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NR. 89 » m METAI LIETUVIŲ TREMTINIŲ BENDRUOMENES SAVAITRASTIS SCHWEINFURT * 1947, IX. 11.

Kurie kraštai žada pHimti DP
TREČDALI TREMTINIŲ ŽADAMA ĮKURDINTI DAR SlAIS METAIS

Heidelberg. (Dena) — PC IRO 
vyr. būstinė praneša, kad iki šių 
metų pabaigos vienam trečdaliui 
tremtinių iš amerikiečių zonos būsią 
suteikta galimybių galutinai įsikurti 
kituose kraštuose. Salia to, UNRRA- 
os pradėta repatriavimo akcija bus 
tęsiama toliau, ir dabar kas mėnesį 
į savo kilimo kraštus išvyksta vi
dutiniškai apie 2500 tremtinių.

Su 13 valstybių PC IRO yra su
dariusi sutartis tremtinių įkurdi
nimui. Šios valstybės esančios pasi
ruošusios priimti virš 100.000 trem
tinių. Keturios tokios sutartys jau 
pradėtos įgyvendinti. Belgija iki 
spalių 1 i yra pasiryžusi priimti 
beveik 17.000 angliakasių su šeimo
mis ir ateityje dar numato įsileisti 
23.000 tremtinių. Prancūzų Maroko 
iki šiol jau apgyvendino maždaug 
350 darbininkų su šeimomis iš nu
matyto įsileisti 10.000 bendro trem- 

" tlnių skaičiaus. Kanada yra pasi
rengusi įkurdinti 1.000 miško dar
bininkų ir 2000 kanadiečių artimųjų. 
Brazilija bandymų tikslu greitu lai
ku žada apgyvendinti 1500 darbinin
kų su šeimomis. Jeigu Brazilija 
įsileistais tremtiniais būtų paten
kinta, numatoma ten suteikti įsiku- 
ridinimo galimybės žymiai dides
niam tremtinių skaičiui.

• Prancūzų vyriausybė taip pat ap
sisprendė priimti 50.000 angliakasių 
su šeimomis. Paskutiniu metu Pran
cūzija nutarė šį planą praplėsti, šalia 
angliakasių įsileidžiant 2Q.000 žemės 
ūkio darbininkų ir 'neribotą skaičių 

t tekstilės ir kitokių pramonės specia
listų. Prancūzų vyriausybė tremti
niams garantuojanti tas pačiais tei
ses, kokias turi kiti užsieniečiai, o 
politiniu ten įsikūrusių tremtinių 
saugumu rūpinsis IRO. Seimų nariai 
J Prancūziją galės atvykti po 90 
dienų. Šiuo metu prancūzų komisi-

jos jau lankosi įvairiose amerikiečių 
zonos DP stovyklose.

Praeitą mėnesį Olandų atstovai jau 
pradėjo verbuoti 3500 viengungių 
vyrų ir 4500 netekėjusių moterų. 
Kaip patiriama, rugsėjo 16 d. iš Am- 
bergo stovyklos į Venio (Olandijoj) 
išvyksta pirmasis tremtinių trans
portas, susidedąs iš 2—300 pramonės 
darbininkų.

Greitu laiku turi atvykti Austra
lijos komisija, kuri parinks 12.000 
darbininkų ir jų šeimų, iš jų 4000 
turį išvažiuoti iki šių metų pabai-

gos. Anglija, kaip numatoma, priims 
20.000 moterų darbininkių iš ameri
kiečių zonos. Švedija, Venecuela ir 
Bolivija pareiškė norą įsileisti po 500 
tremtinių šeimų, tuo tarpu Ekvado
ras ir Cili numato Įkurdinti po 200 
šeimų.

Argentina taip pat pareiškė, kad 
ji įdomaujasi didesnio skaičiaus 
tremtinių įsileidimu, tačiau iki šiol 
dar nesudaryta jokios sutarties. Pra
plėstas Kanados planas, kaip atrodo, 
numato papildomai apgyvendinti dar 
10.000 darbininkų.

Europai atstatyti reikalinga
21 milijardo dolerių

Paris. (Dena-INS) — Marshallio 
plano įgyvendinime dalyvaujančios 
16 Europos valstybių, kaip pažymėjo 
vienas vadovaujančių delegatų ko
operatinėj komisijoje, prašysian
čios iš JAV ateinančių 4 meti} bū
vyje 21 milijardo dolerių paramos, 
iš' jų 15 milijardų dol., būsią reika
linga maisto produktais. Minimas 
delegatas šią sumą nurodė kaip mi- 
nimalinę, kurios galima prašyti, at
sižvelgiant į dabartines sąlygas.

.Toliau nurodoma, kad 4 milijardai 
dol. būsią reikalingi sunkiosios pra
monės produktais. Anksčiau išdirb
tas planas numatė 29 milijardų dol. 
kreditą, tačiau po pasitarimų su 
JAV užs. reik. min. pareigūnais, rei
kalaujama suma buvo sumažinta. 
Delegatas toliau nurodė, kad jei 
per pirmuosius dvejus metus Mar
shallio planas sėkmingai pasireikštų, 
kitų 2 metų reikalavimai galėtų būti 
žymiai sumažinti. Delegato nuomone, 
plano tikslas esąs laimėti pasitikė
jimą privačių Amerikos finansinin-

kų, kurie laukia progos savo dole
rius investuoti 4 sveikus Europos 
projektus.

Washington. (Dena-INS) — INS 
korespondento pranešimu, JAV nu
mato griežtai kontroliuoti kiekvieną 
Marshallio plano rėptuose Europai 
teikiamą paramą kad būtų užtik
rinta. jog amerikiečių teikiamos 
gėrybės bus panaudojamos produk
cijos pakėlimui.

Svarbiausių uždavinių
sargyboje

Oderio sienų palietimas — /reikštų 
naują karą“ /

Berlin. (Dena) — Sovietų okupa
cinės zonos CSU II-jo suvažiavimo 
proga surengtame priėmime Sov. 
S-gos Kultūros Namuose J. Kaiser, 
CSU pirmininkas, keldamas taurę, 
kreipėsi į pik. S. Tulpanov, politinio 
skyriaus viršininką, pareikšdamas, 
kad būtų malonu su juo aptarti vi
sus klausimus, kurie tik yra kėlę 
nuomonių skirtumų, tuo pačiu ir 
šienų klausimą. Pik. Tulpanov su
erzintu tonu atsakė: Rusai yra šio 
pasaulinio karo laimėtojai ir jie

Riaušės Indijoj 
tebevyksta

New Delhi. (Dena) — Po susidūri
mų tarp musulmonų, indusų ir sik- 
sų, kaip praneša INS, New Delhi, 
Indijos sotinė, paskendo liepsnose. 
Miesto gatvėse įvyko eilė grumty
nių, muštynių su peiliais ir pa
deginėjimų. Indų kariuomenės dali
niai pasiųsti prieš moderniais gink
lais apsiginklavusius demonstran
tus. Musulmonų sluoksniuose lai
koms, kad žuvusių ir sužeistųjų 
skaičius siekiąs 10.000.

Antradienį į New Delhi atvyko 
Mahatma Gandhi, kuris stengiasi 
riaušes numalšinti. Neramumai per
simetė ir į Karachi.

„Times“ laukia pasi
keitimų anglų vy

riausybėje
London. (Dena-Reuter)— „Times“ 

rašo, kad greitu laiku reikia laukti 
pasikeitimų anglų vyriausybėje, ir 
jeigu tokie pasikeimai įvyktų, tektų 
manyti, kad jie reiškia, jog kabi
netas priėjęs vieningos nuomonės 
dėl priemonių dabartinei anglų kri
zei nugalėti. Esą reikalinga politinį 
ir administracinį vyriausybės per
sonalą apkaltinti sunkiu apsileidimu 
pąreigose, pareiškia laikraštis, ir be 
abejonės politiniai bei asmeniai mo
tyvai atlikę nemažą vaidmenį vy
riausybės sprendimuose.

nustatė sienas ant Oderio. Tos sie
nos turi pasilikti Kas bandytų jas 
paliesti, sukeltų naują karą, kuris 
Vokietiją galutinai pražudytų.

Warszawa. (Dena) — Lenkijos min. 
pirm. J. Cyrankiewlcz Vakarinės 
Lenkijos pramonės darbininkų kon
ferencijoj pareiškė, kad Lenkija be 
iš Vokietijos priskirtų vakarinių 
pramonės kraštų negalinti gyvuoti 
Šie kraštai esą vieninteliai, kurie 
įgalina 
krašto

Min. 
mulka 
skatino pakelti eksportui skirtų pre
kių produkciją, o taip pat kvietė 
Vokietijoje esančius lenkus DP 
grįžti namo. Jis pareiškė, kad vi
siems į Vakarų Lenkija grįžusiems 
lenkains būsią leista įsigyti namus 
arba butus asmeninėn nuosavybėn 
ir jiems būsią taikomi tam tikri 
mokesčių sumažinimai, o taip pat 
prižadama ekonominė parama.

Dėl anglų-amerikiečių susitarimo 
Vokietijos pramonės lygio klausimu, 
kaip praneša Tassas, Gomulka yra 
nuomonės, jog šis Vakarų sąjungi
ninkų žingsnis pažeidęs Potsdamo 
susitarimus. Šio akivaizdoje Lenki
ja privalanti susirūpinti savo kraštą 
greičiau atstatyti, negu tai spės pa
siekti Vokietija.

Lenkijos supramoninimą ir 
atstatymą.
pirm, pavaduotojas W. Go- 

susirinkusius darbininkus

ĮSIGALIOJA ITALIJOS SUTARTIS
Paris. (Dena-INS) — Kaip praneša 

Prancūzijos užs. reik, ministerija,- 
Italijos taikos sutartis įsigaliosianti 
rugėsjo 15 d. Tą dieną būsią pasi
keista ratifikavimo dokumentais tarp 
pasirašiusiųjų valstybių.

Roma. (Dena-INS) — Italų žinių 
agentūros pranešimu, JAV numa
tančios, po amerikiečių karinių dali
nių atitraukimo iš Italijos, Vidur
žemio jūroj įregti stiprias laivyno 
bazes.

,JHes gyvename tokį metą, kada 
tėvai neturi teisių į savo kūdikį, 
tautos į sentėvių žemę, žmogus Į 
nepriklausomą gyvenimą. Kokia 
naikinimo vėtra ištiko lietuvių tau
tą... Broliai, žurnalistai! Dar vieną 
kartą pamėginkit plunksna apginti 
savo tautą ir laisvę! Tautiečiui, puo
lusiam į desperaciją, grąžinkit pu
siausvyrą, pavargusį atgaivinkit, o 
nusiminusiam atgaivinkit viltį . . . 
Mūsų atominė bomba tegu būna 
atviras ir tiesus mūsų lietuviškasis 
žodis!... Kol dar nors vienas jūsų 
bus gyvas — lietuvių tautos kova vis 
dar bus nepralaimėta...“

Šiuos svarius, neatšaukiamus žo
džius metė į mūsų širdis brolis rašy
tojas tremtinys tik ką praėjusiame 
lietuvių plunksnos darbuotojų-žur- 
nalistų profesiniame suvažiavime. 
Nėra jokio abejojimo, kad šios bai
sios ir teisingos mintys, suglaustai 
pavaizduojančios šiandieninę žmoni
jos buitį ir lietuvių tautos žmogaus 
uždavinius, šiandien yra įsidėtinos 
širdin ir kiekvienam lietuviui trem
tiniui, kiekvienai mūsų stovyklinei 
bendruomenei ir visiems kartu — dar 
ir štai dėl ko:

Didi tiesa, kad mes gyvename tokį 
metą, kada dar negirdėtu būdu ir 
rafinuočiausiomis melo ir technikos 
priemonėmis daug kur pasaulyje sė
jama neapykanta, keliamas chaosas 
ir paminama bet kuri žmogiškoji 
teisė bei užgniaužiamas viešosios 
sąžinės balsas. Bet taip pat yra tiesa, 
kad mūsų gyvenamojo amžiaus dora 
žmogaus mintis, geroji žinia ir argu
mentuotas teisybės žodis irgi kadaise 
dar nė nesvajotu žaibo greičiu dabar 
apskrieja žemės rutulį. O jeigu taip, 
tai kiekvienas bent kiek kultūringas, 
šviesus žmogus, kiekviena dora, teisi 
ir niekuo nenusikaltusi bendruomenė 
ar tauta, esamos tvarkos ir savo ga
lių ribose, gali ir privalo tą nuoširdų, 
drąsų ir atvirą tiesos žodį tarti kitam 
žmogui, kitoms bendruomenėms ir 
tautoms. Juk jeigu didžioj pasaulio 
dalyje dar viešpatauja demokratija, 
tačiau tamsybės kunigaikščiai gali 
vos ne kasdien į visa šaukti: drau
džiu!, tai, atrodo, turi turėti bent 
kokią teisę pats apie save, apie savo 
šeimos ir visos tautos likimą pasisa
kyti ir kiekvienas, kad ir mažiausias 
žmogus.

Taigi, pvz. komunizmo kirminui, 
žūt būt, kasantis po viso pasaulio 
pagrindais ir graužiant tauriąją žmo
nijos sąžinę — kas iš bent kurio 
tikinčiojo Dievybės esimu ar šiaip iš 
doro ir kilnaus žmogaus gali reika-

lauti, kad jis sutiktų leisti save 
sunaikinti, o savo mėlynakius buities 
žiedus — vaikus paliktų šėtono apaš
talams, kurie juos išaugintų rafinuo
tais dvidešimtojo amžiaus žvėrimis 
— komunistais? Kuri tauta sutiks ir 
tylės, jeigu ją brutalios jėgos mėgins 
išrauti iš savo nuo amžių gintos ir 
pamiltos žemės ir ištremti į kažkurį 
baisingą pasvietį lėtai mirčiai ir vi
siškai pražūčiai? Argi nusikaltimas 
pasakyti, kur esi gimęs, kad tavo 
žemę užplūdo geležies ir kraujo 
banga, ir kad to smurto nepripažįsta 
didžiosios Vakarų'demokratijos?

Pagaliau — argi kas draudžia pa
reikšti asmenišką ar bendruomenišką 
padėką tiems kitų tautų vyrams, 
kurie pasauliniame forume užtaria 
nelaimingomis raidėmis paženklintus 
DP žmones?

Jau matome ir skaitome apie gra
žius ryšius tarp tremtinių bendruo
menės ir kitų tautų žymiųjų asme
nybių bei mūsų buvusių dorųjų 
UNRRA-os ar kitų organizacijų glo
bėjų. Tad kaip plunksnos žmonės, 
kaip žurnalistai ar rašytojai, taip ir 
kiekvienas iš mūsų ir kiekviena 
stovyklinė bendruomenė gali rašto, 
laiško ar spausdinto žodžio pagalba 
dėkoti, kreiptis ar šaukti pasauliui 
ir jočmonėms, aiškinant savo būklę, 
ar ginant pačias minimalines šio 
amžiaus žmogaus teises ir laisves.

Reikšdami didžią pagarbą ir nuo
lankumą tremtinių išlaisvintojoms ir 
mūsų globėjoms, Vakarų sąjungi
ninkų armijoms, o ypač didžiajai 
pasaulinei JAV galybei, mes taip 
pat galime sekti ir tų demokratinių 
kraštų žmonių nuomonės pasireiš
kimą ir kontaktą tarp masės ir va
dovybės. Tad kiekviena proga pa
rodykime savo globėjams ir gynė
jams reikiamą dėkingumą, o taip pat 
bendrąja tvarka, kultūringai ir ryž
tingai pakelkime balsą prieš tuos 
visus mūsų šmeižėjus ir kaltintojus, 
dėl kurių pačių kaltės mes čia atsi
dūrėme ir negalime grįžti savo tė
vynėn, nes ji yra okupuota jėga, - 
prieš mūsų tautos valią.

Tad didžiųjų pasaulio tvarkymosi 
planų ir žygių akivaizdoje ryžkimės 
ir budėkime svarbiausiųjų mūsų ir 
mūsų tautos reikalų sargyboje. Tei
sus ir doras žodis negalės nepaveikti 
atbundančios žmonijos sąžinės, o 
mes, kaip tautos ambasadoriai, ra
mūs lauksime laisvo, nepriklausomo 
gyvenimo, nes būsime padarę visa, 
ką šios istorinėj tremties gyveninio 
sąlygos leido. I. M. K.

Projektai JT ginkluotai pajėgai organizuoti

Amerikos karo veteranai pries JAV 
užsienių politikos kritika

Cleveland. (Dena-INSl — Ameri
kiečių karo veteranų kongresas 
priėmė rezoliuciją, nukreiptą prieš 
tuos asmenis kurie kalba prieš JAV 
užsienių politiką. Rezoliucijoj reika
laujama, kad kongresas išleistų įsta
tymą, kuris generealiniam prokuro
rui suteiktų teisę paleisti kiekvieną 
organizaciją, kuri kelia kalbas prieš 
JAV užsienių politiką. Rezoliucijoj 
paminima buv. prekybos min. Henry 
Wallace kelionė po Europą Ir toliau 
reikalaujama, kad prasikaltusių as
menų turtas būtų konfiskuojamas.

. Berlin. (Dena) — Kontrolinė Są
jungininkų Taryba praėjusių šešių 
savaičių būvyje svartė naujų ma
žesnių verčių monetų ir banknotų 
Uieidimokalusimą. Iki šiol susitarimo

amerikiečių karinės valdžios finan
sų skyriaus vedėjas pareiškia, ne
tolimoje ateityje tikimasi, kad Kon
trolinei Tarybai bus suteikti įgalio
jimai išleisti naujus smulkesnių 
verčių pinigus..

Ankara. (Dena-Reuter) — Turki
jos prezidentas Inonu pirmadienį 
priėmė min. pirm. Recep Peker at
sistatydinimą ir už. reik. min. Hassan 
Saka paskyrė naujuoju premjeru.

London. (Dena-Reuter) — Pirma
dienį britų užs. reik. min. Bevinas 
ir Prancūzijos pasiuntinys Londone 
Massigli pasikeitė kovo 4 d. Dūn- 
kirchene pasirašytos anglų-prancūzų 
draugingumo sutarties ratifikavimo

New York. (Dena-INS) — Jung
tinių tautų sekretoriato žiniomis, 
tarptautinę policiją sovietai pasiūlė 
sudaryti iš 12 sausumos divizijų, 
1200 lėktuvų, tam tikro skaičiaus 
jūrų laivyno vienetų, tačiau be ko
vos laivų ir lėktuvnešių. Jūrų pajė
gos turėtų susidėti iš 5 ar 6 kreise
rių, 24 torpedinių laivų ir 12 povan
deninių laivų. Oro laivyną turėtų 
sudaryti 600 bombonešių, 300 nai
kintuvų ir 300 kitokių lėktuvų.

