio mėn 31 d. Įvyksta 
Iškilmingas pilnos gimnazijos atida
rymas. Darbas sunkus: reikia dirbti 
su puse klasių koridoriuose dviem 
pamainom; nėra jokių vadovėlių, o 
su rašomąja medžiaga irgi trumpa. 
Per iškilmingą atidarymą mūsų glo
bėja UNRRA buvo pažadėjusi mo
kyklos darbą visomis išgalėmis rem
ti, bet iki šiol jokios paramos nesu
laukta, o priešingai — ne kartą buvo 
mėginusi tą darbą sukliudyti. Bet 
nei mokytojai, nei mokiniai rankų 
nenuleido. Šiandien gi jau išleistos 
dvi abiturientų laidos ir įpusėta Į tre
čiųjų mokslo metų antrąjį ketvirtį. 
Šiuo metu gimnazijoj mokosi 120 
mokinių, o jai vadovauja R. Zalu- 
bas. '

Kempteno Dr. V. Kudirkos V. Lie
tuvių Pradžios Mokykla amžiumi dar

1945 metų birželio mėn. 18

pradėjo darbą tik aštuntoji

senesnė už gimnaziją. Ji pradėjo 
veikti 1945 metų gegužės mėn. pir
momis dienomis. Iki šiol jau išleido 
tris laidas ir kopia ketvirtuosius 
mokslo metus tremtyje. Mokyklai 
beveik nuo pirmųjų jos dienų vado
vauja mokyt. J. Girdžiūnas.

Nepaprasto pasišventimo parodė 
jaunimo švietimo bei auklėjimo 
darbe jų gimnazijos ir pradžios mo
kyklos mokytojai.
,— Rugpiūčio 23 ir 24 dienomis 

Kempteno ir Bad Wouishofeno skau
tai aplankė gražiąsias Vokietijos 
vietoves Šveicarijos pasienyje: Lin
dau, Konstanz miestus, Badeno ežerą 
ir jame esančią Mainau salą. Nepa
prastai įdomi Mainau sala savo aug
menija, —' čia galima pamatyti be
veik iš viso pasaulio įvairiausių 
augalų bei medžių. Be to, kelionės 
metu lietuviai skautai susitiko su 
grupe prancūzui skautų. Vieni ir kiti 
padainavo tautiškų dainelių, pasikei
tė' tarp savęs skautiškais ženkleliais. 
Nemaža susidomėjimo parodė mūsų 
tremtinių bei mūsų tėvynės esama 
dabartine padėtimi. Prof. Kolupaila 
ir C. Surdokas taip pat turėjo pro
gos jųjų vadovui — kunigui trum
pai papasakoti apie, mūsų tėvynės 
kančias. L. V-kas

A. Deveniene Kasselyje
S. m. 17 d. Kassel-Mattenberg lie

tuvių stovyklą aplankė p. Davenienė 
ir padarė pranešimą, kaip ALT at
stovė. Ji nušvietė Amerikos lietuvių 
gyvenimo sąlygas ir darbą Lietuvos 
laisvei ir tremtinių gerovei ir pa
reiškė, jog JAV tikrai priims daug 
lietuvių tremtinių, jei tik bus būtina, 
nes JAV yra IRO narys, o tos orga
nizacijos nariai yra įsipareigoję iš
sidalinti DP. Jos manymu, lietuviams 
reiktų veržtis Į JAV ir į Kanadą.

Stovyklos gyventojai gausiai daly
vavo p. Devenfenės pranešime ir at
sidėję klausėsi jos žodžių. Gerb. at
stovė čia rado daug pažįstamų ir 
draugų iš Ukmergės, kur ji gyveno 
iki bolševikų okupacijos.

— Iš tarptautinės Mattenbergo sto
vyklos pradėjo gabenti latvius į 
Manheimą ir Babenhauseną; latvių 
čia buvo apie 300. Dalis jų nori čia 
likti, ypač tie, kurie dirba IRO ar 
stovykloj. Iškeltų latvių butuose 
įkurdinami lietuviai, atkelti iš Pui
dos, kurie iki šiol daugiausia gyveno 
barakuose. Pereinamojoje stovyk
loje1 laikinai gyveno iš Belgijos 
grąžinti DP; pastaromis dienomis čia 
atsirado daug lenkų, paleistų iš sar
gybinių dalinių.

Aukštas svečias Seligenstadte
— Rugpiūčio 23 d. Sellgenstadto 

stovyklą aplankė Jo Eksc. Vyskupas 
Padolskis ir tą pačią dieną stovyklos 
salėje skaitė turiningą ir šiems lai
kams aktualią paskaitą „Religijų 
reikšmė tautų gyvenime“. Sekma
dienį Aukštasis Ganytojas laikė Šv. 
Mišias ir pašventino Lietuvos Pa
trono Sv. Kazimiero paveikslą bei 
kryžiaus...................
lencijai ; 
surengė ' 
pasirodė 
vyrų ir : 
Sodeikos.

— Rugpiūčio 17 d. Sellgenstadto sto
vykloje koncertavo garsusis ukrai
niečių „Bandūros“ choras, sudarytas 
vien iš vyrų. Choras padainavo ke
liolika didžiojo ukrainiečių dainiaus 
Taraso Ševčenkos ir liaudies dainų, 
suteikdamas klausytojams progos ar
čiau pažinti draugingos mums tau
tos dainų grožį. Daugeliu atžvilgių 
šis choras priminė prieš šį karą 
emigracijoje egzistavusį Dono kazo
kų chorą, gastroliavusį ir Kaune. Jų 
dainos palydimos bandūrų, ukrainie
čių liaudies muzikos instrumentų, 
kiek "panašių į mūsiškes kankles. 
Koncertas susilaukė didelio pasise-

kimo. Dirigentas W. Božyk Ir meno 
vadovas H. Kytastyj bei solistai Sc- 
ligenstadto apyl. komiteto ir L.^. 
Ansamblio buvo apdovanoti gėlėmis.

• K. Ap.

RETA ŠVENTE BABENBAUSENB.

kelius. Vakare Jo Eksce- 
pagerbti L. T. Ansamblis 
vokalinį koncertą, kuriame 
soL St. Klimaitė, moterų, 

mišrusis choras, ved. muz.

Rugpiūčio mėn. 13 d. čia koncer
tavo L. T. Ansamblis. Programą at
liko vyrų ir mišrus choras, moterų 
oktetas ir solistai — St Klimaitė 
ir A. Sprindys. Po to buvo suvaidin
tas „Atsisveikinimas“. Svečių tarpe 
buvo amerikiečių kariuomenės at
stovų, vokiečių pareigūnų ir daug 
latvių ir estų.

Kitą dieną prof. S. Sužiedėlis skaitė 
paskaitą: „Savoji ir svetimoji žemė“.

Žolinių dieną aplankė latvių Valst. 
Rygos Operos baletas, vadovaujamas 
O. Lemanio, o 17 d. latvių folistal 
A. Liberte - Rebane, J. Niedra ir A. 
Porinš.