Atsižvelgiant į JT politiką, JAV 
pasiūlė tarptautinę pajėgą sudaryti 
žymiai stipresnę. Amerikiečių pasiū
lymu, tarptautinė policija turėtų 
būti sudaryta iš 20 sausumos divi
zijų, 3800 lėktuvų, įskaitant trans
portinių mašinų. Jųrų pajėgos tu
rėtų susidėti iš 3 kovos laivų, 6 lėk
tuvnešių ir 15 kreiserių.

D. Britanija pasiūlė tarptautinei 
policijai parengti 600 bombonešių, 
400 naikintuvų ir 200 kitokių lėk
tuvų, taigi tą patį kiekį, kokį siūlo

ir Sov. S-ga. Toliau D. Britanija 
pasisakė už sudarymą nuo 8 iki 12 
sausumos divizijų.

Prancūzijos pasiūlymu, oro pajė
gas turėtu sudaryti 775 bombonešiai, 
300 naikintuvų ir 200 žvalgybininių 
lėktuvų. Sausumos pajėgos turėtų 
susidėti iš trijų tankų divizijų, trijų 
parašiutininkų divizijų ir 10 motori
zuotų arba kalnų šaulių divizijų.

MARSHALLIS PATENKINTAS 
GRAIKŲ KOALICIJA

Washington, IX. 10. (Dena-INS) 
— JAV užs. reik. min. G. Marshallis 
spaudos atstovams pareiškė, kad 
derybos tarp abiejų istorinių graikų 
partijų, kurios privedė prie koali
cinės vyriausybės sudarymo, įrodan
čios graikų politinių partijų norą 
padėti į šalį partinius priešingumus 
ir bendrai dirbti graikų tautos labui.

Kaip žinoma naujos graikų vyriau
sybės, sudarytos iš liberalų ir popu- 

yra Themistokles

ŠPIONAŽO BYLA KROKUVOJE
Warszawa. (AP) — Dešimčiai iš 

septyniolikos kaltinamų šnipinėjimu 
svetimos valstybės naudai asmenų 
lenkų karinis prokuroras Krokuvos 
teisme pareikalavo mirties bausmės. 
Šių tarpe yra Karolis Buczak, 
vieno laikraščio redaktorius ir Mi- 
kolaiczyko ūkininkų partijos sekre
torius Krokuvoje.

Prokuroras nurodė, kad kaltina
mieji 1945 ir 1P46 m. dalyvavę vals
tybės ir karinių paslapčių rinkime. 
Surinktoji medžiaga turėjusi būti 
perduodama amerikiečių ir britų 
ambasadoriams Varšuvoje.

SUKILIMAS PRIES TITO
Specialus „Daily Mąil“ korespon

dentas rugsėjo 7 d iš Milano pra
neša, kad keliautojai, atvykę į 
Triestą iš Belgrado, pareiškia, jog 
Jugoslavijos kalnuose sukilėliai, ku
rių skaičius seikiąs tarp 50.000 ir 
70.000, pradėję veiksmus prieš Tito 
dalinius. Pagal Stuttgarto radiją, 
sukilėliai esą Tito vyriausybės nu
teisto gen. Michailovičiaus šali
ninkai. ,

Belgrado radijas žiniais apie su
kilimą pasiskubino dėmentuoti, ta
čiau prapažįsta, kad, vis dėlto, su
kilėlių esą, nors „jų skaičius yra 
toks mažas, kad apie reguliarios 
kariuomenės panaudojimą prieš juos 
negali būti ir kalbos“. ,

ARABAI KOVOSIĄ PRIES PALES
TINOS PADALINIMĄ

Shannon, IX. 9. (Dena-Reuter) — 
Emir Faisal, antrasis Ibn Saudo sū
nus ir Saudi Arabijos užs. reik, 
ministeris, pareiškė, kad visi arabai 
esą nusistatę prieš Palestinos pada
linimą ir, jeigu bus reikalinga, ap
sisprendę išeiti į kovą su ginklu.

Faisal, kuris darbar vra pakeliui 
į New Yorką, išreiškė viltį, jog JT 
narių dauguma nesutiksią su JT 
Palestinos komisijos pasiūlymais.

ASKANIA PAREIGŪNAI TEISME
Berlin. (AP) — Šeši Berlyno fir

mos „Askania“ pareigūnai turės at
sakyti amerikiečių teisme už karo 
medžiagų slaptą gaminimą ir per
gabenimą.

Šie žmonės buvo areštuoti, įtariant 
karo medžiagų gamyba svetimai pa
jėgai, kaip pranešama, Sov. S-gai.

JAV karinės gubematūros Ber
lyne direktorius Frank L. Howley, 
šia proga pareiškė, jog, „jei teisme 
galėtų būti įrodyta, kad „Askania“ 
savo gaminius skyrusi svetimai pa
jėgai, tai to pasėkoje reiktų laukti 
ątatinkamo protesto- aukštuose ofi
cialiuose sluoksniuose“.

1
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Politinė apžvalga , ;;

Reikšmingu konferencijų išvakarėse
PERSIJA MĖGINA NUSIKRATYTI NAFTOS SUTARTIES SU SOVIETAIS. ANGLIJA SUSTABDO PRAMONES NACIONALIZACIJĄ
Praėjusią savaitę anglų spauda 

gvildeno busimosios Londono kon
ferencijos ir Europos ateities rei
kalus, kai tuo tarpu JAV spaudoje 
buvo diskutuojamas klausimas, ar 
reikalinga sušaukti nepaprastą se
nato ir kongreso sesiją dėl susida
riusios krizės Europoje. Šios dvi te
mos, kurios turi nepaprastos reikš
mės Europai, buvo nuodugniai iš
nagrinėtos ir, reikia pastebėti, kad 
vieningos nuomonės šiais klausimais 
prieita nebuvo.

Tuo tarpu įvykiai Graikijoje, Per
sijoje, Palestinoje, Indijoje ir pačioje 
Europoje eina savais keliais. Grai
kijoje krizė tebesitęsia toliau, bet 
yra vilties, kad ji galės būti nuga
lėta netolimoje ateityje. O Persijoje 
tas pats Gavan Es Sultanek sudarė 
naują kabinetą, ir parlamentas jam 
išreiškė ‘/s balsų pasitikėjimą.

Šioji kabineto krizė kilo grynai 
dėl Sov. S-gos Persijos naftos su
tarties, pagal kurią Sov. S-ga turėjo 
51% naftos akcijų. Šias nuolaidas, 
padarytas Persijos vyriausybės prieš 
kuri ląįką, dabar pasikeitus politinei 
situacijai, norima anuliuoti. Pasi
traukus sovietų kariuomenei iš Azer- 
beidžano ir ten likvidavus „autono
minę Azerbeidžano vyriausybę“, Per
sija paruošė septynių metų savo 
valstybės atstatymo planą, dalyvau
jant amerikiečiams ekspertams. Pa
gal šį planą numatomos milžiniškos 
reformos įvairiose Persijos valstybių 
santvarkos srityse. Žemės ūkio, 
švietimo, kariuomenės ir kitos re

formos pareikalaus 1 milijardo 800 
mik dolerių kredito. Dalį šio kredito 
Persijos vyriausybė numato gauti iš 
Tarptautinio Banko ir dalį tiesiai iš 
JAV. Kitaip sakant, visos reformos, 
kurios numatomos padaryti Persi
joje, yra reikalingos JAV finansinės 
pagalbos ir atrodo, kad toji pagalba 
Persijai bus suteikta, kadangi ga
rantija už tą finansinę pagalbą yra 
nafta. Siame atstatymo plane drauge 
yra numatyta, kad nė viena užsienio 
valtybė visų Persijos žibalo šaltinių 
akcijų negalės daugiau turėti kaip 
15%. Pateisinimui nurodoma, kad 
didesnis kiekis akcijų atsiradęs sve
timos valstybės rankose, galįs grėsti 
Persijos suverentitetui. Sis paruošta
sis Persijos atstatymo planas gali 
ateityje susidurti su dideliais sun
kumais, kurie glūdi Persijos naftoje, 
į kurią nukreiptos didžiojo Persijos 
kaimyno akys.

Nors oficialių patvirtinimų ir nėra, 
bet korespondentai praneša, kad toje 
Azerbeidžano dalyje, kuri ribojasi 
su\Sov. S-ga, vėl yra pastebėta di
delė karinių pajėgų koncentracija 
sovietinėje Azerbeidžano respubli
koje. kuri ateityje gali atnešti įvairių 
staigmenų ir visą paruoštą Persijos 
atstatymo planą pastatyti problema
tiškoje padėtyje.

Indijoje neramumai tebesitęsia ir 
persimetė į New-Delhi. Nežiūrint 
abiejų dominijų vyriausybių gerų 
norų ir nutarimo riaušes užgniaužti 
ir atstatyti ramybę, kol kas tai ne
siseka. Šie neramumai labai erzina

nervus anglams, nes neduoda pilnai 
susikaupti sprendžiant taip sunkią 
ekonominę ir politinę Europos kri
zę. . . ■

Pasibaigusi anglų profesinių s-gų 
konferencija pilnai parėmė anglų 
vyriausybės planus krizei nugalėti, 
nežiūrint to angliakasiai streikuoja 
ir toliau kurstomi, kaip angiai pa
brėžia, neatsakomingų gaivalų. <J 
kas tie gaivalai, rodos, nesunku yra 
atspėti. Kartu reikėtų atkreipti ypa
tingas dėmesys į tai, kad keturios 
rezoliucijos, kurios turėjo būti įneš
tos priėmimui, visiškai iš dienotvar
kės buvo išimtos ir nesvarstytos, 
tarpe jų atlyginimo pakėlimas dar
bininkams ir kariuomenės sumaži
nimas už Anglijos metropolijos ri
bų. Kaip vienas iš komentatorių 
pažymi, šitų rezoliucijų nesvarsty- 
mas parodo, kad anglų darbininkai 
praregėjo ir pamatė, kad, rūpinda
miesi savo parapijos reikalais, buvo 
pamiršę, kas dedasi už parapijos 
ribų. Tas, taip vadinamasis, valsty
binis galvojimas rodo, jog yra vilties 
gresiančią krizę nugalėti. Bet pats 
svarbiausias nutarimas, atidėti plie
no pramonės suvalstybinimą, iššaukė 
didžiausią pasitenkinimą tiek kon
servatorių sluoksniuose, tiek ypač 
JAV. Kokios gi priežastys vertė pa
daryti šį sprendimą - ir nukrypti nuo 
užbrėžtosios prcgramosITų priežasčių 
yra įvairių, bet, atrodo, kad viena iš jų 
bus nerami politinė padėtis pasau
lyje, o antra — JAV neigiamas nu
sistatymas Anglijos vedamos nacio

Nuo jūros, iki jūros
IS POLEMIKOS LENKŲ-UKRAINIEČIŲ TREMTIES SPAUDOJE

Lenkų demokratinės minties laik
raštis „Kronika“ pastaruoju metu 
paskyrė daug vietos polemikai, kilu
siai tarp lenkų ir ukrainiečių publi
cistų, nagrinėjančių būsimųjų laisvų 
Lenkijos ir Ukrainos valstybių gali
mus ir pageidaujamus santykius.

Imdamos pagrindan analoginę abie
jų valstybių geografinę padėtį ir tuo 
analogines nepriklausomojo gyveni
mo galimybes tarp dviejų imperia
listinių kaimynų — rusų ir vokiečių
— polemizuojančios šalys nagrinėja 
galimybę sudaryti tarp abiejų val
stybių tokius ryšius, kurie kiekvienai 
jų galėtų laiduoti nepriklausomybę 
ir saugumą.

Tuo tarpu, kai ukrainiečiai, atrodo, 
būtų linkę sudaryti su busimąja Len
kija eilę sutarčių, kurios, be artimo 
bendradarbiavimo taikos metu, lai
duotų abipusę susitarusių valstybių 
efektyvią paramą užpuolimo atveju,
— lenkai, nepasitikėdami susitari
mais, kurie, kaip žinoma, labai dažnai 
virsta popiergaliais, būtų linkę pasiū
lyti Ukrainiai sudaryti su Lenkija 
tvirtą sąjungą, kuri įpareigotų kiek
vieną partnerį be svyravimo vykdyti 
savo pasižadėjimus pavojaus metu 
ir neleistų jam svarstyti, vienu ar 
kitu atveju, pasilikti neutraliu, arba 
net veikti savo partnerio nenaudai. 
Lenkų publicistai savo nuomonę pa
grindžia visiems žinomais faktais, 
kaip 1939 m. Rusija ir Rumunija su
laužė savo sutartis su Lenkija: pir
moji nepuolimo, o antroji pagalbos 
paktą, nes kritiškuoju momentu taip 
joms pasirodė naudingiau.

Siūlydami Ukrainai sąjungą, len
kai neapibūdina formų, kuriomis tu
rėtų pasireikšti abiejų tautų ir val
stybių sugyvenimas. Tai paliekama 
ateičiai, kai abidvi valstybės taps 
laisvos.

Polemika, toli gražu, dar nėra 
baigta, nes ir patys polemikos objek
tai, — ir Lenkija ir Ukraina, — dar

Ragina priimti Wiirzburgo pabalti 
Hus Išvietlntus

Chicagos dlenaštls „Herald-Ame- 
rican“ liepos 17 d. įdėjo tokio turi
nio žinutę: „Panelė Ruth Cann, tre
jus metus buvusi WUrzburgo išvie- 
tintųjų stovyklų ir ligoninių direk
torė, ragina Jungtines Amerikos 
Valstybes priimti aštuonis tūkstan
čius WUrzburgo stovyklose gyve
nančių pabaltiečių Ji sako, kad 
pabaltiečiai yra gerai disciplinuoti, 
geri demokratai ir pasiryžę niekados 
nepasiduoti komunistams. Panelės 
Ruth Cann manymu, šių pabaltie- 
čių priėmimas į Ameriką šiam kraš
tui būtų vertingas."

Su buv. WUrzburgo stovyklos* di
rektore p. Ruth Cann ir gerbūvio 
karininke J. E. Elliot, kurios dabar 
gyvena Amerikoje ir su lietuviais 
bendravo daugiau kaip dvejus me
tus. stovyklos gyventojai palaiko ry
čius ir su jomis nuolat susirašinėja. 
Jos abi buvo surengusios Amerikoje 
parodėles (iš nusivežtų lietuvių, 
latvių dovanų-rankdarbių), kurias 
aplankė spaudos atstovai ir su nuo
traukomis bei aprašymais patalpino 
spaudoje. - vkp - 

kenčia svetimųjų jungą, tačiau mums 
lietuviams ji yra labai įdomi, nes, 
daleidžiant, kad realizavimas Len
ki j os-Ukrainos Sąjungos būtų įma
nomas, Lietuvai taip pat reikės šio- 
kiu.ar kitokiu būdu kalbamais klau
simais pasisakyti.

Žinome, kad mintis suorganizuoti 
didelę, militariniai stiprią valstybę 
tarp Baltijos ir Juodųjų jūrų kilo ir 
buvo realizuota XIV šimtmečio pa
baigoje, kai Lietuvos ir Lenkijos po
litikams paaiškėjo, jog pavieniai nei 
Lenkija, nei Lietuva neatsispirs savo 
vakarinių ir rytinių kaimynų eks
pansijai.

Politiniai šios sąjungos pasiseki
mai buvo nepaprastai dideli. Abiejų 
Tautų Respublika, 400 metų egzista
vusi kaipo didžioji ir kuone galin
giausia Europos valstybė, į savo isto
rijos lapus įrašė daug laimingų gy- 
nymosi karų, begindama ne tik save, 
bet ir Europą nuo rytų tautų invazi
jos. Ir jei ji žuvo, tai tik dėl to, kad 
nemokėjo pakankamai suvaržyti val
dančiojo luomo sauvalės. Taigi, isto
rijos pavyzdys rodo, kad tokia „Tarp- 
jūrių“ valstybių sąjunga gali egzis
tuoti ir klestėti, žinoma, tam tikro
mis aplinkybėmis.

„Aš visuomet giliai domėjausi lietuvių istorija 
ir gėrėjausi kilniais lietuvių žmonėmis“

RAŠO SAVO LAIŠKE BELFASO UNIVERSITETO PROF. D. L. SAVORY
Kai sužinojome apie Belfaso Uni

versiteto prof. D. L. Savory pasa
kytą kalbą Anglijos Žemuose Rū
muose, daugis lietuvių ją sutiko labai 
palankiai, ir ji ištisa buvo atspaus
dinta mūsų periodinėje spaudoje.

Wiirzburgo stovyklos gyventojai 
(iniciatyvos ėmėsi psktn. R. Vidugi
ris), reikšdami padėką prof. D. L. 
Savory, pasiuntė jam šio turinio 
laišką:

„Brangus Pone.
Didžiai susijaudinę perskaitėme 

laikraščiuose stenogramą to posėdžio 
Anglijos 2. Rūmuose, kuriama Jūs 
gynėte teisingą reikalą ir savo ko
legoms tarėte tiesos žodį. Šiuo metu, 
kuomet atrodo, jog teisybė yra išny
kusi iš šios planetos negrįžtamai ir 
pasaulyje viešpatauja kumščio teisė, 
Jūsų tiesos žodis jaudina visų pa
vergtųjų žmonių širdis, kurie tebe- 
kenčia žiauriųjų okupantų jungą, o 
ypač mūsų, lietuvių, iki pat gelmių

Kilnūs Albiono sūnūs negali ty
lėti, kuomet jie mato, kad tiesa yra 
paminta purvinų batų, ir maža tau
ta yra kankinama 'ne todėl, kad ji 
būtų kalta, bet tik todėl, kad ji 
maža. Iš tų tauriųjų vyrų Jūs bu
vote pirmas, kuris atvirai ir drąsiai 
pragaro pasiuntiniams parodėte jų 
tikrus darbus.

Šios lietuvių stovyklos vardu mes 
dėkojame Jums už Jūsų kilnią drąsą, 
kuri nusipelno nemirštamo pamink
lo. Šitoks paminklas jau yra Jums 
pastatytas dėkingose lietuvių tautos 
žmonių širdyse.

Mes labai prašome Jus mūsų var
du padėkoti Jūsų kolegoms, kurie

taip tauriai gynė nuskriaustos lietu
vių tautos teises. Nepaprastai gaili
mės, negalėdami jiems asmeniškai 
padėkoti, nes nežinome jų adresų.

Teatlygina Visagalis Viešpats 
Jums už Jūsų krikščionišką darbą 
ir tepadeda Jis Jums ir toliau ko
voti už teisybę.

Lietuvių širdyse Jūs laimėjote 
pagarbą, meilę ir Didžiojo humanis
to vardą. Tamstą gerbią (stovyklos 
lietuvių parašai)" c

I šį laišką LTB Wūrzburgo Apy
linkės Komiteto pirmininkas dlpl. 
inž. K. Tymukas gavo tokį atsa
kymą:

„Brangus Pone,
Tik ką gavau Jūsų laišką, rašytą 

š. m. rugpiūčio 4 dieną, kuris buvo 
taip gausiai pasirašytas daugelio 
mano lietuvių draugų Nereikia nei 
minėti, kaip giliai aš esu paliestas 
šito nuostabaus laiško, kuriuo jūs 
išreiškiat tiek daug dėkingumo mano 
kalbai, pasakytai š. m. gegužės 
23 dieną.

Aš jaučiu, aplamai, kad viskas, ką 
aš pasakiau buvo mano pareiga, 
kaip Žemųjų Rūmų nario, kur lais
vos kalbos yra galimos. Aš visuo
met giliai domėjausi lietuvių istorija 
ir nepaprastai gėrėjausi jūsų kilniais 
žmonėmis, kurie sudaro vieną iš la
biausiai civilizuotų rasių Europoje 
ir kurie tiek daug įnešė į Europos 
kultūrą.

Siunčiu Jums 8 nuorašus šitos kal
bos ir pageidaučiau sužinoti, ar Jūs 
jas gavote. Galėčiau, savaime aišku, 
jei pageidaujama, atsiųsti ir dau
giau, ir Jūs, tikiu, galite perspaus-

Tačiau atrodo, kad vien analogi
nių geografinių sąlygų tokiai sąjun
gai sudaryti nepakanka XXV šimt
mečio „Tarpjūrių“ valstybės kūrėjai, 
tiek rytuose tiek vakaruose, buvo 
laisvi nuo bet kokių įsipareigojimų 
ir varžančių sąjungą ryšių

Tiesa, Lenkija padarė, kaip ir „me- 
zaljansą“, besidėdama su pagoniška 
to meto Lietuva, tačiau greitas Lie
tuvos krikštas ir katalikybės įvedi
mas, nežiūrint visokių kryžiuočių 
prasimanymų ir šmeižtų, dar dau
giau išaukštino Lenkiją Europos, 
ypač Romos, akyse. Lietuva tuo me
tu buvo visiškai laisva nuo bet ko
kių įsipareigojimų užsieniams.

Šiandien klausimas atrodo kiek ki
taip: jei Lenkija ir šiandien nėra su
rišta nei su vakarais, nei su rytais, 
tai dėl Ukrainos galima turėti kai 
kurių rezervų, nes tikybiniai, kultū
riniai ir ūkiniai ryšiai Ukrainos su 
Rusija yra labai glaudūs ir atsipalai
duoti nuo jų Ukrainai nebus taip 
lengva.

Tie ukrainiečių saitai su Rusija 
gali dar padidėti, kai diktatūrinį Ru
sijos režimą pakeis demokratinė 
santvarka. J. Strėva 

nalizacijos atžvilgiu. Pirmoji prie
žastis yra visiškai aiški, nes nenu
matytų Sukrėtimų atveju Anglijos 
metropolija gali atsidurti rimtame 
pavojuje, o dėl antros priežasties, 
ir, atrodo, pačios svarbiausios, gali 
atsidurti ne tik plieno pramonės, 
bet iš viso visi pradėtieji vykdyti 
suvhlstybinimai Anglijoje, didelia
me pavojuje. Pirmieji skambučiai 
jau buvo prieš porą metų, kada 
Anglija kreipėsi paskolos į JAV. 
Tada finansinių sluoksnių spauda 
nurodė, kad JAV ‘negali finansuoti 
tokios valstybės, kuri siekia priva
tinės pramonės suvalstybinimo.

Bet tada po didelių diskusijų ir 
derybų prašytoji paskola buvo su
teikta ir, kaip matome, jau baigama 
sunaudoti. Šios paskolos didžioji 
dalis buvo panaudota nacionaliza
cijos reikalams ir maistui pirkti. 
Dabar, ekonominei krizei plečiantis, 
vėl reikia dolerių padėčiai gelbėti. 
O jų duoti gali tik JAV. Bet štai 
čia ir susiduriama su sunkumais, 
nes amerikiečiai visai konkrečiai 
stato klausimą, o kam tie pinigai 
bus panaudoti? Štai eventualus kan
didatas į JAV prezidentus A. Stas- 
senas spaudos * atstovams pareiškė: 
„JAV nepasiruošusios duoti pinigų 
socializacijai, jos negali duoti para
mos neišmėgintai sistemai, o 
rems tik tokias sistemas, kurios yra 
išmėgintos pas mus.“ Šitas įta
kingo respublikono pareiškimas ro
do, kad paramos suteikimas krizei 
nugalėti Anglijoje, susidurs su di
dele opozicija. Už tai Anglija ieš
kojo kelių vesti savarankišką poli
tiką ir buvo atsidūrusi net Maskvoje 
už derybų stalo, bet ten susitarti 
nepavyko. Todėl prasidėjo vienas 
po kito slapti posėdžiai : ir pasitari
mai, kurie, atrodo, turės sustiprinti 
bendradarbiavimą tarp JAV ir Ang
lijos, nes trečio kelio nebėra. Už 
tai mes matome prasidedančią fi
nansinę konferenciją Londone, kur 
JAV atstovauja finansų ministeris 
Snideris. Kaip spauda nurodo, šioji 
konferencija turėsianti lemiančios 
reikšmės Europos ekonominei krizei 
nugalėti. Jai vadovauja JAV, Pran
cūzija ir Anglij“ ir dalyvauja 42 
kitos JT priklausančios valstybės, 
išskyrus Sov. S-gą. Bet, nežiūrint 
to, Vyšinskis vis dėlto, ątvykoį 
Londoną apuostyti atmosferos prieš 
JT plenumo posėdį, kuriame bus 
sprendžiami labai svarbūs klausi
mai, o kartu mėginti pasitarti su 
anglais dėl nutrūkusiu prekybos 
derybų Maskvoje.

Spaudos atstovams Vyšinskis pa
reiškė, kad Maskvos nusistatymas 
Marshallio plano atžvilgiu yra ne
pasikeitęs. O dėl pasirašytos Pan- 
Amerikos gynybos sutarties jis nu
rodė, jog iš viso nesuprantama, 
prieš kokį užpuoliką. šis planas yra 
nukreiptas. Toliau jis nurodė, kad 
pasirašytasis Pan-Amerikos valsty
bių apsigynimo paktas yra labai 
įtartinas. Mi.

dinti, originalų ar vertimą, kaip 
Jums patogiau

Geriausi mano linkėjimai! Aš esu 
Jūsų atsidavęs ir gerbiąs draugas.

1947. VIII. 22.
D. L. Savory,

Belfasto Universiteto Profesorius, 
Žemųjų Parlamento Rūmų narys."
Mes džiaugiamės, kai žymiųjų pa

saulio vyrų tarpe randame savo tau
tos bičiulių ir labai dažnai, pagal 
šiaurietišką būdą, nepasiryžtame su 
jais užmegsti glaudesnio ryšio. Tas 
išplaukia iš mūsų didelio kuklumo. 
Mes susikaupę mokame tyliai per
nešti didžiausius smūgius, _ lygiai sa
vo širdies gelmėse paslėpę sutinkame 
įvairius džiaugsmus,

Wiirzburgo stovykla, kaip anks
čiau, taip ir šiuo atveju, turi būti 
mums visiems gyvu pavyzdžių, kaip 
reikia užmegsti glaudžius asmeninius 
ryšius su garsiaisiais mokslo, meno 
ir politikos vyrais. Patyrę iš ko 
nors nuoskaudą, mes turime visi 
kaip vienas į tai reaguoti; iš kitos 
pusės, susilaukę mūsų vedhmai ko
vai užtarėjų, nuoširdžių, humaniškų 
bičiulių turime pasistengti sueiti su 
jais į glaudesni asmeninį ryšį, pa
reikšti jiems padėką už ištiestą pa
galbos ranką.

Su džiaugsmų sutikome įneštą ,į 
JAV kongresą „bilių", bet ar mes 
neužmiršome jo autoriui pareikšti 
padėkos, ar pasiuntėme keletą nuo
širdžių žodžių JAV Prezidentui Tru- 
manui, užsienių reikalų ministerial 
Marshallivi ir kitiems žymiesiems 
Amerikos politikams, už jų dėtas 

Įeiti *C> 
draudžiama

(„Manchester Guardian" vedamasis)
„Iš visų Aštuonioliktojo Kongreso 

nesiryžimų, šiam išsiskirsčius atosto
gų, nė vienas taip sunkiai nepaliečia 
tų, kurie taip laukė apsvarstymo, 
kaip nesiryžinfes apsvarstyti Strat- 
tono bilių. Šiuo bilium buvo propo- 
nuojama įsileisti.į Jungtines Valsty- . 
bes iš Europos 400.000 displaced per
sons, artimiausių ketvertų metų bū
vyje. Jis buvo kongresui patiektas 
balandžio mėnesį. Jį rėmė preziden
tas, valstybės departamentas, teisin
gumo tiepartamęntas ir respublikonų 
vadas senate, senatorius Taft. Jį rė
mė abidvi Amerikos Darbo Federa
cijos ir Pramonės Organizacijų Kon
gresas (CIO). Tačiau sesija baigėsi 
biliui beviltiškai įstrigus kongresų 
komitetų dumble, nepaisant ener
gingo prezidento prašymo liepos 
pradžioje tą bilių nedelsiant svar
styti. Toks delsimas nėra kreditas 
kongresui. Skaičiai, pasiūlyti įsileisti 
po 100.000 per metus, tikrumoje yra 
mažesni, kaip tie 150.000 kasmet 
įleidžiami iš visų kraštų, einant ga
liojančiais įstatymais. Kliūtis yra ta: 
leistasis imigruoti skaičius 150.000 
yra paskirstytas į kvotas kiekvienam 
kraštui, ir tos kvotos yra paremtos 
Amerikos piliečių tautine kilme prieš 
60 metų. Tos kvotos yra priešingos 
toms tautoms, kurios nepadėjo prisi
dėti prie imigracijos dideliais kie
kiais iki devynioliktojo amžiaus pa
baigos. Tikrumoje šiemetinė imigra
cija yra žymiai žemesnė, negu kvotų 
sistema leidžia, kadangi kraštai su 
neribotomis kvotomis, kaip kad Bri-
tanija, visai jų neišnaudoja. Yra nu
statyta, kad nuo 1940 m. iki 1946 m. 
(kuomet keliavimas karo sąlygų buvo 
suvaržytas) teimigravo tik 15 nuo
šimčių leisto skaičiaus. Strattono bl- 
lius būtų turėjęs kirsti skersai tas 
kvotas ir būtų leidęs imigruoti dides
niam kiekiui lenkų ir pabaltiečių 
Dabar gi tūkstančiai tų nelaimingų 
žmonių turi laukti, kol kongresas vėl 
susirinks, kad patirtų, ar jie turi vil
ties rasti sau prieplauką Naujajame 
Pasaulyje“..

Siame straipsnyje verta atkreipti 
dėmesį į sakinį, kad Amerikos imi
gracinės kvotos yra lyg ir savotiška 
bausmė toms tautoms, kurios iki pa
baigos devyniolikto šimtmečio ne
prisidėjo Amerikai didesniais imi
grantų kiekiais. Jei taip, tai Lietuvos 
ta „bausmė“ jokiu budu neturėjo pa
liesti. Priešingai, lietuvių tauta, pa
gal savo skaičių, yra davusi Ameri
kai didžiausią imigrantų nuošimtį, .ir
tai kaip tik dar prieš devynioliktojo 
amžiaus pabaigą. Juk jei iš nepilnų 
3 milijonų tautos visas milijonas at
sirado Amerikoje, tai . kokios kitos 
tautos tokį nuošimtį savo tautinės 
substancijos paaukojo Amerikos ge
rovei sukurti? Pats pamenu laikug 
nuo 1905 metų Jau tuomet Žemaiti
joje reta buvo šeima, kurios narys 
nebūtų, buvęs Amerikoje. Tais lai
kais dar pareidavo iš Amerikos tos 
jaudinančios „margos gromatėlės“ su 
spausdintomis dainelėmis, sakalėliais 
ir vainikėliais, tėvynės ilgesio kupi
nos ir emigracijos vargelius apdal-- 
nuojančios. Iš tų gi laikų Sinclair 
parašė „Džungles“ Chicagos skerdy
klose ir ne iš kitos kurios tautos, 
o iš lietuvių emigrantų vargų 
Taigi, bent kas liečia lietuvių 
kvotą, kuri yra nustatyta nepaprastai 
maža, ji turėtų būti reviduota, imant 
galvon lietuvių imigrantų nuošimtį, 
kurs sudaro visą tautos trečdalį! Tad 
lietuvių tautai tenka ne „bausmę“, 
bet premiją teikti už jos procentiniai, 
bene didžiausią indėlį Amerikos ge
rovei.

Čia yra proga ir reikalas mūsų at
stovaujantiems organams veikti. 
Laiko dar yra. Strattono bilius bus 
svarstomas tik po Naujų Metų nau
jai kongreso sesijai susirinkus.

J. Pr.

pastangas tą „bilių“ pravesti kaip 
įstatymą? . . .

JAV mes davėme trečdalį savo 
tautos sūnų ir-dukrų kurie prisidėjo 
prie valstybės kūrimo darbų . ir 
esame tikri, kad šiam kraštui tokį 
didelį procentą savo gyventojų nėra 
davusi nė viena tauta, o tuo tarpu 
Lietuvos emigracijos kvota yra la
bai nedidelė, wiena iš mažiausių Ir 
šiuo atveju mes turėtume kreipti* 
ir prašyti JAV vadovaujančių insti
tucijų, kad būtų į tai atsižvelgta ir 
mūsų emigracijos kvota nustatyta 
proporcingai pagal tautos ir JAV 
gyvenančių lietuvių skaičių (turint 
galvoje, kiek kurios tautos žmonių 
gyvena Amerikoje, kiek gimtajame 
krašte ir kokią jie kvotą turi).

Rikiuodami savo bendrą darbą 
pagal politinių veiksnių nubrėžtas 
gaires, asmeniniam ryšiui užmegsti 
su žinomais laikraštininkais bei po
litikais, mes turime imtis iniciatyvos 
patys, nelaukdami jokių paraginimų 
Tuo tik palengvinsime savo kovoj 
dėl krašto laisvės ir nepriklauso
mybės. Vytautas K. Prutenl*
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Daugelio lietuvių tremtinių dėtos 
viltys j JAV imigracinės kvotos pa
didinimą ar bent likučių išnaudo
jimą, deja, nepasitvirtino. Kongresas 
išsiskirstė atostogų iki ateinančių 
metų pradžios, pavedęs klausimą 
specialiai komisijai. Tačiau spauda 
jau suskubo pareikšti pesimistinę 
viltį, kad įstatymas, dėl. lėtos kon
greso darbų tvarkos, veikiausiai ir 
ateinančiais, metais nebūsiąs pakeis
tas.

Kad šis klausimas nebuvo suskubta 
apsvarstyti neseniai baigtoje sesijoje, 
netenka ypatingai stebėtis. Viena, 
kongresas buvo apkrautas nepa
prastai svarbiais vidaus ir užsienio 
politikos klausimais, kaip darbo tei
sė, mokesčių numušimas, ginkluotųjų 
pajėgų subendrinimas, pagalba Grai
kijai ir t. t. Jie pareikalavo įtempto 
darbų ir atkaklios kovos su prez. 
Trutaanu, keliais atvejais vetavusiu 
įstatymų projektus.

Antra, pats klausimas nesusilaukė 
Visuotinio pritarimo. Jį besvarstant 
spaudoje bei įvairiuose susirinki
muose, buvo ir teigiamų ir nei
giamų balsų. Tokių pačių ginčų su
kėlė įstatymo įtraukimas į kongreso 
darbų tvarką.

Tremtinių įsileidimo klausimas 
nėra palaidotas. Spauda ir dabar te- 
beleidžia pasisakyti abiem pusėm —
įsileidimo šalininkams ir priešinin
kams. Siu eilučių autoriui atrodo, 
kad reikalinga gerai susipažinti tiek 
su pirmųjų, tiek su pastarųjų argu
mentais, kad galima būtų vienus pa
remti, o kitus sugriauti.

Kas dėl įsileidimo argumentų, tai 
čia nįeko nauja, palyginti su pačių 
tremtinių argumentais, pasakyta ne
buvo. Gal tik spauda į visą pro
blemą žiūrėjo daugiau šios šalies 
perspekyvoje. Pvz. čia, grynai mate
riališkai, buvo įrodinėjama, kiek

Kaip šaukia, taip atsiliepia
Vienas sovietų zonos laikraštis ne

seniai humoro skyriuje įsidėjo tokį 
laišką iš vakarinės Vokietijos: 
„Mums visiems sekasi nekažin kaip, 
vargstame ir badaujame. Tik Hansas 
jaučiasi puikiai, sėdi internuotųjų 
nacių stovykloje“.

Vakarinės Vokietijos laikraštis at- 
sišaudamas įsidėjo buvusių Wehr- 
madito kario laišką iš feldmaršalo 
Pauluso armijos, dabar įjungtam į 
Balsvosios Vokietijos Armiją:

„Dirbu pieninėje. Bet graudu, kai 
pagalvoji, kad patsai, kaip ir Adolfo 
laikais; tebegamini armotas . . .“

Šit Uja Erenburg „Pravdoj“ pa
rašė:

„Imperialistai vėl galvoja, kaip 
žmoniją įtraukti į naujo karo sūkurį. 
Mūsų priešai yra visi tie amerikie
čiai, kurie yra prieš savo tautą; visi 
tie anglai, kurie eina prieš britų
tautą; visi tie prancūzai, kurie eina 
prieš prancūzų tautą. Bet kiekvie
name iš šitų kraštų mes turime patį
tikrąjį draugą — tautą“.

Šveicarijos „Die Weltwoche" rašo, 
kad Erenburgo teigimas galima būtų . I*/ 
išplėsti, ir tai šitaip:

Rusijos vyriausybės nuotaika nėra 
rusų tautos nuotaika. Ledinis Krem
liaus šaltumas, negailestingasis Mo
lotovo „ne“, žiaurioji Berijos poli
cinė sistema — visa tai nėra „rusų 
tautos balsas“, nors ir duoda toną ir 
yra Rusijos išorinis atvaizdas. Tik
rasis balsas galima išgirsti Maskvos 
priemiesčiuose, kolchozuose, „kietojoj 
klasėj“ traukiniuose, turguose — vi
sur ten, kur maži žmogeliai susi
tinka be netarpiškos kontrolės ir iš 
tulžies išlieja savo kasdieniškus rū
pesčius ir pažiūras. Tik reta kuris 
svetimšalis prieina prie tų balsų, ku
rie nei kiek nesiderina prie triukš
mingojo komunizmo herojizmo. Tas 
autentiškasis rusų tautos balsas iš
reiškia šituos troškimus: taikos ir 
žmoniškesnės būties. Visi Rusijoje 
bijo karo, nes perdaug nukentėjo 
paskutiniojo karo metu. „Pasakykite 
amerikiečiams — prašė kartą užsie
nietį žurnalistą — kad mes nenorime 
karo“.