J. Vidmantu

Atgyja dramos mėgėjai
Pranešimas

Pamaldos Schweinfurto stovyklos 
ir apylinkės lietuviams evangelikams 
bus sekmadienį, rugpiūčio 31 d., 
14 vai., Gartenstadto bažnytėlėje.

Kun. A. Trakis

Savo laiku Scheinfeldo dramos 
mėgėjai buvo pasirodę stovyklos vi
suomenei su „Slidžiu pusmilijoniu“, 
Vaičiūno „Sudnimsta ramybė“ ir kt. 
veikalais. Visuomenė jų darbą tei
giamai įvertino; stovyklos gyventojai 
nors retkarčiais, turėdavo progų ati-

Skautu „Mažoji Jamboree“ prie Stuttgarto
Jau liepos mėn. pabaigoje į Schil- 

lerio vardo aukštumą vieni po kitų 
rinkosi armėnų, lenkų, lietuvių, rusų 
ir vokiečių skautai bei skautės. Jų 
gyvos kalbos, skambančios dainos ir 
linksmas juokas pripildė seniai tokį 
judrumą ir triukšmą girdėjusį vokiš
kąjį mišką. Penkių tautų skautai 
susirinko čia miško prieglobstyje pa
gyventi dviejų savaičių draugišką ir 
brolišką gyvenimą, arčiau pažinti 
vieni kitus, užmegsti bendravimo ry
šius, kad juos plėstų giliau kitų savo 
tautiečių tarpe.

Lietuvius šioje mažojoje jamboree 
atstovavo Schwabisch Gmūnd sto
vyklos „Gedimino Pilies“ ir „Gabi
jos“ tuntų skautai ir skautės. Jų čia 
atvyko virš 100, ir tai buvo viena 
gausiausių grupių, nes iš viso sto
vyklauti susirinko daugiau kaip 500 
skautų. Lietuvių skaučių stovyklai 
vadovavo psktn. Dr. M. Žilinskienė, 
skautų — psktn. P. Balsas- Bendro
sios stovyklos vadovas buvo armėnų 
tautybės sktm Garbls Zenodian, gi 
vadovybės nariai — įvairių stovyk
laujančių tautybių skautų vadai.

Kaip įprasta, mūsiškiai aplink save 
palapines išrašė įvairių tautiškų 
ornamentų, juostų, panaudodami sa- 

• manas, akmenukus, kankorėžius ir 
kitą miške randamą medžiagą. Skau
tai vyčiai pastatė miniatiūrinę Gedi
mino pilį, ir čia kiekvieną dieną 
įvykdavo vėliavos pakėlimas ir nu
leidimas su tradicine daina, o vėlia
vos vietoje nakčiai būdavo Įžiebiama 
ugnis. Jūrų skautai pastatė Klaipė
dos švyturį," ir vakarais žibinto šviesa 
kvietė svečius stebėtis šiuo ,Jūri-

ninku“ kampeliu. Kitoj palapinėj 
įsitaisė oro skautai — „gandrai“ — 
vyr. sklt. K. Kodačio vadovaujami. 
Prie gražaus pačių skautų pastatyto 
altoriaus kasdien buvo laikomos pa
maldos, nes skautų kapelionas kun. 
L. Musteikis stovyklavo čia pat su 
savo skautais, įšokęs į tokias pat 
trumpas kelnaites ir užsirišęs skau
tišką kaklaraištį, kaip ir jo globo
tiniai. Stovyklos vadijos palapinėje 
buvo suruošta maža liet, skautiškos 
spaudos ir medžio drožinių parodėlė, 
kurios eksponatai taip pat buvo 
svečių stebėjimosi objektu.

Neblogiau įsitaisė ir mūsų skautės 
Reikėjo tikrai gėrėtis jų iš samanų 
ir smėlio „išaustomis“ juostomis prie 
įėjimo į stovyklą. Tačiau mūsų sesės 
ne tik iš samanų bei smėlio, bet ir 
iš šilko gijų stovykloje audė puošnias 
juosteles ir jomis apdovanojo ne vie
ną žymesnį jų stovyklos lankytoją.

Tai buvo puiki mūsiškojo liaudies 
meno propaganda, ir čia skautės 
atliko tikrai gražų ir naudingą darbą.

Mūsiškiai skautai šioje stovykloje 
užsirekomendavo tikrai gražiai. Jų 
dainos buvo dainuojamos ir kitų tau
tybių stovyklose; jų įsirengimai buvo 
pirmaują; jie nakties pavojų paskel
bus pirmieji atvyko į nurodytą vietą, 
gi sesės — čia buvo antrosios; sporte 
taip pat* mūsiškiai neatsiliko ir, su 
armėnais sudarę futbolo rinktinę, 
lygiomis (2-2) sužaidė su vokiečių 
artimos vietovės futbolo komanda. 
Suruoštoje bendroje parodėlėje, šalia 
skautiškosios literatūros, buvo išsta
tyti jūrų skauto J. Baublio rankų 
darbo drožiniai — kryželiai, koply
tėlės ir kt. darbai, ties kuriais ilgiau
siai būriavosi svečiai ir stovyklos 
dalyviai — kitų tautybių skautai. Tai 
taip pat nemažai prisidėjo prie lietu
vių vardo iškėlimo. J. Žilvinas

trūkti nuo kasdienybės ir savo dė
mesį nukreipti scenai.

Pastaruoju metu, Scheinfeldo kul
tūrinis gyvenimas nukentėjo, išvy
kus vyriškam aktyvui į sargybų kuo
pas ir dramos mėgėjų grupė buvo 
nustojusi egzistuoti.

Praeitą savaitę atsilankiusi Augs
burgo drama' su „Žmogus kuri už
mušiau“, „Žmonės kaip ir mes“ ir 
„Melagėlis“, atrodo, scheinfeldie- 
čiams dramos mėgėjams įdiegė ska
tinančio impulso. Pradėtas repetuoti 
St. Lauciaus 1 v. vaizdelis „Paslap
tingoje zonoje“. Čia matosi nauja ir 
graži vadovo Kučinsko iniciatyva. 
Vaidintojai yra parinkti iš jaunųjų 
tarpo, kai kurie scenoje dar visai ne
buvę. Darbas sunkus ir jo daug, bet 
kolektyvas dirba intensyviai ir rug
sėjo 8 d. proga žada pasirodyti vie
šumoje. ' S. M.