Gyvenimo lygis — rašo Šveicari
jos Irikraštis — netgi 100% įvykdžius

Zunuiislų suvažiavimo prezidiumas (iš kairės į dešinę):
D. Perukas, J. Pronskus ir A4 JSMgtąa Bg&ro nuotr.

Kas trukdo emigraciją į JAV?
BASO MUŠI] BENDRADARBIS iŠ AMERIKOS. PHIL ADELEI A. RUGPlUClO VIDURYS

reikalingi tremtiniai šios šalies ūkiui 
ir kiek atkristų mokesčių mokėto
jams išlaidų, sudarius sąlygas trem
tiniams patiems išsilaikyti.

Sis požiūris, atrodo, turėtų būtį 
stipriau pabrėžiamas būsimoje trem
tinių argumentacijoje. Amerikiečiai 
laukia įtikinančių įrodymų, kad 
tremtiniai būtų jiems pagalba, o ne 
našta.

Dar svarbiau žinoti įsileidimo prie
šininkų argumentus. Jų, kaip minėta, 
anaiptol nestigo, nors spauda per 
savo vedamuosius daugumoje pa
reiškė visišką pritarimą. Žinoma, 
netenka kalbėti apie komunistinę 
spaudą — jos laikysena buvo aiški.

Daug kas, tame skaičiuje ir įta
kingi kongreso. nariai, stengėsi įro
dyti, kad tremtiniai yra arba fašistai 
arba komunistai. Nei vieni, nei antri 
JAV nemėgstami. Todėl visų sutar
tinai buvo reikalaujama nuodugnaus 
skryningo, prieš įsileidžiant.

Nei dėl fašistinių, nei dėl komu
nistinių simpatijų priekaišto lietu
viams tremtiniams padaryti nega
lima, nes jie yra vienodu mastu nu
kentėję nuo abiejų diktatūrų. Tačiau 
knisinėjimasis po tremtinių sielą 
tebeina. Eis jis, žinoma, ir toliau, 
kol bus tremtinių. Užtat ir negrįžimo 
motyvų aiškinimas tebėra tiek pat 
aktualus, kiek ir seniau.

Tuo atžvilgiu šiandieną jau daug 
kas pasikeitė. Jeigu seniau buvo 
stengiamąsi užkirsti įvažiavimą tik 
bendravusiems su naciais, tai dabar 
vien sėdėjimas nacių koncentraci
nėje stoykloje, atrodo, nebelaikomas 
pakankama rekomendacija.

Prie to daug prisidėjo spauda, su
kėlusi protestą prieš tariamą komu
nistų gabenimą į JAV, tremtinių są
skaitom Aštrių priekaištų susilaukė

penkmečio planą, 1950 metais bus 
žemesnis, kaip kad 1938 metais buvo. 
Komunistiniame planavime pirmoj 
vietoj mašina, bet ne žmogus.

Stalingrade ant Volgos kriaušio 
pastatyta milžiniški klasikinio sti
liaus teatro rūmai. Prie Volgos ūžia 
atstatyto traktorių fabriko mašinos. 
Ir šalimais landynėse ir griuvėsiuose 
gyvena tie, kurie aptarnauja tas ma
šinas, O vakarais užpildo teatrą. 
Miesto architektas, svetimšalio pak
laustas, ar ne geriau būtų anksčiau 
atstatyti gyvenamuosius namus, o po 
to imtis teatro statybos, atsakė: „Mū
sų žmonės tiek privargo prikentėjo, 
kad jiems priklauso apčiuopiamas 
būsimos laimingos epochos sąskaiton 
avansas.“ Ar gi tos pačios nuomonės 
būtų ir rusų tauta? — baigia „Die 
Weltwoche". Br. L.

Iš daug „Tiesų“ — viena tiesa

Padėkos ir paaiškinimo žodis
„Manchester Guardian“ praneši

mu, vienas amerikietis koresponden
tas, Maskvos konferencijai bevyks- 
tant, bandė kurį metą nieko kito ne
skaityti, kaip tik sovietinius laikraš
čius. Jis buvo pasiryžęs iškentėti 
bent savaitę. Tačiau kapituliavo jau 
po trijų dienų. Jis sušuko: „Susi
mildami, arba vežkite beprotnamin, 
arba duokit kokį Vakarų periferijų 
laikraštuką, jau dūstu...“ Po to jis 
pridūrė: „Mano smegens nuo kraujo 
išsiliejimo vien todėl apsisaugojo, 
kad jau aš turėjau imunitetą — pa
sąmonė man dar sakė, kad yra kita 
tiesa, ne vien iš komunistinių laik
raščių. Bet bandymo nesigailiu: jei 
būčiau nesusirgęs, nebūčiau sveika
tos įvertinęs. Retkarčiais jų spaudos 
pasiskaitymas yra geriausias skie
pas nuo raudonligės, kuri kai kam 
Vakaruose gali kristi ant smegenų.“

Po šia amerikiečio žurnalisto pa
tirtimi ir išpažintimi mes pasira
šome neabejodami; iš tiesų, Lietuvos 
įtomtv-.i <-t Fantuos (bolJvikų) CK

PROF. DR. A. TARULIS
imigraciją tvarką organai pačiame 
kongrese. Tūlas atstovas stačiai pa
reiškė, kad Rusijos ir jos dominuo
jamų kraštų piliečiai, besiveržią į 
JAVs nėra kas kitas, kaip komu
nistinė penktoji kolona.

Kiek dabar svarbu tremtiniui ne
būti komunistu. įrodo aplinkybė, 
kad pats prez. Trumanas buvo iš
stojęs ginti kongrese tremtinių anti
komunistinį nusiteikimą. Panašiai 
elgėsi ir žinomi vedamųjų- autoriai 
didžiuosiuose dienraščiuose. Pasku
tiniu metu skaitytojai savo laiškuose 
reikalauja, įsileidžiant tremtinius, 
atsižvelgti tikybinio principo, būtent, 
įsileisti po lygiai protestantų, kata
likų ir žydų.

Kreipdami tiek daug dėmesio į 
tremtinių politines pažiūras, ameri
kiečiai žiūri, kiek tremtiniai galėtų 
būti geri JAV piliečiai.

Esą, nuolatinė opozicija bet kuriai 
valdžiai, nusivylimas savo būkle, 
tinginiavimas, spekuliacija ir pana
šūs tremties padariniai pavertę 
tremtinius moraliniais invalidais. 
Tūlos moterų organizacijos atstovė 
stačiai pareiškė, kad JAV negalin
čios tapti Europos mėšlynu. Buvo 

Viešnia amerikietė A. Devenieuė suvažiavimo svečių ir žurnalistų tarpe 
Borjero nuotr.

siūloma nevaržomai įsileisti tik naš
laičius, nes esą tik iš jų galima bū
tų susilaukti gerų JAV piliečių.

Tremtinių spauda energingai ko
voja su moraliniu smukimu bend
ruomenėje. Tačiau kiekvieną pasi
sakymą šiuo klausimu nepaprastu 
stropumu registruoja čionykštė ko
munistinė spauda ir už atskirus fak
tus daro atsakingus kuone visus 
tremtinius. Pvz., prieš kurį laiką 
padarytas kelių geštapininkų suėmi-Į 
mas Mūnchene suteikė progos šios|

„Tiesą“ beskaitydami, įgauname at
sparumo ir, proto kontroliuojamą, 
jausmą, jog mes, tremtiniai, einame 
tikruoju antikomintemo keliu. Mes 
tegalime būti dėkingi UNRRA-ds 
pareigūnams (dalis jų kaip gyvasis 
inventorius perėjo į IRO organiza
ciją), kurie, norėdami mus grąžinti į 
tėvynę, apsemtą raudonojo totaliz- 
mo, lietuvių stovykloms nuo 1945 m. 
rudens pradėjo sistemingai pristati
nėti LTSR spaudos. Jie nesąmonin
gai pasitarnauja mūsų politinės 
emigracijos reikalui. Juk daugis ir 
iš mūsų, Tėvynės nostalgijos ir sun
kių tremties sąlygų veikiami, galėjo 
suabejoti savo pasiryžimu. Čia even
tualaus suabejojimo rūkus prasklai- 
do ■ pačių komunistų informacija. 
LKP (b) CK, LTSR aukščiausiosios 
tarybos prezidiumo ir ministrų-tary
bos „Tiesos“ Nr. 105 randame ži
nutę, kad mūsų tėvynėje išeina 10 
respublikinių laikraščių ir 30 apskri
čių laikraščių. Ir man gailis, kodėl 
tam tikri veiksniai į lietuvių DP sto
vyklas tepristato vienų vieną „Tie
są“, na, kartais Kaune išeinančiąja 
„Tarybų Lietuvą'.

Galimas dalykas, ne visur tie pa
tys „Tiesos“ numeriai užklysta, todėl 
manau neprošalį bus pasidalinti min
timis, kurių užtikau, besklaistyda- 
mas visą dešimtį „Tiesų“. Ir taip,

Ko sielojasi LTSR aukščiausioji 
taryba? Čia tekalba patys „gerieji 
iš geriausių“. Deputatas Fedoravi- 
čius, besvarstant LTSR biudžetą, pa
reiškė: ,

„Pradėjome antruosius didingo sta
lininio penkmečio plano metus. Dir
bame, bet kliūčių visur pilna. Ale
bastro fabrikas Šiauliuose iki šiol 
dar neperduotas eksploatacijai. Ne
patenkinamai vyksta ir cemento fa-, 
briko statybos paruošiamieji dar
bai“. Žuvies pramonės ministerija 
taip pat „blogai dirba ir gamybinių 
planų neįvykdo“.

Deputatas P. Bieliauskas pareiškė: 
„Vilniaus nuostoliai, neskaitant 

privataus sektoriaus, „sudaro maž

rūšies spaudai sušukti, girdi, kiek 
daug yra karo nusikaltėlių tremtinių 
tarpe, kaip juos kiti tremtiniai sle
pia, kaip jie pastaruosius terorizuoja, 
ir pan. Tas pats Mūnchenas davė ir 
didesniems dienraščiams progos ap
rašyti vieno mūsų tautiečio dalyva
vimą sunkveiimių bei karinio turto 
aferoje.

Iš to seka, kaip svarbu susitvar
kyti su nusikalstamais gaivalais 
pas save viduje, vengiant plačiai na
grinėti visus nusikaltimus bei ydas 
viešumoje, bet nelaukiant, kol tuo 
susidomės policija.

Politiniais ir moraliniais argumen
tais čia stengiamasi apsisaugoti tik 
nuo netinkamų imigrantų. Tuo pa
čiu nekeliamas klausimas, kad imi
gracija būtų iš viso nereikalinga. 
Priešingai, daugumas tokių pareiški
mų prasideda įvadu apie imigrantų 
sukurtas JAV, apie prievolę tremti
nius priglausti, apie JAV prieglobs
čio tradicijas, laisvės švyturį ir pan. 
Visai kito pobūdžio yra materiali
niai argumentai.

JAV taimėjo karą, bet tebekovoja 
su jo pasėkomis pas save viduje. 
Krašte jaučiamas didelis butų trū
kumas, kurį sukėlė statybos nebu
vimas karo metu. Todėl keliamas 

klausimas, kur gį pasidės tremtiniai? 
Baiminamasi, kad jie dar labiau pa
sunkins ir taip jau sunkią butų 
problemą. Buvo net siūlymų apgy
vendinti tremtinius tuščiose kareivi
nėse

Bet dar svarbesniu argumentu 
tenka laikyti nedarbo baimę. Tiesa, 
šiuo metu dirbančių skaičius yra di
desnis, negu kada nors. Skaičiais 
įrodinėjama, kad visi, pranašavę ne
darbą 1945, 1946, 1947 metais, yra 
suklydę. . Tačiau lygiagrečiai nuo- 

daug vieno milijardo 130 milijonų 
Rb. sumą. Vien Vilniaus mieste (per 
karą) sugriauta ar sunkiai sužalota 
40 ligoninių pastatų“, ir „iš sveika
tos ministerijos pusės mes nematome 
reikiamo atkaklumo, siekiant trum
piausiu laiku pilnutinai atstatyti 
sveikatos apsaugos įstaigų darbą. 
Tai, man rodos, kalbėjo P. Bieliaus
kas: — liečia tiek mūsų kaimą, tiek 
miestus“. Sis deputatas, prieš sušuk
damas partijai ir vyriausybei valio, 
apeliuoja, kad bent „į aukštesnį lygį 
būtų pakelta dirbančiųjų gerovė“.

Juosvainių rinkiminės apygardos 
deputatas Piligrimas skundėsi:

„Greta laimėjimų, pas mus esama 
ir rimtų trūkumų. Blogai dirbo 
mūsų finansinės įstaigos. Šie trūku
mai nepašalinti ir dabar, ko pasė
koje 1947 metų pirmojo kvartalo fi
nansinis pajamų planas įvykdytas 
tik 82 %.“

Atsiminkime, kad mokesčiams iš
reikalauti, LTSR vidaus reikalų mi- 
nisterio pareiškimu, „turi būti pa
naudotos visos kovingojo komuniz
mo aparato priemonės“, tarp kitą ko: 
iš ’ūkių pašalinimas, priverčiamųjų 
darbų stovykla ir t. t Paties depu
tato žodžiais, Kėdainių apskrityje, 
„vykdant žemės įstatymą ir kovo
jant su antitarybiniu elementu, iš 
buožių ir dvarininkų buvo paimta į 
valstybinį žemės fondą keliasdešimt 
tūkstančių ha žemės...“

Poetės Valsiūnienės teigimu, Sta
lino konstitucijos saulė šviečia „kiek
viename LTSR kaime ir mieste“, 
bet deputatas Piligrimas netoks op
timistas, kaip ta boba iš partijos; 
kreipiasi jis per'partiją ir vyriau
sybę:

„Mes prašome Energetikos Valdy
bos, kad Kėdainiuose pastatytų elek
tros stotį, galinčią patenkinti miestą 
elektros energija“

Deputatas B. Krasauskas kalbėjo:
„Vietinės pramonės ministerijos 

planas pagal asortimentą įvykdytas 
nepatenkinamai, stigo plačiojo var

latos baiminamasi, ar jau neprasi
dėjo ūkinis , atoslūgis (recession). 
Dienraščių skaitytojai savo laiškuose 
nurodo įvairius tikrus ar tariamus 
nedarbo faktus ir tvirtina, kad di
desnio tremtinių skaičiaus įsileidi
mas, šitų faktų akivaizdoje, būtų 
tikra nesąmonė.

Panašiai, kaip butų reikalu, ir 
šiuo atveju keliamas klausimas, ar 
negalėtų tremtiniai apsigyventi ma
žai kultivuojamose srityse, kur jie 
pakeltų kultūrą, neatimdami niekam 
duonos. Taip pat pageidaujama, kad 
tremtiniai eitų dirbti į žemės ūkį, 
kur darbo rankų trūkumas, tvirtina
ma, yra labai didelis. Tačiau tie 
patys siūlytojai tuojau suabejoja, ar 
imigrantai visvien,' anksčiau ar vė
liau, nesuplauks į miestus ir nepasi
darys senųjų gyventojų konkuren- . 
tais darbo ir būtų srityse.

Nedarbo baimė reiškiama tiek žy
mių ūkinių autoritetų, tiek paprastų 
darbininkų. Atrodd, kad ši baimė 
net stipriai kliudo affidavitų išdavi
mą dargi artimiausiems giminėms. 
Prisimindami išlaikymo garantiją, 
senieji gyventojai bijosi, kad ji gali 
pasidaryti realybe. Jie neabejoja, 
kad visi imgirantai gali susirasti 
darbo dabar, bet nežino, kas bus po 
metų ar po dviejų. Atsiradus ne
darbui, naujieji darbininkai netektų 
darbo pirmieji. Darbo netekę, ne
turėdami sutaupų ir negalėdami 
gauti paramos iš valstybės, jie pasi
darytų savo globėjų našta.

Kaip gyvenimas rodo, visi naujieji 
lietuviai imigrantai yra susiradę 
darbo ir niekas nesėdi savo globė
jams ant sprando.

Iš antros pusės, ne retas naujasis 
lietuvis imigrantas, būdamas aukš
tesnių kvalifikacijų, yra iškarto ga
vęs geriau apmokamo ir atsakinges
nio darbo už senuosius gyventojus. 
Tai kartais sukelia pavydo ir prie
kaištų, kad naujai atvykusioms, gir-, 
di, per gerai einasi, ir kad jie atima 
seniesiems duoną.

Nedarbo baimę ir visus panašius 
priekaištus pučia komunistinė spau
da. Atrodo, kad ji kai ką kartais 
net paveikia. Todėl jeigu kuris 
tremtinių nesusilaukia iš savo gimi
nių affidavito, turėtų pagalvoti, kad 
čia ne visada yra nenoras pagelbėti, 
o stačiai baimė prisiimti atsakomy
bę; jo paties uždavinys — sugebėti 
šią baimę išsklaidyti.

Štai kelios palaidos mintys apie 
imigracijos kliūtis, kaip jos atrodo 
čia. Tremtiniai, argumentuodami 
savo teises į prieglobstį JAV, vadoms 
vaujasi giminystės, žmoniškumo ir’ 
pan. skambiais principais; amerikie-Į 
čiai visų pirma žiūri, kiek jiems imi- ' 
gracija reikalinga ir naudinga. Tai 
kieta gyvenimo realybė. Jos negali
ma tačiau pamiršti, judinant ir to
liau tremtinių emigracijos klausimą.

tojimo prekių: žemės ūkio mašinų, 
santechnikos, gaminių, pasagų, pa- 
sagvinių. Vietinės pramonės ministe
rijos įmonės išleidžia žemos rūšies 
ir aukštos kainos produkciją, Plū
gai, gaminami „Žagrės“ gamykloje, 
kirviai ir kibirai, gaminami „Prie
kalo“ ir „Metalo“ gamyklose, yrą 
blogos kokybės. 1946 metais gamyk
loje „Priekalas“ pasikeitė net 7 di
rektoriai. Nebuvo vedama atitin
kama kova su darbo drausmės lau
žytojais...“

Deputatas A. Ivaškevičius praeiš- 
kė:

„Mes turime sutvarkyti prekybos 
tinklo svarstykles... ir likviduoti 
socialistinio turto grobimą“.

Deputato susirūpinimą patvirtina 
„Tiesos“ nr. 96, kur įdėta LTSR pro
kuroro, justicijos papulkininkio D. 
Salino str. „Griežtai vykdyti tarybinį 
teisingumą“. Prokuroras cituoja ši
tokius Stalino žodžius: „Vagis, grobs
tąs liaudies gerą, pasikasdamas po 
liaudies ūkio interesais, yra tas pats 
šnipas ir kenkėjas, jei ne blogiau“ — 
ir pats nuo savęs priduria: „Jokių 
nuolaidų, jokio drausmės dovano
jimo sukčiams, vagims, sabotuoto
jams. Mūsų liaudies teisėjai, teismi
niai organai galutinai turi nusikra
tyti supuvusiu liberalizmu, kurį at
skiri teisėjai rodo grobstytojų — 
liaudies priešų atžvilgiu“.

Prokuroras nurodo tokius atsiti
kimus: ,

„Vilniaus „Rūtos“ krautuvėse per 
1947 metų sausio ir vasario mėnesius 
buvo padarytos 49 prekių vagystės, 
377,400 Rb. sumai. Zarasų apskrities 
teismas svarstė piL Ragausko bylą 
už 21.000 Rb. išeikvojimą ir nuteisė 
lygtinai. Kaišiadorių apskrities teis
mas lygtinai nuteisė Besarabovienę, 
kuri išeikvojo 20.000 Rb. Justicijos 
papulkininkio teigimu, tai tik dale
lytė, lyg epidemija (kintančio, „tary
binės santvarkos pagrindo — socia
listinės nuosavybės“ grobstymo.

. . „ J. ClotaM
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Vilniaus Universitetas vokiečių okupacijos metais Kultūrinės
«) Dr* Germanto vaidmuo universitete
Vokietijoje išėjęs aukštuosius 

mokslus, paskiau nepriklausomybės 
metais tarnavęs Kaune, saugumo 
Departamento spaudos skyriuje, dr. 
Germantas-Meškauskis bolševikme- 
čiu, suprantama, begalėjo likti Lie
tuvoje; jis pasitraukė Vokietijon ir 
tegrįžo iš ten kaip vokiečių patikė
tinis. Dar tebeveikiant Švietimo 
Ministerijai, jis jau žvalgėsi po jos 
patalpas, lyg būsimoje savo žiny
boje. Ir tikrai, drauge su vokiečių 
komisarais ir lietuvių tarėjais, jis 
taip pat buvo paskirtas Švietimo 
Vadybon (generaliniu) tarėju. Apie 
jį lietuvių težinota, jog jis tėra kie
tas, neatlaidus žemaitis, ypatingai 
"nusistatęs prieš lietuvių tautininkus, 
labiausiai prieš NKVD išvežtąjį 
prof. Izidorių Tomašaitį ir buvusįjį 
Lietuvos Švietimo Ministerijos ge
neralinį sekretorių Masiliūną, 
riuodu jis savo pažįstamiems kal
tino jo neprisileidus nei prie žur
nalistinio nei prie pedagoginio 
bo, apie kurį jis svajojęs, ir nugru
bus į nepopuliarų visuomenėje sau
gumą. Ne lietuvių pasiūlytas, tik 
vokiečių primestas Lietuvos švieti
mui vadovauti, lietuvių visuomenės 
jis buvo sutiktas su dideliu rezer
vuotumu ir nepasitikėjimu, įtaria
mas perdideliu susirišimu su vokie
čių įstaigomis ir veikėjais. Vilniaus 
Universiteto rektorius, prieš keleris 
metus buvęs jo profesorius Vytauto 
Didžiojo Universitete, dabar gavęs 
su juo sueiti Kaune, tepatyrė iš jo, 
jog jis ministerio Juozo Ambroze- 
vičiaus skirtuosius pareigūnus pa
liekąs, o taip pat nekeičiąs nė mi
nisterio išleistų potvarkių. Iš drau
gaujančio su dr. Germantu Vilniaus 
universiteto germanistikos asisento 
Alminauskio, taip pat žemaičio, rek
torius sužinojo, jog dr. Germantas 
žinąs apie nepalankų visuomenės 
nusistatymą prieš jį ir, priminus 
„Konradą Valenrodą“, nurodęs, kad 
geriausia dabar būsią jį (Germantą) 
laikyti kad ir parsidavusiu vokie
čiams lietuvių tautos išdaviku, isto
rija betgi jį pateisinsianti, spręsda
ma iš jo darbų apie jo tikrąjį 
patriotizmą. Turėdamas tai galvoje, 
kad ir žinodamas Germantą ne tik 
turint geros santykius su vokiečių 
įstaigomis, bet ir visų akivaizdoje, 
šokinėjant aplink vokiečius, demon
stratyviai sveikinant juos nacional
socialistiniu rankos pakėlimu ir 1.1, 
pirmame po savo sugrįžimo iš apsi
lankymo pas Rentelną, Vilniaus 
'Universiteto Senato posėdyje rek- 
-fbrjus pareiškė neabejojąs dėl Ger
manto lietuviško patriotizmo, kad ir 
matąs jo einamojo kelio slidumą ir 
pavojingumą, tik patariąs su juo 
sueiti kaip su gero lietuviu ir nie
kados neparodyti jo atžvilgiu jokio 
abejingumo.

Ir tikrai, dr. Germantas pasirodė 
ne tik esąs sumanus, gyvas ir ener
gingas administratorius, prašokęs 
visus buvusius Lietuvos Švietimo 
ministerius, viceministerius, gene
ralinius sekretorius ir departamento 
direktorius (o ką bekalbėti apie 
pastumdėlius komisarus), bet ir 
karštas, degte degąs lietuvis, ne tik 
nepražudęs nė vieno lietuvio, bet ir 
daugelį išgelbėjęs, o pagaliau pats 
dėl Lietuvos, dėl tautos ir jos jau
nimo žuvęs.

Švietimo Vadyboje ir visur kur 
jis sulaikė bent kokį tarnautojų ir 
mokytojų „valymą", laikydamas vi
sus gerais lietuviais, ir tik kai kada

M. Biržiška

ku-

dar-

iš šalies, ypačiai vokiečių, spiriamas, 
vieną ar kitą buvusį bolševikmečio 
pareigūną ar kurį vokįgtmečiu aš
triau prieš okupantus pasireiškusį 
lietuvį atleisdavo iš einamųjų pa
reigų, tik drauge stengdavosi išlygin
ti tai šio paskyrimu kur kitur, to
liau nuo skundėjų akių. Dažniau
siai betgi jis pats savo iniciatyva ar 
iš šalies prašomas (pvz. dėl prof. 
Remerio ir Sruogos), sugebėdavo 
sušvelninti reikalą ir nejudinti iš 
vietos naudingo lietuvių kultūros 
darbininko. Okupacinei vokiečių 
administracijai esant nusistačiusiai 
prieš 1940-^—41 m įsteigtas kultūri
nės lietuvių įstaigas, kaip prieš „ta
rybines“, ir iš viso stengiantis ne
didinti, bet dar mažinti lietuvių mo
kyklas, jis visados mėgino jas ap
ginti. O neįstengdamas apginti — 
surasdavo šiokį ar tokį būdą joms 
veikti. Kur progimnazija prašė vy
resnių klasių, negalėdamas jos pa
versti gimnazija, jis leisdavo tas 
klases kaimyninės gimnazijos para
lelinių klasių vardu. Taip Viekšnių 
progimnazija išsiderėjo sau Mažei
kių gimnazijos lygiagrefes klases. 
Kur du miestu ar miesteliu varžėsi 
dėl vienos mokyklos, ten jis pavers
davo ją dviem, vienai katrai suteik
damas kuklesnį (žemesnį) vardą, bet 
leisdamas ir jai eiti anos (aukštes
niosios) mokyklos programą. Taip, 
Vilniaus Muzikos Mokykla jo leidi
mu ėjo pilną konservatorijos pro
gramą. Rentelno komisariatui ne
leidžiant nei didinti mokytojų, pro
fesorių ir kitų kultūrininkų algų, 
permažų (vokiečių beatodairinio Lie
tuvos alinimo nepaprastai pabran
gintam) pragyvenimui, nei išlaikyti 
daugelio įstaigų, kurioms ji neleido 
skirti lėšų, Germantas kreipėsi į 
visų vadybų įstaigas ir įmones, pra
šydamas tarnautojus skirti savo al
gų mažutį nuošimtį Švietimo Fon
dui. Iš to fondo jis išlygindavo švie
timo trūkumus, papildydavo sąma
tas arba, pvz. Lietuvos Mokslų Aka
demijai, į jos pirmininko prof. Vla
do Jurgučio rankas, sudėdavo visą 
įstaigos išlaikymą, taip pat šelpdavo 
moskleivių bendrabučius, studentų 
valgyklas, vargstančius mokytojus 
ir pareigūnus. Tuo būdu, pavyzdžiui, 
ypatingai vargstančiame Vilniuje 
tautinis ir kultūrinis lietuvių gyve
nimas vokiečių okupacijos metu (tik 
ne vokiečių, bet dr. Germanto pa
stangomis), prieš nacionalistines oku
pantų tendencijas ir stengimąsi pa
sikinkyti sau visą kultūrinį lietuvių 
darbą, nepaprastai suklestėjo.

Kaip Tarybinės Lietuvos laikais 
Švietimo Komisaras Venclova ir 
vicekomisaras Žiugžda, išrinkti Vil
niaus Universitetan asistentais ne 
mokslininkai, bet geri savo dalykų 
žinovai, kad ir nedėstė jame, bet jo 
reikalų žiūrėjo ne tik iš savo ko- 
misarinės pareigos, tik kaip ir jo žmo
nės, taip dabar Universitetas su 
savim sugiminiavo du tarėju: švie
timo — Germantą ir teisingumo — 
Mackevičių, kviesdamas juos asisten
tais. katrų pirmasis taip pat ne
dėstė’), bet ypatingai brangino savo 
artimumą Universiteto mokslo per
sonalui ir karščiausiai iš visų tarėjų, 
ypačiai palaikomas M. Mackevičiaus, 
gynė jo reikalus. Dėl savo kieto, 
žemaituko būdo ir stačiokiškumo 
nekartą sušikirtęs su universiteto

rektorium. taip pat žemaičiu, kurio 
betgi nesutikdavo atleisti iš pareigų, 
kaip šis kartą kitą kad prašydavosi 
kokiam griežtesniam jų tarpe ne
susipratimui kylant, dr. Germantas 
buvo atsidavęs universiteto reikalui, 
betgi visu savo jaunu karštumu, 
o ilgainiui, nuo 1942 pavasario, ir su 
rektorium visiškai susiprato ir jų 
tarpe neBekilo daugiau jokių ne
susipratimų. Jųdviejų susitarta, kad 
tarėjas nebepriiminės be universi
teto vadovybės studentų komiteto 
atstovų, kaip šie jau buvo įpratinę 
tarėją priiminėti, ir jokiems studen
tų reikalams neteiks lėšų, nė per tą 
vadovybę. Iš kitos pusės, rektorius 
dabojo, kad studentai neaplenktų 
tarėjo, pavyzdžiui, kviesdamies sve
čius į savo pobūvius, koncertus, lite
ratūrinius vakarėlius.

Kaip tarybiniais laikais iš pradžių 
doc. St. Žakevičius su kairiuoju jau
nimu, paskiau prorektorius J. Bulo
vas ir vicekomisaras J. Žiugžda su 
komunistų partija ir komisarų val
džia, taip dabar dekanu pakeltas tas 
pats Žakevičius, o ypač prorektorius 
D. Krivickas, ypačiai padėjo išlyginti 
santykius tarp Universiteto vado
vybės ir švietimo Vadybos. Dr. Ger
mantas savo svoriu vokiečių admi
nistracijoje, savo sumanumu ir jud
rumu nuėmė nuo universiteto va
dovybės pečių pavojingą santykių 
su šia administracija naštą, taip, jog 
rektorius ligi 1942 m pavasario ne
gavo turėti su ja jokių reikalų, jokių 
pasikalbėjimų, nebent kuris vokiečių 
pareigūnas vienu ar kitu reikalu 
pats buvo universitetan užėjęs. O 
su Vilniaus miesto komisaru Hingstu, 
tuometiniu Vilniaus cariuku, rekto
rius neturėjo reikalo sueiti net ligi 
tų pat 1942 m. rudens.

Pati svarbiausioji 
paslauga Lietuvos 
1941—42 m — buvo 
ir naujų klausytojų priėmimo pri
dengimas savo autoritetu nuo ko- 
misarinių trukdymų. Nors vokiečių 
administracija Lietuvoje, kaip ir ki
tuose okupuotuose kraštuose, spyrė, 
kad baigęs gimnazijas jaunimas, 
prieš stodamas universitetan, atlik
tų darbo tarnybą, bet tik retas ku
ris, dažniausiai iš tų šeimų, kurių 
narius enkavediečiai buvo Maskoli- 
jon išvežę ar mėginę išvežti, įpykęs 
ant bolševikų, tenai tesdodavo, o 
šiaip bemaž visi veržėsi tuojau stoti 
universitetan. Vengdamas susikirti

mo su vokiečių reikalavimais, Vil
niaus Universitetas, su dr. Germanto 
žinia, į tiksliųjų mokslų (matemati
kos, gamtos, miškininkystės ir me
dicinos) fakultetus priėmė vokiečių 
perpus leidžiamus tikruosius stu
dentus ir laisvuosius klausytojus, o 
į kitus (humanitarinių, teisių 'ir 
ekonomijos mokslų), kurie vokie
čių nusistatymu šiuo karo metu buvę 
nereikalingi laisvuosius klausytojus 
ir hospitantus, kurių daugelis ilgai
niui virto tikraisiais studentais.

Šiaip mokslas ėjo visu įtempimu, 
kad ir menkai apkūrenamose patal
pose, dėstomas nedavalgančių pro
fesorių, iš namų kiek geriau už juos 
maistu aprūpinamiems klausyto
jams.

•) Suprantama, nei komisarai nei 
tarėjai neėmė iš universiteto jokio 
atlyginimo. Trečias (finansų tarėjas) 
senas prof. Vladas Jurgutis, dėl savo 
kieto ir stataus laikymosi - okupaci
nės valžios atžvilgiu, Rentelno greit 
buvo pašalintas iš tarėjų tarpo ir 
toliau buvo laikomas vokiečiams ne
draugingu, kas baigėsi jo suėmimu 
drauge su Germantu ir Mackevičium 
ir išvežimu į Stutthofo stovyklą 
ties Dancigu (Gdansk, Gedanė). 
Prof. J. Aleksa dar anksčiau buvo 
suimtas ir išvežtas j Vokietiją, kuris 
kaip buvęs Žemės Ūkio Ministeris 
drauge su buvusiuoju Lietuvos Pre
zidentu K. Grinium ir buvusiuoju 
Žemės Ūkio Ministeriu kun. Myk. 
Krupavičium buvo įteikęs vokiečių 
vyriausybei protesto memorandumą 
prieš nepakeliamą Lietuvai okupa
cinės administracijos ūkinį ir poli
tinį režimą. (nukelta į 6 psl.)

dr. Germanto 
universitetams 
studijų "tęsimo

nauįtenos
TAIKOS PREMIJAI 
iš Kopenhagos, jog

KANDIDATAI
AP praneša

1947 m. Nobelio Taikos premiją yra 
pasiūlyta skirti Popiežiui Pijui XII. 
Kiti kandidatai yra minimi — indų 
tautos vadas Mahatma Gandhi, Če
koslovakijos prezidentas dr. E. Be
nešąs ir buv. UNRRA-os direktorius 
H. Lehmann. Dar vienu atvejų siū
loma Tajkos premiją padalinti tarp 
buv. Sov. S-gos pasiuntinės Stock- 
holme A. Kollontay ir Eleonoros 
Roosevelt.

vince jonuškaitE išvyksta 
į JAV

Vincė Jonuškaitė — Zaunienė 
rugsėjo 2 d. davė kempteniečiams lie
tuviškų dainų ir operų arijų kon
certą. Tai buvo paskatinis josios 
koncertas Vokietijoj prieš išvykstant 
į JAV. Publika koncertu buvo labai 
patenkinta ir nesigailėjo žymiajai 
menininkei plojimų bei gėlių. Po 
koncerto vietos komiteto pirm. Dr. 
J. Kaškelis palinkėjo V. Jonuškaitei 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse lie
tuviška daina garsinti Lietuvos 
vardą ir prisidėti prie kovos už 
skaistesnį mūsų visų rytojų.

Atitaisymas
„T. G.“ rugp. 28 d. 87 nr. prof. M. 

Biržiškos straipsnyje: „Vilniaus Uni
versitetas vokiečių okupacijos me
tais“ yra atspausdinta: „Dr. Ger
manto ir prof. Sruogos tarpe paskiau 
išsivystė šilti santykiai“. Turi būti: 
„Dr. Germanto ir prof. Sruogos tarpe 
paskiau išsivystė geri santykiai“.

„T. G.“ Redakcija

Atsiusta paminėti
Stepas Zobarskas, Brolių Jieško- 

toja, pagal lietuvių liaudies pasaką. 
Iliustracijos P. Osmolskio. Išleido 
„Patria“, Tūbingene, 1947 m 48 psl. 
Tiražas 3000 egz. Kaina 5 RM.

Šventoji Istorija, Naujasis Įstaty
mas. Švento Sosto Delegatūros Lie
tuviams leidinys Nr. 5. 1947 m
96 psl. Tiražas 4000 egz. Kaina 
8 RM.

Vytautas Tarvainis, Gyvenimas 
Laša. Eilės. Rankraščio teisėmis iš
leista Seligenstadte prie Wiirzburgo 
1947 m. 64 rot spausd. psl. Tiražas 
50 egz.

Aleksandras Ružancovas, Lietuvių 
Periodikos Straipsnių (1945—1947). 
Bibliografija, 070 žumalizmas. Lie-

tuvių Bibliografijos Tarnybos leidi
nys Nr. 10 antrajam Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos suvažiavimui 
Schweinfurte. Memmingen ir Allgau 
1947 m. rugpiūčio 21 d. 6 mašin. 
spausd. psl

Uchtės Lietuvių Stovyklos „Vytis" 
Biuletenis Nr. 500. Red. V. DruskiS. 
1947 m. rugpiūčio 13 d. 11 rot. 
spausd. psl.

Viltis Nr. 300. Red. St Bujokas. 
Leidžia Meerbecko Lietuvių Komi
tetas. 1947 m. rugsėjo 4 d. 1 spaust 
+ 2 rot. spausd. psl. ' ' •

Aidai Nr. 5, mėnesinis kultūros 
žurnalas. Red. K. BradūnaS. 1947 m. 
rugpiūčio mėn. 193 — 240 psL Kaina 
RM 6.—.

Dėl Lietuvių Bibliografinio Archyvo

700*ąjį A. B. Dienos Naujiem] 
numerj išleidus

„A. B.. Dienos Naujienos“, tai 
Kempteno lietuvių stovyklos žinių 
biuletenis. Pirmosios jo gyvevimo 
dienos siekia 1945 m. gegužės mė
nesį.