Keistas latvio parei
gūno elgesys

Paskutiniuoju laiku į Babenhau- 
seno stovyklą buvo atkelta eilė lie
tuvių. Tos stovyklos vedėjas latvis, 
nežinia kuriais sumetimais, parei
kalavo sudaryti sąrašą, sakydamas, 
kad naujai atvykusius lietuvius esą 
numatoma iškelti kiton stovyklom 
Tokį sąrašą lietuviams atsisakius 
sudaryti, minėtasis stovyklos vado
vas iškabino viešą skelbimą nurody
damas, kad, jeigu sąrašas iki nuro
dyto termino nebūsiąs sudarytas, tai 
lietuviai būsią prievarta grąžinti l ' 
savo tėvynę (sic!). Kilus šiam nesu
sipratimui, buvo iškviesti aukštes
nieji PC IRO pareigūnai, kurie ši
tokį latvio elgesį pasmerkė, paša
lindami jį iŠ stovyklos vadovo parei
gų ir jo vieton paskirdami naują.

Šitoks pasielgimas ir grąsinimas 
mūsų tautiečiams iš latvių pusės yra 
įau nebepirmas ir, atrodo, kad ilgiau 
tylėti bus nebegalima, ir teks visus 
panašius įvykius kelti spaudoje. Ra

LTB C/Kartotekoje randasi
I. Laiškai, dokumentai, adresai:

Stanislovui Kuzminskui — jo 
motinos laiškas;
Jonui ir Zofijai Jūrelėms — me
trikai, foto nuotraukos ir adresas 
Uragvajuje gyvenančios Onos 
Jurelytės;
Alf. Augustinui — svarbūs do
kumentai;
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SPORTO ŽINIOS

Šaukiamas iilaSe- 
listų suvažiavimas

Sambūrio valdyba nutarė š. m. 
spalio 4—5 dienomis sušaukti Augs
burge sambūrio narių metinį su
važiavimą, į kurį kviečiami atvykti 
visų trijų vakarinių zonų sambūrio 
nariai. Suvažiavimo atidarymas 
įvyks spalio 4 d 15 vai. Valdybos 
bei revizijos komisijos nariai at
vyksta pirmą suvažiavimo dieną 
9 vaL posėdin. Visi numatantieji at
vykti suvažiąviman prašomi iki rug
sėjo 15 dienos pranešti valdybos pir
mininkui apie nakvynės reikalin
gumą, nes nakvynė nariams numa
toma viešbučiuose. Suvažiavimo me
tu bus vykdomas filatelinių verty
bių aukcionas, bus įteikti sambūrio 
narių ženkleliai ir pakeistos narių 
kortelės.

Dėl įvairių sunkiai Įveikiamų kliū
čių, Pabaltijo valstybių filatelinių 
vertybių katalogo išleidimas užsi
tęsė, bet šiuo metu teksto visomis 
penkiomis kalbomis bei klišių pa
ruošimas 'jau baigiamas, tik tenka 
nugalėti likusias spausdinimo tech
nines kliūtis ir tikimasi, kad neilgai 
trukus, taip nekantriai laukiamą ka
talogą taip pat bus galima įteikti.
-Tremtyje 3-jų metų sukakčiai pa

minėti sambūris išleidžia atviru
tes. Piešinyje — trijų Pabaltijo 
valstybių pusiau stiebo nuleistos vė
liavos; tekste — atitinkamas įrašas. 
Projektą paruošė sambūrio narys 
dalllm Ed. Krasauskas. Atvirutės 
sambūrio suvažiavimo dienomis bus 
antspauduojamos paminėjimui atžy
mėti specialiai pagamintu spaudu.

J. C.

KOVAS — WURZBURGO 
ŽAIDYNIŲ LAIMĖTOJAS

Rugpiūčio 16—17 d. d. Kovas daly
vavę Wurzburge latvių surengtose 
krepšinio 'žaidynėse. Čia, be šeimi
ninkų YMCA komandos, buvo stip
rus Hanau YMCA vienetas ir per 
Sekmines Scheinfelde Kovui daug 
rūpesčio kėlę iškilieji Kursą krepši
ninkai.

Pirmąją žaidynių dieną Kovas 
lengvai laimėjo prieš Hanau latvius 
49—37. Antroji diena lėmė baigmines 
rugtynes su rimtu priešininku — 
Kursą. Rungtynės prasidėjo didele 
sparta, kuri buvo išlaikyta iki galo. 
Gražiais deriniais Kovas jau pir
mame kėlinyje atsiplėšė 23 taškų 
skirtumu. Antras kėlinys Kursai bu
vo visai nesėkmingas, ir rungtynės 
baigėsi užtikrinta Kovo pergale 
70-45.
— Pastaruoju metu Kovas sėkmin

gai baigė pirmąjį L klasės pirmeny
bių ratą, nepralaimėdąmas nė vieno 
susitikimo ir surinkęs puikų krepšių 
santyki 368—148.

— Rugpiūčio 9-10 d. d. Nūmberge 
lietuvių, latvių, estų ir ukrainiečių 
sporto šventėje Kovas lengvai su
dorojo latvius 48-21 ir, baiaminėse 
rungtynėse įveikęs estus 69—19, liko 
šventės krepšinio laimėtoju.

— Rugpiūčio 12 d. Scheinfeldan bu
vo atvykusi pajėgi Hanau latvių ko
manda. Pradžioje puikiai pasidar
bavę koviečiai pasiekė 39-15 per
svarą, tačiau antrame kėlinyje .sve
čiai tolimais metimais pasekmę su
švelnino. Rungtynės baigėsi ' 63-52 
Kovo laimėjimu.

— Rugpiūčio 29-31 d. d. Bayreuthe 
įvykstančiose didžiulėse krepšinio 
žaidynėse Kovas taip pat dalyvauja.

S. M.

burge žaidė L klasės krepšinio pir
menybių rungtynes su vietos Vytim. 
Po permainingos kovos pergalę pel
nė kasseliečiai pasekme 41:37 (20:17). 
Pabaigoje rungtynių, esant pasekmei 
37:37, Lituanica pasiliko su keturiais 
žaidėjais, vėliau ir Vytis liko tik ke
turiese. Taškai: Lituanicos — Balke
vičius 15, Mičiulis 7, K. Miškinis 7, 
Landsbergis I 6, E. Ližaitis 5, Valai
tis 3; Vyties — Idzelevičius 13, Ja- 
čiunskis 11, Černiauskas 6, M. Aukš
tuolis 5, Paškevičius 2, A. Vasaris 0.

— Rugpiūčio 16 d. Kasselyje vietos 
gimnazistai krepšinio rungtynėse nu
galėjo Bettenhauseno latvių gimna
ziją 44:26 (14:12). Taškus pelnė: Ka- 
valskis 22, Landsbergis II 7,' Raudys 
5, Juknevičius 5, Jokaitis 5.

LITŪANICOS PERGALES
— Rugpiūčio 15 d. Lituanicos fut

bolo vienuolikė viešėjo Grossenritte, 
kur žaidė su vietds vokiečių koman
da, apygardos klasėje laimėjusia 
pirmą vietą. Rungtynės baigėsi 7:5 
(2:4) Lituanicos naudai. Įvarčius 
kirto: Sabaliauskas 2, K. Miškinis 2, 
Norvilaitis I 2 ir Adomavičius 1.