Tuo metu visi lietuviai pabėgėliai, 
gyvenantieji Kemptene ar jo apylin
kėse, ėmė spiestis prie naujai ku
riamo lietuviams bendrabučio Kemp- 
tene. Tuometinėmis dienomis spaus
dinto žodžio, kuris informuotų apie 
pasaulio politinius įvykius, nė su 
žiburių nebuvo gailina užtikti. To 
sunkaus darbo, informuoti savus 
tautiečius apie tai, kas dedasi pa
saulyje, ėmėsi tuometinis ir dabar 
dar stovykloj tebegyvenąs kolonijos 
narys C. Surdokas. Tas darbas jam 
buvo jau nebesvetimas, nes ir savoj 
tėvynėj jau jam buvo tekę redaguoti 
vieną iš mūsų savaitraščių.

Pradžioje „Dienos Naujienos“ bu
vo gan kuklios, spausdinamos maši
nėle keliuose egzemplioriuose ir iš
kabinamos Kempteno lietuvių bend
rabučių skelbimu lentose. C. Sur
dokas parodė tada nepaprasto pa
sišventimo nuo ankstyvo ryto iki vė
lyvos nakties sėdėdamas prie radijo 
aparato, — sekdamas visus praneši
mus ir žinias iš svarbesnių radio sto
čių. Palaipsniui „A. B. Dienos Nau
jienos“ augo, didėjo ne tik 

bet ir kokybe, 
tą G Surdokui

atėjo J. Mikeliūnas, vėliau — St. 
Ivaškevičius. Iš vieno puslapio iš
augo į dviejų, o kartais pasirody
davo net trijų ar keturių puslapių. 
Nuo 1946 metų sausio pradžios „A. B. 
Dienos Naujienos“ pradedamos 
spausdinti rotatoriumi: Ir štai,’rug
sėjo mėn. 12 d. „A. B. Dienos Nau
jienos" pasirodo jau su savo 700- 
tuoju numeriu.

Vyr. „A. B. Dienos Naujienų“ re
daktorius ir dabar tebėra C. Surdo
kas, bet beveik visa našta šitame 
darbe šiuo metų krinta ant J. Mike- 
liūno pečių. Tai žmogus, kuris dirba 
ne dėl kokių nors maisto priedų ar 
vienos kitos dgarėtės, bet tam, kad 
pasitarnautų ir palengvintų nešti sa
vai seseriai ar broliui sunkią trem
tinio nedalią. Taip pat prie „A. B. 
Dienos Naujienų“ redagavimo ne
maža yra prisidėjęs savo darbu ir 
kalbininkas Bukota. Dar viena iš 
didesniųjų „A. B. Dienos Naujienų“ 
talkininkių yra p. Skladaitytė, kuri 
nuo pat pirmosios dienos visas žinias 
perrašo į matricas. Rotatoriumi at
spausdina: J. Skladaitis, Muraškaus- 
kas ir kit

Išleisti 700 numerių, tai didelis 
darbas. Šio darbo didį gali pilnai 
įvertinti tik tas, kas panašų darbą 
dirba. Be to, „A. B. Dienos Naujie
nos“ yra vienas U pirmųjų mūsų ži
nių biulętenlų tremtyje. L.V-kaa,

„Tėviškės Garso“ birželio 19 d. 
Nr. 77 įdėtas pasikalbėjimas su prof. 
Vaolovu Biržiška. Ponas profeso
rius tame pasikalbėjime palietė ir 
Bibliografinį Archyvą Šveicarijoje. 
Būtent, į klausimą: „Kokie yra (Pa- 
baltiečių Bibliografijos) Instituto 
santykiai su mūsų Bibliografiniu 
Archyvu Šveicarijoje ir Bibliogra
fijos Tarnyba Memmingene“, prof. 
V. Biržiška, pasak laikraščio, atsa
kęs: „Iš viso, aš gana skeptiškai žiū
riu į Bibl. Archyvo darbą Šveica
rijoje, nes jis remiasi vos 2—3 as
menų darbu, ir faktiškai tai yra 
rinkimas medžiagos sau, bet tai nė
ra įstaiga. Aišku, aš neneigiu, kad 
tų asmenų darbu negalėtų pasinau
doti visuomenė."

Tebūnie leista man, kaip Lietuvių 
Bibliografinio Archyvo Šveicarijoje 
vedėjui, pareikšti vieną kitą pastabą 
dėl šio pasisakymo.

Be abejojimo, kiekvienas lietuvis, 
o juoba toks žinovas, kaip prof. V. 
Biržiška, gali pasisakyti dėl Biblio
grafinio Archyvo Šveicarijoje. Ta
čiau profesorius, man atrodo, vis tik 
eina per toli. Laikyčiau dar patei
sinamu, kad jis žiūri skeptiškai į 
BibL Archyvo Šveicarijoje veiklą, 
nes profesorius, kaip jis išsireiškė, 
nededąs „perdaug“ vilčių ir į savo 
veiklą Pabaltiečių Bibliografijos 
Institute. Tuo tarpu, pradėdamas 
organizuoti Bibl. Archyvą Šveica
rijoje, aš pats, dievaži, vadovavausi 
pirmoje eilėje entuziazmu, nes teko 
darbą pradėti tikra žodžio prasme 
nuo nieko.

Jeigu, kaip sakiau, p. profesoriaus 
skeptiškumas yra suprantamas, tai 
mažiau pateisinami tolesni jo atsi
liepimai apie veiklą, susietą su Bib
liografiniu Archyvu Šveicarijoje. 
Pasak p. profesoriaus, Archyvas re- 
miąsis 2—3 asmenų darbu ir faktiš
kai tai esąs „rinkimas medžiagos 
sau, bet tai nėra įstaiga“. Toks tvir
tinimas reiškia visuomenės klaidi
nimą. Manau, kad profesorius taip 
pasielgė, reikalo neištyręs. Todėl 
norėčiau dar kartą paaiškinti, kaip 
Bibl. Archyvas atsirado ir koks yra 
jo pasiimtasis uždavinys.

Per visą karą gyvenęs Šveica
rijoje ir čia dirbęs vienokį ar kitokį 
darbą, jutau kartu su kitais lietu
viais, atskirtais nuo Lietuvos, kaip

Šveicarijoje
reikalinga turėti Vakarų Europoje 
lituanistikos biblioteką. Kiek darbų 
paliko neatlikta, nes niekur neturė
ta reikiamos literatūros. Kiek kartų 
turėjau atsakyti neigiamai, kai žmo
nės kreipėsi, prašydami tai vieno
kios, tai kitokios knygos. Gal tai 
neįtikima, bet kai kuriuose svar
biuose mūsų lietuviškosios veiklos 
centruose neturėta net pilno „Vy
riausybės Žinių“ komplekto.

Tokios padėties akivaizdoje pasi
ryžau imtis iniciatyvos. Praeitų me
tų birželio mėn. išsiuntinėjau ke
liems lietuvių laikraščiams Vokie
tijoje ir Amerikos Jungtinėse Vals
tybėse straipsneli, kuriame kėliau 
reikalą steigti lituanistikos biblio
teką. Tame rašinyje įsakmiai paste
bėjau: „Be abejojimo, geriausia vie
ta centraliniam bibliografiniam 
institutui užsienyje būtų Amerikos 
Jungtinės Valstybės.“ Toliau betgi 
rašiau: „Tačiau Amerika ne visiems 
prieinama. Būtų naudinga turėti 
biblioteką ir Europoje. Atrodo, kad 
dėl įvairių priežasčių (nepaskutinėje 
vietoje būtų grynai geografinės pa
dėties argumentas) geriausiai tam 
tiktų Šveicarija.“

Šitą mintį iškėliau ir viename mū
sų visuomenės, kultūros ir politikos 
darbuotojų pasitarime. Projektui 
buvo pritarta ir nutarta steigti Lie
tuvių Bibliografinį Archyvą Šveica
rijoje. Po to lietuvių spaudai tiek 
Europoje, tiek Amerikoje buvo iš
siuntinėtas pranešimas apie Biblio
grafinio Archyvo įsteigimą. Pra
nešime, tarp kita, sakoma: .pasiryžta 
Šveicarijoje įsteigti Lietuvių Biblio
grafinį Archyvą. I jį norima telkti 
pradžiai bent tie lietuviškieji leidi
niai, kurie išeina išeivijoje ir ištrė
mime. Pagal išgales, Archyvas bus 
plečiamas. Iš jo siekiama padaryti 
rimtą mokslinę Instituciją, kurios 
surinktais leidiniais galėtų naudotis 
visi — tiek lietuviai, tiek svetimša
liai, — kurie vienokiems ar kitokiems 
tikslams domisi Lietuva ir lietuvių 
tauta". Pranešime, be to. buvo pa
stebėta, kad Arckyvas bus Dr. J. Sau
lio (Vašario 16 d. Akto dalyvio ir 
žiniorpo bibliofilo) priežiūroje.

Kodėl prot V.’Biržiška nenori pri-

pažinti Bibl. Archyvui įstaigos po? 
būdžio, sunku pasakyti. Tai jo pri
vatinis reikalas. Tuo tarpu lietuvių 
visuomenė pažiūrėjo į Archyvą ki
taip. Pranešime apie įsisteigimą Ar
chyvas prašė visuomenės paramos, 
nes „toks sumanymas įvykdyti da
bartinėmis sąlygomis be visuomenės 
paramos neįmanoma“. Nemaža lei
dėjų ir bibliofilų į šį kvietimą atsi
liepė ir noriai siuntinėja Archyvui 
savo leidinius bei rinkinius. Lygiu 
būdu tenka pasidžiaugti, kad atsirado, 
visa eilė talkininkų, kurie dideliu 
pasišventimu ir • pasiaukojimu, ne
paisydami materialinių nedateklių, 
renka leidinius Vokietijoje, Austri
joje bei kitur ir juos siuntinėja Ar
chyvui. Tokiomis aplinkybėmis prof. 
Biržiškos teigimas, kad „faktiškai ta! 
yra rinkimas medžiagos sau“, prasi
lenkia su tikrove. Tikimės, kad p. 
profesorius, be Jokio pagrindo įtaręs 
Archyvą bei jo bendradarbius, suras 
priemonių šią skriaudą viešai atitai- 
syti.

Savo pasikalbėjime prof. V. Bir
žiška - pasisakė už tai, kad lietuvių 
kultūrinės vertybės būtų saugojamos 
išimtinai Amerikos Jungtinėse Vals
tybėse, nes: „Panašių įstaigų kūri
mas Europoje, pvz., jau minėto Bib
liografijos Archyvo Šveicarijoj, būtų 
nevisai tinkamas. Kas yra garan
tuotas, kad vieną gražią dieną ne
ateis vienos suinteresuotos valstybės 
pareikalavimas grąžinti tariamąją 
„jų“ kultūros medžiagą".

Neturiu noro polemizuoti su p. 
profesorium. Esu irgi tos nuomonės, 
kad būtų naudinga centralinę bib
lioteką steigti Amerikoje. Bet vargu 
ar atsiras daug kultūros darbininkų, 
kurie manytų, kad Europoje tokia 
biblioteka nėra reikalinga. O p. pro
fesoriaus baiminimąsi dėl kaikieno 
galimų užmačių Bibl. Archyvo Švei
carijoje atžvilgiu laikau smarkiai 
perdėtu. Jeigu vadovausimės tokiais 
būkštavimais, tai iš viso Europoje 
nieko daryti nebegalima.

Esu tikras, kad, atsikūrusios Lie
tuvos Švietimo vadovybė, praeities 
pamokyta, irgi sutiks, jog užsienyje 
reikia turėti lietuvių kultūros ži- 
dinius. Tuo atveju dabartinis Lietu
vių Bibliografinis Archyvas galės 
tikrai sudaryti tokio židinio užuo
mazgą Šveicarijoje. t

Berte (Šveicarija). A. Gerutis
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Lietuvių tremtinių literatūros tematikaYra sakoma, kad nė vienas rašytojas negyvena tuo, ką jis rašo, ir negyvena taip, kaip rašo. Kitais žodžiais tariant, rašytojas gyvena tuo, ką jis rašo, tik kūrybos' proceso metu. Tačiau yra teigiančių ir visiškai priešingai. Mano manymu, ir vienas ir kitas teigimas negali būti absoliutus ir tai nagrinėti yra literatūros teoretikų reikalas. Mes čia tai ir nemėginsime. Vieningai teigiama tik viena tiesa, kad kurio nors laikotarpio literatūroje atsispindi to meto gyvenimas, idėjos ir problemos. Ar šitaip yra ir musų tremties literatūroje, čia ir norima peržvelgti.Kad gyvenamasis metas labai stipriai atsispindi mūsų poezijoje, mes jau žinome, nes apie tai nemažai buvo kalbėta ir kraujo gadinta spaudoje.Taip pat žinome, kad dabartis mūsų poezijoje atsispindi ne visiškai teigiama forma. Todėl šį kartą, poezijos neliesdami; — poezijai tai ir nėra taip būdinga, — apžvelgsime vien prozą ir pažiūrėsime, kiek ir kaip dabartis joje vaizduojama. Iš viso, Įdomu yra susipažinti su mūsų prozos tematika ir jos reiškimo for- . ma-Tremtyje pasirodžiusių veikalų tematiką galima skirti į tris aiškias grupes: tremties gyvenimas, tėvynės buities vaizdai ir bendrinės temos, nesurištos nei su laiku, nei vieta.. Jeigu priskirsime tremčiai iš tėvynės bėgimo vaizdus, tai pirmoji grupė bus didžiausia. Daugiausiai joje užtiksime vaizduojant skaudžius ir šiurpius bėgimo vaizdus, gimtojo krašto besiilgintį, palaužtą, stovyklos prislėgtą ir esamos buities apgadintą žmogų ir iškrypusius šeimos santykius bei nenormalią širdį. Antrojoj grupėj užtiksime abiejų okupacijų tėvynėje vaizdus, senojo kaimo romantiką, buities fragmentus ir meilę. Trečioji grupė pati mažiausia. Ir anksčiau mūsų rašytojas vengė intęmacionalinių temų, nesgi ir tai, kas vystėsi prieš jo akis, buvo neišsemiama, beveik nejudinta, kad būtų reikėję tiesti žvilgsnį per tėvynės sienas, į erdves. Šioje grupėje, be vienos kitos legendos, pasakos, nedaug, terasime. Taigi, neabejotinai ir mūsų prozoje vyrauja dabarties ir netolimos " praeities temos. Belieka tik klausimas: kaip jos vaizduojamos, kokį žmogų ir kokį gyvenimą mes ten randame?Riaumoja frontas, artinasi pabaisa, nešdama mirtį vienoje ir vergo pančius kitoje rankoje. Norįs gyventi, branginąs laisvę labiau už gimtąją žemę žmogus su širdgėla, su ašaromis akyse ryžtasi pasitraukti. Paskutinį kartą įgėręs savin gimtų laukų vaizdą, jis pasiima šventos žemės saują ir per ugnį ruošiasi į vakarus. Klaikūs kelionės vaizdai, artimųjų pasimetimas, apkasai, nužmoginimas Vokietijoje, vergija karo pramonės fabrikuose, viltis sulaukti greitą karo galą ir grįžti tėvynėn — būdinga tą laikotarpį vaizduojančioje kūryboje. Karas baigiasi, bet viltis, vėl atvirsti pilnu žmogum ir 

grįžti, neišsipildo. Fabrikų barakus pakeičia stovyKlos kareivinėse. Laisvės viltis paskęsta rūkuose. Be teisių, be darbo, be pinigų ir be savos žemės tremtinys rūdyja smilksta. Jo širdis pilna skausmo, dėl paliktų ar pamestų bei išplėštų artimųjų, pilna namu ir paliktos mylimosios ilgesio. Jam vaidenasi palaimingas gyvenimas tėviškėje, atklysta mylimosios akių mėlynė ir savo žemės kvapai. Nostalgijos palaužtas, žmogus nepakelia rankų darbui, nesusi- Kaupia kūrybai, jis menksta kaip žmogus ir kaip asmenybė. Nenormalus gyvenimas veikla jo jausmus ir moralę. Iš to seka nesąžiningumas, nebojimas šeimos šventų tradicijų, paneigimas artimo meilės ir savo elgesio. Svetimoteriavimas, ištvirkavimas, kortos, spekuliacija ir sukčiavimas. Pakrikę nervai ir padidėjęs jautrumas iššaukia tikėjimą gandais, gyvenimą jais, šmeižtus, pletkus ir apkalbas. Tremtinys nesiima nieko pozityvaus. Jis tam net netinka. Jis svajoja, trinasi ir pats nežino, ko nori. Maždaug toks tremties ir tremtinio vaizdas literatūroje. Vienur ryškiai, kitur vos pastebimai, bet 'tokie vaizdai ir tokie žmonės įėjo į literatūrą.Tiesa mes rasime ir tremtinį, suprantantį negeroves, smerkiantį iškrypimus, pafilosofuojantį apie gėrį, teisę ir moralę. Rasime atgailojantį dėl padaryto žingsnio į šalį, rasime pamokslinmkaujantį keiksnojantį esamą pasaulio santvarką ir mirusią sąžinę. Bet daug rečiau rasime tikrą lietuvį: veiklų, valingą, nepalūžusį, tiesų ir blaivų, žinantį ko jis čia sėdi ir besiruošiantį grįžti.Daug mielesnis yra literatūros personažas ne tremtinys. Jis veikia gimtoje aplinkoje, kovoja prieš okupantą, romantiškai myli, pasisvaido sąmojumi, užsiiminėja ir niekais, o, kartais, ir blogais darbais. Bet jis gyvas, gal kiek sentimentalus, tačiau šiltas ir artimas. Deja, ir jis dažniau tik žmogus, ne asmenybė. Jis kelia prarastos laisvės ilgesį, bet tik retai imponuoja jėga, savo pavyzdžiu lūžtančiam tremtiniui.Kad dabarties gyvenimą randame I literatūroje, negalime nesidžiaugti, Į 
Ekrano margumynai .Prancūziją vėl pradėjo vaidinti Charles Spaak filmoje „Lilly“ ir kitoje, amerikiečių agentę vaizduojančioje filmoje, „13 Rue Made- laine“.Du žinomieji JAV teatralai įsteigė bendrovę, kuri pavadinta „Negalimosios. Filmos“ vardu. Si bendrovė tokį pavadinimą pasirinko todėl, kad jos steigėjai filmoje nori pavaizduoti visa tai, kas iki šiol buvo laikoma negalima.— Filmų artistė Zarah Leander neseniai atvyko į Milaną. Kaip prancūzų žinių agentūra AFP praneša, ji išvyksta j Genują, iš kur išplauks į Jungtines Amerikos Valstybes.

Neseniai išleista dokumentinė filmą, kurioje įamžintas sąjungininkų išsikėlimas Prancūzijoje praeito karo metu. Filmą . pavadinta „Birželio 6-sios ryto pilkumoj“ ĮKultūrinė filmą apie garsųjį Montmartre kvartalą sukama vienoje Paryžiaus atelje. Filmoje bus parodytas paskutiniojo šimtmečio šio garsaus Paryžiaus menininkų kvartalo gyvenimas.Danielle Darrieux garsioji prancūzų' filmų žvaigždė, išsiskyrė su savo vyru Porfirio Rubirosa, Domininkonų respublikos diplomatu.Žinomoji prancūzų filmų žvaigždė Annabella, aštuonerius matus nesirodžiusi jokioje filmoje, grįžus j

tai rodo, kad rašytojas neatitrūko nuo mūsų ir gyvenimo, kad jis kartu kenčia ir tą kančią įamžina. Nesgi tik tai liks gyva kartų kartoms, kas bus įvilkta į literatūros rūbą. Visokie kitokį esamų įvykių užfiksavimai, kad ir išliks, bet neatkurs tikrovės. Tik literatūra pajėgi sukelti skaitančiojo vaizduotę, kad jis matytų, girdėtų ir jaustų. Betgi, mažiau džiugu, kai tremties vaizdas ir tremtinys liks tol® menkysta, koks jis nėra ar bėnf nevisuotinai. Nei su žiburiu neieškant rasime sveikų tremtinių, sveikai galvojančių, sąmoningai veikiančių ir siekiančių. Ir jeigu tokių nebūtų, rašytojas turėtų juos sukurti. Ir štai dėl ko.Negera, kad ateities kartoms liks vienašališkas, menkystę rodantis, tremtinio vaizdas. Dar labiau negera, kad dabar tremtinys neranda atsparos taško literatūroje. Neranda jį stiprinančio-pavyzdžio, žmogų formuojančio *personažo. Tik pasvarstykime. Labai artimas, mielas ir pergyventas skyrimosi su tėvyne vaizdas. Jis graudina ir skandina ilgesyje, melancholijoj. O jis turėtų stiprinti pasiryžimą grįžti, jeigu rašytojas atvertų, kas dažnam neaišku, kad bėgome ne vien ■dėl mirties baimės, pabūgę vergo pančių, bet kad liktumėm gyvi kovai dėl laisvės, kad išliktumėm nesužaloti tėvynės atkūrimo darbui. Dažnas nesuvokiame tikrosios bėgimo priežasties, bet rašytojas ją atvers, skyrimosi skausmas nebus toks didelis, tas žlegiantis sentimentas liks nustelbtas tikėjimo, kad išbėgome, kad ir verkdami, bet pasiryžę.Juk vaizdavimas po nostalgijos našta susmukusio, dėl šeimos ar mylimosios netekimo kenčiančio žmogaus, j dėl skausmo nepakeliančio rankų, nepajėgiančio grįžti gyvenimam tik dar labiau skaudina ir slegia. Jeigu bus įtikinančiai parodyta asmenybė, sužeista širdimi, bet tvirta valia gyventi ir grįžti, jei ne tiems, kurie liko ar žuvo, tai atstatymo darbui, kitų laimei, manyčiau, kad nevieną sustiprintų.Kaip gali nesusvyruoti likimo ap-

laužytas benamis, matydamas aplink tiek purvo, tiek ūkanų ir niekur sausos vietos kojai padėti, jokios properšos danguje Jeigu net literatūroje, kurioje jis turėtų rasti lygsvaros gaires, randa tą patį stovyklos purvą, menkystę, iškrypimus. Kas kad tą jis ras pasmerktą viena ar kita forma, filosofiniais apmąstymais ir užuominomis apie valią. Veikia tik personažo valingumas, jo veikla, asmenybė.O juk tam ir pavyzdžių kiek tik nori. Nuveikti darbai organizacinėje srityje, kūryboje, mokslo alkio ir savo krašto propagavime yra pažymėtini. rodą, kad tremtinys ir į balą puolęs moka ir gali sausas pakilti, kad jis nesugleba po likimo smūgiais, kad daugumoje išsaugojo lietuviui būdingą energiją ir tyrą širdį. Bet apie tai užtiksime mažiausiai. Neigiami reiškiniai greičiau patraukia rašytoją, nes jie pelningesnį, dėkingesni kūrinio kompozicijai.Rašytojas nesiręnka temos, kaip prekės galanterijos krautuvėj, jis kuria tai, kas sudomina, pagauna jo sielą. Taip pat kuria taip, kaip jaučia. Jis yra menininkas ir kuria meną. Tačiau ar negalima, savo kūrė- jiškai sąžinei nenusikalstant, bent kiek pasitempti, o kartais, tikslo labui, net ir pasiprievartauti? Tai bus įmanoma, jei sutiksime su tuo, kad dabar ne’metas tarnauti vien menui, kad rašytojas turi pareigų ir visuomenei.Rašyti tai, kas patinka, gali tik rašytojas to krašto, kur yra prasidėjęs literatūrinis dekadansas, kur yra

jau kultūrinis persisotinimas. Lietuviui rašytojui nevalia būti tik rašytoju. Jis turi būti ir visuomeninkas, kultūrininkas. Turi neužmiršti, kad jam priklauso ir uždavinys formuoti žmogų, vadovauti jo dvasiniam gyvenimui. Tam tikra tendencija, jeigu ji grynai nekyšo, nėra smerkiama literatūroje. Pagaliau kiekvienas kūrinys, daugiau ar mažiau, tendencingas. Nebus nusikaltimas, jeigu lietuvio rašytojo kūryboje vienur kitur tendencija prasikiš. Kūrinio tikslas pateisins ir mažą nusikaltimą menui. Netiesa, kad tai bus skonio gadinimas, kaip netiesa ir tai, kad žmogaus formavimas yra pedagogų ir tam tikrų institucijų reikalas. Tikras menininkas visuomet ras ribą ir tinkamą formą, kad kūrinys būtų meniškas ir literatūra veiksmingiau veiktų į žmogaus sielą, negu visuomenininko paskaita. Jeigu rašytojas supras savo pašaukimo tikslą, jo misiją šiuo metu, jam nereikės nei meluoti, nei prievartautis, kūrybinės jo galios savaime nukryps tinkama linkme. Juk jis kuria gyvenimą, "b ne jį aprašinėja, todėl gali kurti tokį, kokį panorės, kokio reikia švytruojančiam tremtiniui. O reikia labai nedaug: sveiko žmogaus, truputį optimizmo ir truputį gėrio.Su tuo galima neviltyje skęstančiam parodyti, kad ir didžiausiam liūne galima rasti žmogų išlaikantį kimselį, kad ir ilgiausia naktis baigiasi aušra. Tai duos jam jėgų išsilaikyti, padės nenugrimsti liūdė- syje, skausme ir jį nuodinančiam beviltiškume.
Vincas Švitra

uuiniuiiuiiiiiiiiiiiiiiiii!!iiiiiuiiiiiiiiiwiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini !i,n,'niiiniiiimiiiiiinnuiiiii'iiim!niiiiiiimAlbinas Marius Katiliškis
TKiniatiaros

KAPAIVešli medžių lapija margino takus ir antkapius. Ir gėlės žydėjo, ir buvo saules užtvinę javų laukai, ir tolimos kalvos virpėdamos tirpo mėlynėje.Šimtais kibirkščių tiško rasos lašai ant lapų 'begonijų ir laukinių vynuogių, apraizgiusių senojo Alfonso trobelės sienas ir duris. Jis siuntė džiugesio psalmes Kūrėjui už tą neišmatuojamą žemės palaimą, kerinčią jo akis ir sielą. Tačiau praėjo laidotuvių eisena ir grįžo ji, palikusį karstą, ir jisai mąstė sunėręs rankas ant krūtinės:— Mirtis ateina vidunaktį ir tada, kai žydi tūkstančiai pavasarių. Mažoji mergytė neteko motinos ir ji neteko meilės. Ir niekas jos daugiau taip nemylės. Nes meilė tėra viena.Mažoji mergaitė lankė motinos kapą medžiams neriantis iš pilkų miglų ir tada, kai jų traškūs lapai gelto ir grįžo į žemę. Ji augo ir grožėjo, ir šviesūs jos plaukai ėjo tamsyn ir- rietėsi ant mergiškų pečių ir plevėsavo vėjuje, kaip tamsios liūdesio vėliavos. Kažkada Alfonsas į jos plaukų vilnis buvo įsegęs pakalnutės žiedą ir stebėjosi jos akių vaiškia mėlyne.— Ji yra nesudrumstas pavasario kvapas ir laimės atšvaita. Ir motinos meilė liejasi per kraštus ir srūva kasdien, gaivi į jos širdį.' Tėra tik toji meilė ... — mastė vienuolis sunertomis ant krūtinės rankomis.O vėliai atėjo diena, kai žemę 
gaubė didžiulė, iškilminga tyla, ir 

gėlės sviro prie takų, ir javų laukai, ir tolimos kalvos alpo priešpiečių saulėje. Ir jisai išvydo merginą, kurios akys tebebuvo skaidrios kaip kūdikystėje, < ateinančią juodais rūbais. Laidotuvių eisena praėjo ir grįžo ji, palikusi karstą.Jaunoji moteris klūpojo ir laužė sielvarte rankas. Jos lūpos šnibždėjo mirusiojo vardą, ji glaudė veidą prie ašaromis sulietos žemės- Tamsūs plaukai, išdrikę kaip mirties šešėlis, dengė naujojo kapo smėlį. Ir trūkčiojo ir virpėjo jos apvalūs pečiai ir sklido kančios aimana tarp medžių, tarp kryžių ir antkapių.Vienuolis stovėjo ir liūdino jį skausmas paunksmėje ramių, suklususių medžių, tąją nuostabiai šviesią dieną. Ir klausė jisai priėjęs:— Jau gėlės senai nuvyto ir usnys' baigia užželti tavo motinos kapą. Ar esi jį užmiršusi? Jaunoji moteriške? . , .Ir buvo tada jam atsakyta tais žodžiais:— Kai aš numirsiu, mane užkaskite prie jo, šioje duobėje.Ir Alfonsas, kurio karšatis trūko jau daugelį metų, šiame nusiraminimo kampe, pasitraukė po savo trobelės skliautais, tarpu begonijų ir laukinių vynmedžių. Jo žila galva buvo kupina išminties ir patyrimo ir širdis sklidina gerumo.— Nejau yra kita meilė pasaulyje? Kita, kurios nepažinau? Dėl kurios duktė išsižada motinos . . .
TRAUKINYSLygumą, tartum užšalusį ežerą, supa kalnai ir miškas. Bažnyčių bokštai iškyla virš medžių ir yra 

aštriai įsirėžę gotiniais smaigaliais palšame kalnų fone. Kas rytas ir vakaro mąsliame tylėjime varpų gaudimas pripildo visą didelį slėnį, ir keleivis suklūsta ir šnabžda jo lūpos: „Avė Maria“.Kasdien į visas puses prabėga traukiniai. Ilgos dūmų sruogos draikosi vėjuje, o kada tyku, jie gula iš lėto ir sunkūs kaip sąžinės maudimas. Gūdžią naktį aš girdžiu lokomotyvo riksmą ir dundantį plieno kelią. Vienas toksai vežimas kažkada yra išvežęs mano džiaugsmą. Ir ji negrįžo. Ir veltui aš laukiau ir pražiūrėjau ilgesyje akis.Rudens melancholija yra įsisunkusį į žemę ir pripildžiusi visus mano kambario kampus. Didelės snieguolės leidžiasi į šlapią žemę ir ištirpsta. Aš regiu aną moterį ir traukinį, išvežusį mano džiaugsmą. Ir liūdna ir tamsu visur aplink ir mano sieloje. Kažkada. E... Aš prisimenu. Ir leiskite jums priminti mažytę istorijėlę, girdėtą tada, kai dar nežinojau, kad ir vėliau liejama daug ašarų, kurios nuplauna jaunystę nuo veido, ir kad traukiniai nebegrąžina džiaugsmo, išsiilgu- siems: Ji buvo pagaliau įtikinta, kad jos sužadėtinis yra niekšas, ją žiauriai apgavęs ir palikęs, išvykdamas su kita moterimi. Jai dargi buvo parodyta net laiškų ir kitų liudijančių dokumentų, kad tik būtų išblaškytos abejonės < ir sukelta neapykanta. Tada ji sutiko su viskuom ir neviltyje ją vežėsi vienas tų linksmų vyrukų, sugebėjusių įžūliai skverbtis Ir nustumti kitus. Kaip laimėtojas, jis buvo išdidus ir nematė jos veide skausmo ir visiško abuojumo. Kai traukinys artinosi į vieną kelio pervažą, mergaitė iš tolo pažino savo sužadėtinį. Jis stovėjo su dviračiu, buvo kelionės rūbais, o dulkės ir prakaitas rodė jį skubėjusį kelyje. Tą akimirką ji suprato, kad

jaunasis važiavo į jos namus ir jie dabar apsilenkia. Per kurtinantį geležies triukšmą, ji Išgirdo jo nuostabos šauksmą ir viskas pasidarė aišku. Mergaitė surikusi pasidavė priekin ir Iškrito pro vagono duris. O vyras, stovėjęs ant uždaro kelio, metė dviratį ir baisiu šuoliu šoko nelaimės vieton. Jis ten užkliuvo, buvo nublokštas ir ten pasiliko.Į mažą stotelę juos atgabeno mirtinai sudaužytus ir sužalotus. Iš jų maža kas bebuvo likę, tik mergaitės veidas ir kakta nekliudyti, švietė tąja pačia nuostaba. ■ Tamsūs kraujas žibėjo kasose.Kaip krištolas skaistų rytą, laidojo tuodu nelaiminguosius. Gaudė ir gaudė varpai, ir minia ilgai nesi- skirstė iš aukšto smėlėto kalnelio, kur priglaudė juos žemė. Ir ilgai dar kiti aimanavo ir gailėjosi — žuvusios žavios jaunystės. Jie keikė ir barė traukinius ir daug ką. Bet vienas išmintingesnis už kitus, purtė galvą:— Ne... Kas yra čia kalti? Jie buvo išsiilgę ir ėjo vienas pas kitą. Ir jie turi būti laimingi, nes vienas kitą surado...
MINIATIŪRAPer dieną jis vaikščiojo liūdnas Ir vienišas, o saulei leidžiantis, jo skausmas darėsi gilesnis ir tamsėjo, kaip rudenio ūkanos. Jo mylimoji buvo neištikima, ir todėl jo širdis tvino kartumu.Kada žemė liepsnojo visoje didybėje ir pavasario žiedai noko tvankiame vasaros brendime, ėjo nu- leidęs galvą ir kartojo nedėkingosios vardą.Jį vadino Tyruoliu dėl jo svajingų akių ir jis, tartum deginamas nenumaldomo troškulio, grobstė sklindančias savo meilės nuotrupas.O vienodą gyvenimo tėkmę sujaukė dideli įvykiai. Vieni griuvo ir džiūgaudami kėlėsi kiti, nes dun

dėjo karo vežimai Ir nuožmi ugnis žioravo padangėje. Tyruolis išėjo Iš namų. Jis norėjo užsimiršti ir sudeginti savo skausmą ugnyję, didelėje' tarp žemės ir dangaus. Ir atsitiko kartą, kad jis stovėjo ginkluotas, saugodamas niekadėjus ir tuos, kurie nespėjo nuslėpti savo nusikaltimų. Ir jų tarpe buvo vyras, atėmęs jo laimę. Bet Tyruolis nesiekė keršto — jo krutinę skalavo kartumo vilnys, kaip daugelį naktų prieš tai.Iškilminga vakaro rimtis tvoskė vasarvydžio svaiguliu ir prie jo priėjo mergina ir kalbino:— Leisk mielasis aplankyti jį Tai ir bus paskutinis kartas, kai aš kalbėsiu su juo. Ak, brangus, mes užmiršime visą, kas buvo negera ir vėl saulė mums šypsosis kaip kitados...Ji kalbėjo meilikaudama ir nenuleido akių. Ir jaunuolis, kurio sieloje nebuvo vietos kerštui ir kurio meilė dar nebuvo užklota pelenais, leido mergaitei eiti ir kalbėtis su meilužiu. Jis vaikščiojo su šautuvu ir alpulyje linko jo alkana širdis. Ir kai mergaitė, gundanti ir svaigi, jam palinkėjo nueidama, jis dėkojo Dievui už tuos palaimos lašus, palietusius krūtinę.Ir su tuo pačiu dvasios pakilimu jis leido savo belaisviui išeiti truputį į kiemą. Ir jis dar nieko negalėjo suvokti, kai jo rankose sužvilgo pistoletas. Tyruolis išsitiesė paliestas šūvio į krūtinę ir girdėjo nie- kadėjo J juoką ir pasityčiojimus. Silpstanti širdies dūžiai skaitė paskutines akimirkas. Jis suprato klastą ir galą pražūtingos savo meilės ir pasidarė lengva, lengva.Jis gulėjo praviromis akimis, kai tuo tarpu vakaro burtai sruvo ir ttškb su jo kraujo lašais. Ir tolimi gyvasties aidai sunkėsi ir pleveno. Ir aistringa paukštės giesmė atskrido iki jo.
< ■ h*-" n
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Is JAV lietuviu spaudos

Geresnis bilius
Dienraščio „Draugas“ bendradar

bis V. J. įrodinėja, kad senatoriaus 
Fergusono paruoštas įstatymo pro
jektas tremtinių įsileidimo reikalu 
yra geresnis už Strattono paruoštų 
projektą:

„Senatorius Ferguson savo billuje 
siūlo įsileisti visus 850.000 Europos 
DP. Jo manymu, visi persekiojamie
ji turi rasti prieglaudą Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

Kongresmano Strattono bilius te
numato įleisti 400.000 tremtinių. O 
šiandien vien JAV okupacinėje zo
noje randasi 588.000 pabėgėlių, ku
rių išlaikymas Amerikai kainuoja 
136 mik dolarių kasmet.