— Rugpiūčio 16 d. Lituanica Wiirz-

TRUMPAI IS VISUR
— Sovietų sąjungos futbolo taurę 

laimėjo Maskvos Spartakas, baigmė
je įveikęs Maskvos Torpedo 2—0. 
75.000 žiūrovų.

— Prancūzų sporto spauda rašo, 
kad šį sezoną Paryžiaus Racing fut
bolo klube gyniku žais Arens. Jo de
biutas prieš Red Star vienuolikę pa
vyko. Mūsų supratimu, ar tik nebus 
tai Arens, žaidęs futbolą ir krepšinį 
Latvijos valstybinėj rinktinėj ir ne
seniai su All Stars Riga krepšinin
kais viešėjęs Prancūzijoje.

— Danų vidut. nuotolių bėgikas 
Holst-Sverensen susižeidė auto ne
laimėje.

— Ispanijos lengvosios atletikos 
1947 m. pirmenybės: 100 m Cobos 
11,2; 200 m Rodriguez 22,5; 400 m 
Rodriguez 50,1; 800 m Macias 1.59,0; 
1500 m Mačias 4.05,8; 5000 m Mi
randa 15.36,0; 110 m klintinis Mole- 
zum 16,2; 400 m kliūtinis Rubio 56,4; 
į aukštį Martinez 1,80; į tolį Navarro 
6,70; su kartimi Ralio 3,38; trišuolis 
Simon 14,21; rutulys Arberas 12,89; 
diskas Errausųuin 39,34; ietis Appel- 
laniz 51,95.

— Dar keletas pasekmių iš JAV 
lengvatlečių viešnagės Europoje: Atė
nuose — 400 m Bolen 48,3; diskas 
Fitch 52,78: rutulys Yiatayanas (Grai
kija) 14,75; 4X100 m JAV 42,6; Mal- 
moe — rutulys Gordien 15,77; diskas 
Gordieri 52,95; į aukštį Bjoerk (Svedi-

ja) 1,96 (antroj vietoj amerikietis 
Vessie); 2000 m Enksson (Švedija) 
5.21,4.

— Tarpvalstybinėse lengvosios at
letikos rungtynėse Olandija nugalėjo 
Belgiją 85-80. Olandas de Ruyter 
800 m prabėgo per 1.52,5, o 1500 m 
laimėjo Styklius (O) per 3.57,4, už
pakaly palikęs belgą Reiff — 3.58,8. 
Kitose rungtynėse Luksemburgas lai
mėjo prieš Belgijos B rinktinę 74-68. 
800 m Barthel (L) sukorė per 1.55,0.

— Olandijos lengvatletės laimėjo 
prieš Prancūziją 51-45 Blankers- 
Koen (Olandija) užėmė tris pirmą
sias vietas- 100 m per 12,0; 80 m kliū
tinį per 11,6 ir į aukštį pasiekė 1,61. 
Ta pačia proga Blanchard 800 m pra
bėgo per 2.20,4 (naujas Prancūzijos 
rekordas).

— Pradėtos Škotijos futbolo pirme
nybės. Pirmąją žaidimu dieną susitiko 
Glasgovo Rangers (meisteris) su sa
vo amžinu lokaliniu priešininku Cel
tic ir laimėjo 2-0.

4. Onai Pugirčienei — pranešimai 
apie palikimą JAV mirusias Re
ginos Erichson;

5. P. Tumėnui —r iš Šveic. prisiū
tas u/pasas; -.6-
M. Januškienei — iš Sveic. pri-» 
siųstas u/pasas; . . _
A. Užubaliui — iš Sveic. pri
siųstas u/pasas;
A. Pranckevičienei — iš Sveic. 
prisiųstas u/pasas;
Jonui Zokui — adresas JAV gy
venančio Juozo Zoko;
Bolesavui Januškai — adresas 
Argentinoj gyvenančios Orios Ci- 
žiūnaitės;
Antaninai Paltanavičiūtel — 
adresas JAV gyv. Onos Kaspa- 
ravičiūtės-Vilkaitienės.
Julijai Abakanavlčienei-Bieliau- 
skaitei — adresas JAV gyv. An
tano Bieliausko;
Aldonai Lapinskaitei — adresas 
JAV gyvenančios Marijos Gry- 
bienės-Konsaitytės.

8.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

MIKĖNAS LIETUVOS MEISTERIS

Ilgesnį laiką užsitęsusios Lietuvos 
šachmatų pirmenybės baigėsi Mikėno 
pergale. Paskutinėje pirmenybių 
partijoje Mikėnas žaidė juodais prieš 
Tolušą (Leningradas), partijos vidury 
laimėjo pėstininką ir partiją nusvėrė 
savo naudai. Sis Mikėno pasiekimas 
yra pažymėtinas, nes pirmenybėse, 
be vietinių, dalyvavo ir svečių, jų 
tarpe Broušteinas (Maskva) ir To- 
lušas, kurie yra vieni žymiųjų meis
terių Sovietų Sąjungoje, gavę teisę 
žaisti matčą dėl didmeisterio vardo.

Pirmenybėse dalyvavo 14 šachma
tininkų. Vietomis taip pasiskirstyta: 
1. Mikėnas 11,5 tšk., fc-3 Brouštei
nas (Maskva) ir Saiginas (Brestas) 
po 11 tšk., 4. Tolušas (Leningradas) 
9,5 tšk., 5. Zagorianskis (Maskva) 8 
tšk., 6. Vistaneckis (Vilnius) 7 tšk., 
7. Disleris (Vilnius) 6,5 tšk., 8. Cuka- 
jevas (Kaunas) 6 tšk., 9. Višomirskls 
(Vilnius) 5tšk„ 10—11. Vilčinskas 
(Kaunas) ir Farberis (Vilnius) po 4 
tšk., 12. Baršauskas (Kaunas) 3 tšk., 
13. Vcrbickls (Vilnius) 2,5 tšk., 14. 
Abramavičius (Kaunas) 2 tšk.

Paieškoįimai
Stasė Zigmantaitė, gyv. (13a) Gun

zenhausen, Sonnenstr. 20, ieško Jono, 
Apolonijos ir Adolfinos Zigmantų iš 
Kauno.

Jasinsko Kazio dirbusio Feldp. L. 
61520 Lgpa. Wiesbaden, ieško buvęs 
sanitarijos puskarininkis Anton 
Mayer, Moosbronn uber Gaggenau, 
Murgtal, Baden, frz. Zone.

Valauskas Adomas, gyv. 1550 So 
Ridgeway Ave, Chicago Ill., USA, 
ieško Birškos Antano, kilusio iš 
Nemakščių km„ Lelplaukės valsč., 
Telšių apskr.

Pepiraitė Petronėlė, gyv. 1550 So 
Ridgeway Ave, Chicago HL, ieško 
giminių Pepirų ir Grimašackų, kilu
sių iš Slavėnų km., Anykščių valsč., 
Utenos apskr.

Prašau skubiai atsiliepti Slakaitį 
Edviną arba jo ' ‘ "
Eleną (anksčiau
Jiems yra gutas laiškas iš Lietuvos 
nuo tėvų. Sužinoti: Elena Savro- 
vienė, Regensburg, Ulmenstr. 6/1 
(Margaretenau).

seserį Blanklenę 
gyv Wiesbaden).

Skelbimas
Išėjo Iš spaudos geros rūšies tau

tiniai atvirlaiškiai ir atvirukai. Už
sakymai priimami tik per komitetus, 
kooperatyvus ir spaudos platintojus. 
Vietovėse, kur šios Įstaigos yra sun
kiai pasiekiamos, išimties keliu, pri
imami pavieniai užsakymai. Pa
vyzdžiai (2 kompL — 20 št) siun
čiami, prisiuntus RM. 7.—

Beto baigiami spausdinti tautiniai 
laiškams blokai Ir vokai, o taip pat 
Įvairūs bloknotai.

F—ma „Aufbau“
Mūnchen 27, Fr.-Herschel Str. 16."
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E. Lietuvos Ministeris p. Zadeikis 
lankė tremtinių stovyklas

TREMTINU] SUSITVARKYMAS MINISTERIUI PADARĘS GERĄ ĮSPŪDI- REIKŠMINGI AUKŠTOJO SVEČIO ŽODŽIAI
Lietuvos Nepaprastas Pasiuntinys 

ir Įgaliotas Ministeris Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms pulk. Povilas 
Zadeikis, prieš grįždamas iš Pary
žiaus į Washingtoną, aplankė eilę 
lietuvių tremtinių stovyklų vakari
nėse Vokietijos zonose.

HANAU

SCHWABISCH-GMŪND
I Schw. Gmūnd stovyklą Minis- 

teris atvyko lydimas vadovaujančių 
tremties gyvenimą asmenų. Aukš
tąjį svečią pne vartų sutiko LTB 
apylinkės Komitetas ir stovyklos va
dovybė bei visuomenė.

Mlnisteris aplankė stovyklos gim
naziją, Aukštesniąją Technikos Mo
kyklą, pradžios mokyklą ir vietoje 
susipažino su mokytojais, mokiniais 
ir mokymosi sąlygomis. Įdomauda- 
masis eilinio stovyklos gyventojo gy
venimo sąlygomis, Ministeris apžiu
rėjo eilę gyvenamųjų butų ir pamatė, 
kai trys keturios šeimos su eile ma
žų vaikučių gyvena susispaudusios 
viename, kareivinių kambaryje. To
liau Ministeriui buvo parodyta ben
droji stovyklos virtuvė, kurioje sve
čias buvo pavaišintas avižinių dribs
nių sriuba — tąja sriuba, kuri ver
dama keturis penkis kartus per sa
vaitę. Sriuba Ministeriui patikus, ta
čiau kai sužinojo, kad tai yra labai 
dažnas stovyklos gyventojams patie
kalas, Ministeris nusišypsojo . . .

Pakeliui Ministeriui buvo apro
dyta Amatų Mokykla, ir Ministeris 
pamatė išsitepusius auto mechanikus, 
betriūsiančius prie mašinų remonto. 
Tai Ministeriui padarė labai gerą 
Įspūdį.

Prie skautų būklo aukštąjį svečią 
sutiko išsirikiavę „Gabijos“ ir „Gele
žinio Vilke" tuntų skautės ir skau
tai. Ministeris pasisveikino su uni
formuotu jaunimu, aplankė skautų 
būklą ir pasirašė svečių knygoje. Vė
liau skautams tarė žodi, pažymėda
mas, kad jis aplankė prie Paryžiaus 
pasaulinėje skautų jamboree besto- 
vyklaujančius lietuvius skautus ir 
jiems įteikė dovanų Ministeris ra
gino skautiškąjį jaunimą budėti dėl 
Lietuvos ateities ir priminė; kad jis 
labai bus reikalingas tėvynės atsta
tymo darbe.

Stovyklos salėje susirinkus visuo
menei, Ministeris pasakė kalbą, ku- 
Hbje pasidžiaugė"' gražiu stovyklos

Į tamstą, kaip suvereninės Lietu
vos valstybės atstovą, ištiestos lie
tuvių rankos, šaukiančios pagalbos 
Sibiro pragare, pavergtoje mūsų Tė
vynėje, čia Vakaruose ir visame pa
saulyje. * - - —
nuolatos 
liaujamą 
galiomis 
iš baisių nelaisvės kančių. Mes lin
kime Tamstai ištvermės ir prašome 
Aukščiausiąjį palaimos mūsų bran
gios Tėvynės išlaisvinimo darbe “

Laikas slenka greitai, ir Ministeris 
negali stovykloje ilgiau užtrukti, nes 
jo laukia ir kitų stovyklų lietuviai. 
Atsisveikindamas su savo tautie
čiais, Ministeris dar kartą dėkoja 
už malonias akimirkas ir taria šiuos perpildyta. Kieme išrikiuoti skautai, 
padrąsinančius žodžius: „Nenuliūs- Namai papuošti tautinėm vėliavom, 
kite, didžioji žmonijos dalis yra su Jaučiama šventiška nuotaika. Prieš 
mumis ir musų tėvynė vėl bus išeinant p. Ministeriui į salę, jį dar

Mes tikime, kad Tamsta 
girdite mūsų tautos nepa- 
šauksmą, kad visomis savo 
darote žygius išlaisvinti ją

Rugpiūčio 23 d. Hanau stovyklą 
aplankė retas ir brangus svečias, 
Lietuvos Ministeris JAV-bėse, P. 
Zadeikis. Žinia žaibo greitumu ap
lėkė visą stovyklą. Iš ryto p. Mi
nisteris, palydovų lydimas, prabė
gom (visur laiką reikėjo skaičiuoti 
minutėmis) apžiūrėjo stovyklos dirb
tuves, pamatė, ką gali DP padaryti 
iš gražių niekalų, aplankė įstaigas 
ir gimnaziją. Tuoj po to nuvyko į 
Frankfurtą, vizituoti amerikiečių 
karinę vadovybę.

Visi nekantriai laukė pažadėto 
pranešimo po pietų. Erdvi Armijos 
salė jau prieš valandą sausakimšai

Ministeris P. Zadeikis Schwabisch Gmūnd lietuvių stovykloje.
Atsisveikinant stovyklos vadovybė Ministeriui įteikia 

medžiagą apie stovyklą. Borjero nuotr.

laisva.“ Aidint triukšmingoms ova
cijoms, Ministeris apleidžia sotvyklą, 
palikdamas tremtinius tvirtesnius 
savo tikėjime j laisvą Lietuvą^ J. Žlv.

SELIGENSTATD
Rugpiūčio 22 dienos vakare į 

Seligenstadt© lietuvių stovyklą at
vyko minister’s P Zadeikis, Lietu- 

Ivos pasiuntinys Jungt. Amerikos 
Valstybėms. Svečias įdomavosi mūsų 
gyvenimo sąlygomis ir pats aplankė 

««->» uuu, u,«u .r per tą re.ną j kit barakąj taip pat apžiūrėjo nara.'m nnmncti wilt-inc rmlria . - . * . - . .nereikia pamesti vilties, reikia ir to
liau dirbti taip gražiai, kaip ir iki 
šiol. Daugumai gal teksią nuvykti į 
Ameriką, kitus priglausią kiti kraš
tai, tačiau anksčiau ar vėliau laimė
sianti teisybė, ir mes vėl susirinksime 
savo tėvynėje. O tas laikas jau ne
sąs toli. Todėl nepalūžkime sunkioje 
valandoje, bet su drąsiai. iškelta gal
va pasitikime visus sunkumus, ir 
tada iš šios laisvės kovos išeisime 
nugalėtojais.

Pakyla triukšmingos ovacijos, ir 
iš didžiulės minios krūtinių išsiver
žia Tautos Himno garsai. Drąsiai ir 
galingai skamba giesmė, o po jos 
pratrūksta ilgesinga „Leiskit į tė
vynę“ . . . Riedant ašaroms per vei
dus, mintys krypsta į smūtkelių šalį, 
ir spaudžia širdį tėvynės ilgesys, sun
kus ir neišpasakytas.

Vėliau Minister! sveikina stovyk
los vadovybės, ištaigų ir organiza
cijų atstovai, įteikiamos gėlių puokš
tės, davanos. Stovyklos gyventojų 
vardu Ministeriui įteikiamas šio tu
rinio adresas:

„Ekscelencija, mes, Schwabisch 
Gmūnd stovyklos lietuviai tremti
niai, nuoširdžiai Tamstą sveikiname 
ir esame laimingi, turėdami Tamstą 
mūsų tarpe.

virš buv. garažo įrengtas gyvena
mąsias palėpes, ’ savo vargingumu 
žinomas ir plačiau. Gaila tik, kad, 
pabuvojęs vos keliolika minučių, 
svečias turėjo skubiai išvykti, nes 
už poros dienų turįs vėl grįžti a'“--’ 
į Washingtoną. K. Ap.

keletąpagauna žurnalistai ir per 
minučių apiberia įvairiais klausimais.

Galų gale ir stovyklos visuomenė 
susilaukia aukštojo svečio. Visi su
stoję plojimais jį sutinka. Sudaro
mas garbės prezidiumas. Apylinkės 
komiteto pirmininkas p. Survila 
sveikina pažymėdamas, kad ligi šiol 
turėdavom svetimšalių svečių, kurie 
daugiau ar mažiau mus suprasdavo, 
o dabar susilaukėm savo. Stovyklos 
vadovas dr. Gylys sveikina jį kaip 

(Lietuvos valstybės suverenumo ne
šėją, prašo daryti pastangas, kad 
mums padaryta didelė skriauda būtų 
atitaisyta ir kad mes galėtume grįžti 
į savo laisvą tėvynę.

Vyr, Komiteto vardu sveikina p. 
Audėnas, trumpai apžvelgdamas 
Tremtinių Bendruomenės veiklą ir 
josios paskirtį. Prašo pasveikinti visą

lietuvių koloniją ,ir padėkoti JAV 
už paramą ir visas mums teikiamas 
aukas.

P. Grigaitienė, sveikindama Lietu
vių Moterų Tarybos vardu, sako, kad 
mūsų motinos su kūdikiais ant ran
kų bėgo nuo raudonųjų, ir štai čia 
tremtyje jau treti metai vargstu 
dažnai netekusios savo vaikų arba 
vaikai netekę motinų Toliau Mi- 
nisterį sveikino kūrėjai savanoriai, 
lietuviai mokytojai, Hanau studen
tai, DP žurnalistai, stovyklos kle
bonas, darbininkai ir amatininkai, 
Hanau -skautai. Sveikinusieji įteikė 
aukštajam svečiui dovanų.

Visiems sveikinusiems atsakė p. 
Ministeris P. Zadeikis dėkodamas už 
sveikinimus ir dovanas ir pažy
mėdamas, kad jau senai norėjęs ap
lankyti Lietuvos Respublikos pilie
čius, atsidūrusius tremtyje. „JAV 
visuomenė ir spauda pradžioje ne
buvo prietelinga DP o šiandieną ji 
yra jūsų pusėje, jūsų draugė. Taip 
pat radijas, ekranas. Filmoje mes 
matėm jūsų gyvenimą ir darbą. Tai 
mane jaudino, bet ne tiek, kiek pa
mačius savo akimis, ir aš esu lai
mingas, pasiekęs savo tikslą. Jūs 
esate daug padarę laimėję spaudos 
ir visuomenės simpatijas, tad, jeigu 
dabar sumobilizuotumėt savo mora
lines jėgas, jūs priartintumėt savo 
išvadavimo saulę, kuri jau nebe už 
kalnų. Jūs gerai padarėt, nelauk
dami paskatinimo ir paramos iš ki
tur. Susitvarkėt taip pavyzdingai, 
kad jūsų priešai nutilo; o jūsų drau
gai didžiuojasi. Aš džiaugiuosi, kad 
sunkios sąlygos, kuriose gyvenate, 
nepalaužė jūsų nugarkaulio, jūsų 
moralės ir mūsų tautos garbė yra 
apvainikuota skaisčiu rožių vainiku. 
Jūs išgarsinote Lietuvos vardą, kaip 
niekados ligi šiol niekas nebuvo 
padaręs, ir ne kokiomis dirbtinomis 
priemonėmis, bet savo ryžtingu dar
bu ir pastangom. Aš žinau jūsų 
norą patekti pas brolius amerikie
čius ir aš manau, kad jūs esate arti 
tikslo. Tęskime savo kovą vieningai, 
broliškai, ir sutrumpinsim mūsų tau
tos kančias. Aukokimės Lietuvai ir 
ją išvaduosime.“

Griausmingi plojimai palydi 
Ministerio paskutinius žodžius.

Po trumpos pertraukos „Daina
vos“ Vyru choras padainuoja keletą 
liaudies dainų ir visos iškilmės bai
giamos Tautos Himnu. Kieme išsi
rikiavę skautai ir didelė minia valio 
šauksmais palydi išvykstantį Minis
ter! Zadeikį.

Visi skirstosi pakelta nuotaika ir 
didžiuodamiesi, kad lietuviai pirmie
ji iš visų tremtinių yra sulaukę Ne- 
prikl. Valstybės atstovo galingoje 
Amerikoje. p. G.

p-

PSrnsteįi įspadžtai Kanadoje
KĄ RAŠO PIRMIEJI LIETUVIAI TREMTINIAI,

3 traukiniu
gauti pirmieji 
DP, nuvykusių

Sesėms Birutei ir Gražinai 
Caplikaitėms ir poniai Capli- 
kienei, jų tėveliui ir vyrui

Vincui ČAPLIKUI 
mirus, reiškiame gilią skau
tišką Užuojautą.

Skautų Geležinio Vilko 
Tuntas

Mielas seses Birutę ir Gražiną 
Caplikaites,

jų brangiam tėveliui mirus, 
nuoširdžiai užjaučia

Frankfurto Studentės 
Skautės

Colleges Gražiną ir Birutę 
CAPLIKAITES, 

liūdinčias brangiam tėveliui 
mirus, nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi.

Korp! „Granitas“ Frankfurte

8 dienos laivu ir
Šiomis dienomis 

laiškai iš lietuvių 
Kanadon. Čia pateikiame keletą iš
traukų iš vieno tokio laiško, rašyto 
buv. Pabaltijo Universiteto studento: 

„Iš Bremerhafeno išplaukėme lie
pos 23 d. 16,30 vai. Amerikos laivu 
„General M. B. Stewart“. Laivas — 
nemažas, 8000 br. to talpos, maždaug 
150 m ilgio. Kelionės metu jūra buvo 
beveik visą laiką rami. Maistas laive 
buvo visiškai geras. Valgydina tris 
kartus per dieną. Mūsiškių vyrų da
lis dirbo virtuvėje ir ant denio, ta
čiau jie jokių pirmenybių neturėjo 
nors dirbant laikas greičiau slenka

Plaukiant į vakarus, kiekvieną va, 
karą atsukdavome laikrodžius 1 vai. 
atgal, ir taip šešias dienas. Kanados 
uostą Halifaxą pasiekėme liepos 31 
d. 10 vai. iš ryto (10 + 6 = 16 vai.). 
Taigi, lygiai po 8 dienų plaukimo. 
Jau laive mus pasitiko „pirkliai“ 
(tuo vardu dar nuo pereinamosios 
stovyklos Vokietijoje, visi vadina 
darbo verbuotojus — A-is).

Visą transportą padalino į šešias 
grupes. Pirmą grupę iš 150 vyrų su
darė vieni lietuviai. Maždiaug po pus
antros valandos pradėjo laipinti iš 
laivo Uoste turėjome pereiti per 
muitinę, bet joje mūsų daiktų visai 
nežiūrėjo. Po to gavome po 5 dole
rius smulkioms išlaidoms.

Stotyje radome belaukiantį mūsų 
traukinį. Tai luxus turistinis trau
kinys. Viduje visi patogumai nuo 
prausyklos, restorano iki miegamojo. 

' Iš HalifaxcP pajudėjome 16,30 vai 
tiesiog į vakarus. Traukinys skriejo 
kiek tik įkabindamas, sustodamas 
mažose, bet retose stotelėse, 
traukinio langus bėgo kalnai, 
upės, ežerai, balos, o miškų — 
akys užmato. Po trijų dienų kelionės 
(atstumas!), sekmadienį, rugpjūčio 
3 d. 10,30 vai. išlipome savo stoty 
Valora. Aplink tik miškai Ir nieko 
daugiau. Čia jau laukė mūsų maši
nos ir jomis teko dar 95 km važiuoti.

Mūsų stovykla guli prie ežero, vi
dury miškų — visai gražu. Joje gy
venam apie 80 vyrų. Barakai medi
niai, bet patogūs, šilti, lovos geleži
nės, minkštos. O valgis . . . kiek 
nori ir ko tik nori. Valgom šešis kart 
į dieną: 3 kartus stipriai ir 3 kartus 
„silpnai“ — kava su pyragaičiais, 
vaisiai ir pan. Pietūs net iš 19 patie
kalų. Nebežinai žmogus ką ir valgyti. 
Blogiau su aplinka. Labai daug 
meškų, vilkų, lapių ir kt. girios gy
ventojų. Jau pirmąją dieną mus ap
lankė 2 meškos. Buvo įdomu, nes 
mačiau iš visai arti, maždaug 20 m. 
Sako, miške meškos ateinančios pas 
kirtėjus. Tik nereikia nieko daryti 
joms, tai ir jos nepavojingos . . . Kai 
pradėsim dirbti, parašysiu" A-is

Gaminame popiermalkes
Kitas lietuvis, nuvyks tuo pačiu 

transportu, tik patekęs kiton grupėn, 
savo pažįstamiems Bamberge rašo: 

„Liepos 31 dieną priplaukėm Ka
nados pakraščius. Visi veržėmės prie 
durų, nes įdomu pamatyti to krašto 
krantus, kuriame teks susirasti nors 
laikiną tėvynę. Garsiakalbiai skel
bė išsilaipinimo tvarką.

Mes plaukėme lygiai 8 dienas ir 
naktis, tačiau kelionė laivu buvo la
bai, o labai laiminga. Retas kuris 
ir sirgo, nes jūra buvo labai rami. 

Išsilaipinimas užtruko ligi 5 vai. 
po pietų. Formalumai — buvo tik 
vizų patikrinimas ir į knygas įregis
travimas. Jokių kratų nebuvo.

Pradžiai visjems davė po 5 dole
rius ir rūkalų. Apie 9 vai., išėję iš 
Emigracijos įstaigos, pamatėme, kad 

Pro Į čia tikrai gyvenama žmoniškai, taip, 
uolos I kaip gyvenome prieš karą Lietuvoje, 
kiek Nusipirkom laikraščių, kurie buvo 

‘pilni straipsnių apie mus. Apie tai 
rašė visos Kanados spauda ir ji mus 
labai palankiai sutiko. Laikraščiai 
įsidėjo net mūsų nuomonę rusų at
žvilgiu ir nuomonę apie tai, ką mes 
galvojame apie ateitį.

NUVYKĘ KANADON
Tą patį vakarą -traukiniu išvažia

vome darbovietės link. Kryptis Mc 
Adam, Montreal ir tolyn. Vietovės 
apgyventos labai retai, bet susisieki
mas yra: geležinkelis, plentas, jei ne
— laivas, hidroplanas, arba — pės
čiom. Nakvojom traukiny.

Rugpiūčio 3 d. jau plaukėme lai
vu,„ar keltu — net nežinau kaip jį 
pavadinti. Už poros valandų išlipom 
ir 6 kilometrus drožėm pėsčiomis. 
10 vai. 30 min. pasiekėm paskyrimo 
vietą, Daiktus atvežė.

Vietos pirmieji įspūdžiai: gyvena
mieji namai — iš rąstų, kaip Lie
tuvoj pirtys, tačiau apšvietimas — 
elektra. Šioks toks dušas, prausykla. 
Skalbiniai bus išplauti. Maistas ge
ras, švariai ir skaniai pagamintas. 
Uždarbis — 6 doleriai ir 20 centų 
per dieną. Teks išleisti 1 doleris ir 
20 centų į dieną maistui ir butui ir 
(maždaug) 1 doleris — drabužiams. 
Visa kita (4 dol.) turėtų likti.

Gaminame popiermalkes. Pirmą 
mėnesį dirbsime padieniui, o paskui
— akordiniai. Artimiausias nuo mūsų 
miestelis — 200 kilometrų.

Čia radome 15 ukrainiečių, kurie 
dirba nuo 1918 metų. Ir jie. čia atsi
rado kaip pabėgėliai nuo bolševikų. 
Taip pat čia dirba dar 10 kitokių ir 
mes, 70 lietuvių.“

Vykstantiesiems užjūrin laiško au
torius pataria:

„Važiuojant laivu — daug neval
gytų Pasiimti viską, kas turima, nes 
priima bagažą 100 kg, o kiek panėši 
su savimi — neįeina į skaičių. Kratų 
jokių nėra. Jei komisija priėmė — 
daugiau niekas kitokių dokumentų 
nereikalauja...Įsidėmėtina, kad čia 
žmonės važiuoja tik darbui, tad sva
jotojams čia ne vieta. Į Kanadą vis 
dėlto patariama važiuoti visiems, 
kam tik proga pasitaiko ir važiuoti 
bet-kokiam darbui. Musių, gyvačių 
ir moskitų čia nėra, ir klimatas 
geras.“ Pr- Alšėnas

19. VH1. Gromyko S. Taryboje 
užvetavo JAV ir Australijos pa-’ 
atsisakė tarpininkauti Indonezijos 
flikto atžvilgiu, panaudodamas 
veto teisę 16-tą kartą. ♦ JAV 
atsisakė tarpininkauti Indonezijos 
konflikte. * Tassas paskelbė, kad 
amerikiečiai savo valdomoje Vo
kietijos zonoje verbuoja ir apgin-/ 
kluoja DP asmenis pasiuntimui Į 
Graikiją prieš sukilėlius.

20. Vm. Marshallis Pan-Ame- 
rikos konferencijoje pasakė kalbą, 
kurioje pabrėžė Europos atstaty
mo reikšmę ir reikalavo visas 
Amerikos valstybės įsijungti į 
bendrą Vakarų pusrutulio gynybą. 
* D, Britanijos vyriausybė nu
tarė sustabdyti svarų keitimą do
leriais. * D. Britanijos finansų 
min. Daltonas pasakė per radiją 
kalbą, kurioje pažymėjo, kad Ang
lija pergyvena sunkiausią poka
rinės krizės laikotarpį. * Sovietai 
savo valdomoje Austrijos zonoje 
vėl nusavino austrų cinko ir tek
stilės fabrikus. ♦ Tarptautinė 
prekybos konferencija Ženevoje 
sudarė tarptautinės prekybos

. chartą. * Vatikanas pareiškė pro
testą Vengrijos vyriausybei prieš 
vokiečių repatriavimą iš Vengri
jos.

21. VIII. Sovietų atstovas S. Ta
ryboje, panaudodamas veto teisę 
17-tą ir 18-tą kartą, vetavo Itali
jos ir Austrijos priėmimą į J. 
Tautas. * S. S-ga įteikė D. Bri
tanijai.ir JAV-bėms protesto no-' 
tas prieš sovietų nepakvietimą į 
Trijų konferenciją, vakarinės Vo
kietijos zonų pramonės lygiui nu
statyti. * korespondentai iš Ita
lijos pranešė, kad amerikiečiai 
savo karinių pajėgų atitraukimą 
iš Italijos atidėjo neribotam lai
kui. * Graikijos užs. reik, min, 
Tsaldaris pradėjo planuoti bendrą 
Graikijos, Turkijos ir Persijos gy
nimosi bloką.

22. Vm. Londone prasidėjo
amerikiečių, britų ir prancūzų pa
sitarimai, vakarinių Vokietijos zo
nų pramonės lygiui nustatyti, * 
Sovietų atstovas kontrolinėje Są
jungininkų Taryboje Bulgarijoje 
pareiškė, kad amerikiečių ir britų 
protestai prieš bulgarų opozicijos 
vado Petkovo nuteisimą mirti yra 
nepagrįsti, nes ši byla esanti gry
nai Bulgarijos vidaus reikalas. * 
Anglijos angliakasių konferencija 
Londone nutarė paremti vyriau
sybės pastangas ūkinei krizėi nu
galėti. —

23. VIII. Atsistatydino Maksi
mos vadovaujama Graikijos vy
riausybė. * Naują vyriausybę su
daryti karalius pavedė buv. užs. 
Ijeik. min. Tsaldariui. ♦ Rumuni
jos parlamentas ratifikavo Rumu
nijos taikos sutartį. * Pan-Ame- 
rikos konferencija nustatė, kad 
kiekvienas Pan-Amerikos blokui . 
nepriklausančios valstybės spau
dimas į bet kurią Amerikos vals
tybę turi būti laikomas agresija.

24. VIIL Maskvos radijas pa- 
skelbėMolotovo laišką Marshalliui, 
kuriame JAV apkaltinamos už ne
pakenčiamą padėtį Korėjoje. ♦ 
D. Britanija per savo pasiuntinį 
Maskvoje pasiūlė peržiūrėti bul
garų opozicijos vado Petkovo by
lą’, dalyvaujant amerikiečių, britų 
ir prancūzų atstovams. * Grąži
namieji iš Palestinos 4500 žydų 
pakeliui į Hamburgą nutarė viso
mis išgalėmis priešintis savo iš
kėlimui į Vokietijos krantą. ♦ 
Ekvadore įvyko perversmas. Pre
zidentas pabėgo į užsienį, o krašto 
valdžią laikinai perėmė krašto ap
saugos ministeris. * Belgija 
priėmė kvietimą sudaryti preky
bos sutartį su sovietų valdoma 
Vokietijos zona.

25. VIIL Prancūzijos atstovas 
pirmą kartą panaudojo veto teisę 
prieš S. Tarybos priimtą sovietų 
pasiūlymą pasiųsti į Indoneziją_ 
S. Tarybos komisiją ginklų pa
liaubų priežiūrai. * Bulgarijos 
parlamenas ratifikavo Bulgarijos 
taikos sutartį. ♦ Jugoslavijos 
parlamentas ratifikavo Italijos ir 
Bulgarijos taikos sutartis, ♦ Įvy
ko nepaprastas Anglijos mlniste- 
rių kabineto posėdis, kuriame 
aptartas maisto normų sumažini
mo planas. * Viso pasaulio žydai 
visa dieną pasnikavo ir meldėsi, 
kad grąžintieji iš Palestinos 4500 
žydų nebūtų apgyvendinti Vokle-

. tijoje

MILIEMS SKAITYTOJAMS
Dėl drastiškų elektros srovės su

varžymų šį numerį nebuvo įmanoma 
išleisti tokį, koks jis buvo numatytas. 
Dėl tos pat priežasties suvėluotas ir 
numerio išleidimas.

„T. G.“ Redakcija
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