Jei Fergusono projektas būtų pri
imtas, tai į JAV įvažiuotų visi 
75.000 lietuvių tremtinių. O Strat
tono bilius numato įsileidimą tik 
neišnaudota kvota, kas sudarys tik 
apie 2000 asmenų.“

„AMERIKA“ TURĖJO SUSTOTI
LRKSA organas „Garsas“ nr. 32 

rašo: „Lietuvių katalikų savaitraš
tis „Amerika“ nepasirodo jau antra 
savaitė. Priežastis — netekimas pa
talpų. Pasirodo vienus laikraščius 
vargina popierio krizė, kitus už
klumpa kitokį smūgiai. Toks jau 
lietuvių spaudos likimas. Lietuvoje 
jai lemta gyvuoti nugalint persekio
jimus, draudimus, o čia tik sunkias 
materialines sąlygas.“

12.002 SVARŲ REIKMENŲ PER 
LIEPOS MĖN. {PLAUKĖ { BALFo 

SANDELĮ
Tas pat laikraštis Nr. 33 infor

muoja, kad per liepos mėn. gerašir
džiai lietuviai ir lietuvių draugai į 
BALFo sandėlį atsiuntė 12.002 svarų 
drabužių, avalynės, knygų ir kitokių 
reikmenų kenčiantiems Europos lie
tuviams tremtiniams pagelbėtu

Tame pat numeryje pranešama, 
jog, BALFo Direktorių Tarybos nu
tarimų, Bendrojo Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo metinis seimas 
įvyks lapkričio ' 5—6 d. d. New 
Yorke.

REIKIA IŠLAIKYTI LIETUVIŲ 
KULTŪRĄ

Prof. K. Pakštas savo redaguoja- 
mąme jaunimo žurnale „Vytis“ 
ffi-, 7, apžvelgęs žydų, graikų ir len
kų pastangas savo nelaimingiems 
tautiečiams geZ>ėti ir šelpti, apie 
lietuvių reikalus rašo:

„Jeigu BALFas ir surinktų užsi
brėžtus 525.000 dol., tai toji suma 
sudarytų tik labai menką dalį rei
kalingos tremtiniams pašalpos. Mes 
turime Vakarų Europoje (pagal 
VLIKo duomenis) 78.000 tremtinių. 
Kiekvienam jų galėtų tekti viduti
niškai tik arti 7 dolerių per metus 
ir dar šiek tiek panešiotų drabužių.

Tikimės, kad Amerika ir Brita
nija savo skirtais IRO milijonais pa
laikys tremtinių gyvybę. Nauja IRO 
įstaiga gal ir toliau paliks lietu
viams tuos skylėtus ir šaltus bara
kus, gal duos truputį būtiniausio 
maisto.

Bet didžiosios valstybės nesuks 
Sau galvos apie mūsų kultūros žlu
gimą. Tad pagal išgales turėtume 
savo Fondo lėšomis palaikyti savojo 
kultūrinio gyvenimo lygį esamoje 
aukštumoje. Turėtume intensyviau 
šelpti savo mokslininkus, rašytojus 
ir menininkus, studentiją ir moks
leiviją, rasti lėšų būtiniausioms lie
tuviškoms knygoms išleisti. Jei lei
sime kultūrinį sluoksnį sunaikinti, 
tai valstybės atstatymas atsidurs di
džiausiame pavojuje. Rusų tikslas 
tuomet būtų atsiektas: juk tam jie 
Lietuvą ir okupavo, kad sunaikintų 
mūsų kultūrinius laimėjimus, pa
siektus dideliu vargu per 20 metų.“

10 dienų pas studentus varpininkus
Visoje mūsų tremtinių masėje 

ypatingą vietą užima lietuviai stu
dentai. Tai lyg DP kvadrate: jie 
dar labiau išblaškyti svetimųjų jū
roj negu kiti DP, ir daugelis jų jau 
senokai priversti gyventi iš vokiškų 
kortelių. Lietuvių studentų skai
čius visuose Vak. Vokietijos univer
sitetuose ir kitose aukštosiose mo
kyklose siekia arti 2.000. taigi, jie 
sudaro apie 4% visų lietuvių trem
tinių.

Jei seniau Tėvynėje mūsų stu
dentai savo vasaros atostogas daž
niausiai praleisdavo gamtoje, bešie- 
naudami žaliosiose tėvų lankose, 
tai dabar ir šios galimybės nebėra: 
tas lankas mindo okupantų kojos.

pat pasisekė gauti neblogas. Apskri
tai, stovyklavimas, paįvairinamas 
ekskursijomis, paskaitomis ir pasi
linksminimais, buvo labai įvairus 
ir įdomus. Sveikas kalnų oras, mau
dymasis ežere ir Sotus maistas ne 
vienam padėjo žymiai fiziniai susti
prėti ir atsigauti. Be to, tai davė 
progos įvairių universitetų studen
tams varpininkams plačiau ir ar
timiau tarpusavyje susipažinti ir 
susibičiuliauti ;

Stovyklavimo metu įvyko ir Ant
rasis lietuvių tremtinių studentų 
varpininkų suvažiavimas, trukęs dvi 
dienas. Jame buvo aptarti organi
zaciniai reikalai, išklausyta . visa 
eilė paskaitų ir pranešimų, parengti

Lietuvių tremt stud, varpininkų 
sąjungos įstatai ir išrinkta nauja są
jungos centro valdyba.

Stovyklaudami stud, varpininkai 
padarė dvi ekskursijas J Berchtes- 
gadeną, kur pasivažinėjo Konigsee 
ežere, apžiūrėjo druskos kasyklas, 
buvusių nacių bonzų vilas ir kt. 
Taip pat buvo aplankyta ir Chiem 
ežere, Herren saloj esanti 
puiki Liudviko II pilis ir joje įreng
tas muziejus. Dar buvo padaryta 
viena išvyka j Prien apylinkės kal
nus.

• Oras visą stovyklavimo laiką bu
vo labai gražus ir 10 dienų labai 
greitai prabėgo, bet jos liks stovyk
lautojų neužmirštamos. B. Aim.

Pogrini’Jo skautu 
suvažiavimas '■

Rugsėjo. 28 d. Mūnchene-Freimann, 
SS-Kaserne, Lit, Lager, Block A, 
Zimmer 25, Stock 3, yra šaukiamas, 
vokiečių okupacijos metu Lietuvoje 
dalyvavusių pogrindiniame' skautų 
judėjime — Brolijoje, narių šuva-į 
žiavimas. Buvę „Brolijos“ nariai, 
turį raštiškų arba žodžiu galį duoti 
parodymų apie okupacijos metu Lie
tuvoje pogrindžio skautų veiklą, 
prašomi dalyvauti.

Saukia buvusieji Brolijos Vadijos 
nariai.

TAISYKLES LTB PADALINIAMS
< LIKVIDUOTI
LTB VK rugp. 28 d. informacijų 

20 nr. paskelbtos LTB padalinių, 
persikeliant ir susiglaudinant sto
vykloms ar gyventojams išemigra
vus, taisyklės, kuriose nurodama, 
kaip turi būti pasielgta su turimu 
turtu - inventorium, atskaitomybės 
dokumentais, pinigais, archyvine me
džiaga ir kt. Taip pat nurodoma, kaip 
likviduotinos kultūrinės ir kit. or
ganizacijos, kurios Apylinkėms lik
viduojantis nebegalės veikti.

SURAŠOMI VOKIETIJOJ MIRUSIŲ 
IR ŽUVUSIŲ KAPAI

Mūsų tautiečiams pradedant išsi
barstyti po pasaulį, labai svarbu da
bar, o ateityje bus dar svarbiau ži
noti, kur yra žuvę, mirę mūsų tau
tiečiai palaidoti. Tai svarbu turto, 
palikimo ir kitais atvejais. Prašoma 
šį paraginimą paskleisti ir laikraš
čiuose. Visas žinias prašoma pra- 
Snėti Apylinkių k-tams kurie jas 

ųi LTB Centrinei Kartotekai.

Lietuviui tremtiniui studentui dabar 
liktų savo vasaros atostogas pra
leisti arba dulkėtuose ir griuvėsių 
pilnuose vokiečių miestuose arba 
sausakimšai perpildytose DP sto
vyklose. Po visų metų intensyvaus 
darbo auditorijose ir laboratorijose, 
aišku, tai būtų joks poilsis. Tačiau ir 
čia mūsų studentai rado gana gražią 
išeitį: jie pradėjo rengti specialias 
vasaros studentų stovyklas, kur su
važiavę gamtoje praleidžia nors ke
letą ar keliolika dienų.

Rugpjūčio 18—28 d. tokią gražią 
studentų vasaros stovyklą buvo su
rengę studentai varpininkai. Sto
vyklavimo vietą jie pasirinko Prien 
miestelį, Aukšt. Bavarijoj, prie di
džiulio ir gražaus, savo salomis mū
siškį Trakų ežerą primenančio, Chiem 
ežero. Į stovyklą suvažiavo gražus 
būrys mūsų akademinio jaunimo: 
lietuvių tremtinių studentų varpi
ninkų „Žalgirio“, „Granito“, Ąžuo
lo“, „Varpo“ Korp! nariai ir įvairių 
universitetų studentų varpininkų 
būrelių atstovai. Kartu su jais vieną 
kitą dieną stovykloje praleido ir vy
resnieji varpininkai.

Šiais nepaprasto sunkumo laikais 
suorganizuoti tokią didelę stovyklą 
nėra lengvas reikalas. Organizato
riams teko padėti nemaža pastangų, 
kol viską pavyko gražiai sutvarkyti. 
Ypač sunkokas buvo maitinimo 
klausimo išsprendimas, bet, Lietuvos 
Raud. Kryžiui parėmus, ir jį pa
sisekė sėkmingai išspręsti. Stovyk
lautojai visą laiką buvo sočiai ir 
skaniai maitinami. Patalpas taip

Dr. Germantas
(atkelta iš 4 psl)

Meno paroda Hanau
(Dail. J. Kaminsko ir inž. P. Drąsučio parodą aplankius)

Rugsėjo 7 d. Hanau lietuvių sto
vykloje buvo atidaryta dail. Juozo 
Kaminsko ir inž. Prano Drąsučio 
meno paroda. Atidarymo proga 
rengėjus sveikino stovyklos vadovas 
prof. dr. A. Gylys, savanoriai kū
rėjai, . „Neringos“ tunto skautės ir 
Hanau kultūrininkai.

Dail. J. Kaminskas mums yra pa
žįstamas dar iš Lietuvos laikų. 
Praėjusiais metais jis minėjo savo 
meninio darbo 20 metų sukaktį ir 
ta proga buvo surengęs pirmąją 
tremtyje savo kūrinių parodą. Nuo 
praėjusių metų dail. J. Kaminskas 
vėl pasitraukė į savų ..kuklų kam
barėlį ir sunkiomis sąlygomis kūrė. 
Vargingos sąlygos ir įvairūs neda- 
tekliai pakirto dailininko sveikatą. 
Tačiau ir sirgdamas neužmetė tep
tuko ir gulėdamas lovoje inten
syviai dirbo.

Parodoje dail. J. Kaminsko sky
rių atstovauja per paskutiniuosius 
metus sukurti 42 paveikslai. Dau
giausia akvarelė ir tempera darbai. 
Be to, čia randame vieną kūrinį 
aliejumi, porą pastel, porą raižinių 
ir vieną tušu.

Žvelgdamas į dail. Kaminsko kū
rinius junti, kad jis neieško ypa
tingų meno formų, nenuklysta į mo
dernizmą, tačiau pasitenkina pačia 
buitimi. Jo kūrinių tematikoje vy

rauja simbolika ir mistika. Ir tas 
jo lengviausiai apvaldoma. Žiūrė
damas kūrinius, nejučiomis prisi
meni praeitį. Lietuviškos sodybos, 
laukai, kryžiai pakelėse, kovojan
tieji didvyriai ir širdžiai mieli tė
viškės gamtos vaizdai sugrąžina 
stebėtoją į mielą tėviškę, į praeitį. 
Kituose kūriniuose pajunti kovo
jantį žmogų, varganą DP buitį, žmo
gaus siekimus ir likiminę dalią. Vi
sa grandis paveikslų sudaro žmo
gaus, o ypač tremtinio, gyvenimo 
vientisinį kelią. Todėl kiekvienam 
žiūrovui, dail. J. Kaminsko išreikšta 
mintis yra miela ir artima.

Gal kiek keistokai atrodytų, kad 
meno kūrinių parodoje dalyvauja 
ir inžinierius. Tačiau, pažvelgus į 
inž. Drąsučio išstatytus kūrinius, 
tenka sutikti, kad pirmieji bandymai 
yra geri. Inž. Drąsutis šioje pa
rodoje dalyvauja tik dail. Kaminsko 
kviestas ir išviso pirmą kartą. Jo, 
kaip Inžinieriaus, žymus polinkis 
jaučiamas į grafiką, kas ryšku jo 
kūriniuose tušu. Akvarelės darbai 
dar bandymo stadijoje. Inž. Drą
sučio kūriniai daugumoje sukurti iš 
natūros ir dėl to vaizduoja gamtos 
ir mūsų istorinių vietų fragmentus. 
Jo kūriniuose jaučiamas kruopštus 
darbas ir smulkus paveikslų išbai
gimas. Ta proga tenka pažymėti, 
kad inž. Drąsutis yra .sukūręs ne-

Pabėgus iš Vilniaus komjaunuo
liams, o likusius žydus pašalinus. 
iš universiteto, be to, daugeliui stu
dentų baigus mokslus arba pasitrau
kus įstaigų ir įmonių vedėjais, o 
1942 m. Rentelno vasario 25 d. įsa
kymu, Universiteto vadovybei kovo. 
11 d. dr. Germanto pravestu, šiai 
kovo 13 d. išbraukus 79 lenkus iš 
universiteto sąrašų*), stud, skaičius 
drauge su laisvaisiais klausytojais ir 
hospitantais, besiekė vos pusę 1941 
m. pavasarinio klausytojų skaičiaus » 
ir susidėjo bemaž vien iš lietuvių, 
praskiestų keliolikos gudų, vieno 
kito vokiečio ar kurios kitos tauty
bės klausytojo. Sis lietuviškas jau
nimas buvo karštas, gyvas, patrio
tinis. Bet kuris jo pirmykštis pasiti
kėjimas vokiečiais, kuris buvo su
prantamas po bolševikmečio ir ypa
čiai po baisių birželinių įvykių, dėl 
pačių vokiečių dviveidės politikos 
lietuvių tautos atžvilgiu, greit buvo 
išgaravęs ir virtęs Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės gražinimo pa
siilgimu.

Du fcėmpfenaečiai išvyko į JAV
Dr. Karvelienė-Kalvaitytė ir St. 

Karvelis, du nusipelnę Kempteno 
lietuvių kolonijai tautiečiai rugsėjo 
6 d., palydėti būrelio kempteniečių, 
išvyko į JAV. Dr. Karvelienė buvo 
pažįstama ne tik visų mūsų Kemp- 
tene gyvenančių tautiečių, bet ir 
visų kitų tautybių išvietintųjų kaip 
nuoširdžiai atsidavusi medicinos 
darbui ir kiekvienam bei kiekvienu 
atveju suteikianti reikalingą pagal
bą. Visą laiką dirbo DP ligoninėje

— vedė rentgeno kabinetą. St. Kar
velis irgi visą laiką savo darbu 
prisidėjo prie palengvinimo savo 
tautiečiams sunkaus DP gyvenimo. 
Ilgą laiką buvo Kempteno apylinkės 
kontrolės komisijoje, įsteigė koloni
jos paštą ir jam apie pusantrų me
tų vadovavo. Kempteniečiai linki 
šiems brangiems tautiečiams Sėk
mės JAV ir greito sugrįžimo į nepri
klausomą tėvynę — Lietuvą.

L. V-kas

maža gražių adresų ir savo su
gebėjimus meno srityje nekartą 
įrodė, laimėdamas įvairius kon
kursus.

Dėl pačių kūrinių meninės pusės 
žodis priklauso specialistams, o šis 
kuklus žiūrovo paminėjimas tegu 
bus įvertinimas šios gražiai sutvar
kytos meno parodos, kuri duoda re
tą progą lietuviams pasigrožėti me
no pasauliu ir drauge įvertinti po
zityvų mūsų tyliųjų menininkų dar- 
bą.

Jurgis Janušaitls

*) Nuo pat 1941 m. radens lenkai 
studentai vis klausinėjo rektorių, 
ar jie jau atleisti, bet teišgirsdavo 
vis tą patį atsakymą: jei okupacinė 
vokiečių administracija nedarys 
kliūčių, lietuviai nekliudys jiems 
universitete toliau mokytis. Vokie
čiams ėmus prisiminti per dr. Ger
mantą apie reikalą atleisti lenkus, 
rektoriaus su juo susitarta laukti 
paties ’Rentelno rašto, kurio sulau
kus rektoriaus buvo iškabintas at
leistųjų sąrašas, nurodant tarėjo 
rašto su Rentelno įsakymu datą ir 
numeri Tačiau, kai lenkų studentai 
ir politiniai lenkų vadovai kreipėsi 
į Vilniaus vokiečių komisariatą, už- 
klausdami dėl atleidimo . priežasties, 
komisariato valdininkai nusikratė, 
sakydamies nieko apie tai nežiną, 
nes tai esąs pačių lietuvių 
žygis. Patyręs apie tai iš tų 
pat lenkų, rektorius nuėjo į šiųjų 
nurodytus vokiečius, kurie šį kartą' 
rektoriui išsižadėjo savo pasakytų 
lenkams žodžių. Taip vokiečiai ne
kartą elgdavosi lietuvių ir lenkų 
atžvilgiu.

9- Paskutinės Trečiojo Reicho dienos
MUSIS DEL BERLYNO
Esu pasmerkiamas mirti

17 vai. prisistatau gen. Detlev- 
zenui. Jis buvo įsakęs man atvykti.

Vos tifc man įžengus kambarin, 
nuo stalo pakyla aukšto ūgio vyras 
ir paduoda man ranką. Paskui 
trumpais šykščiais žodžiais man pa
skelbia mirties sprendimą:

— Prieš pusvalandį skambino gen. 
Krebsas. Jis įsakė tamstai skubiai 
atvykti į bunkerį padėti Freytagui. 
Visus savo daiktus tamsta turi pasi
imti drauge. Aš manau, tamstai aiš
ku, ką tas reiškia, — jis tiriamu 
žvilgsniu pažvelgia man į akis, už
deda ranką ant pečių ir priduria:
— Jei atsitiks taip, kad rusai ateis 
čia ir pradės veikti dujų vamzdžiai 
tada tamsta laiku išeik iš bunkerio 
r mirk garbingo kareivio mirtimi 
Wilhelmo aikštėje.

Paskutiniuosius žodžius jis ištarė 
lėčiau ir tyliau. Paskui dar pridūrė:

— Ar turite dar kokį norą, kurį aš 
galėčiau išpildyti?

Kambaryje pasidaro nepaprastai 
tylu. Aš įteikiu jam savo žmonos 
adresą atsisveikinu ir išeinu. Tik 
lauke kareivinių koridoriaus prie
blandoje, pajuntu tikrąjį tų žodžių 
svorį.

Bėgo dienos, savaitės, mėnesiai 
fronto ugny. Mes tada neklausinė- 
jome nieko, nebuvo laiko galvoti. 
Ir kaip maža kas bežinojo, kokia 
linkme iš tikrųjų dalykai klostysis. 
Tačiau man dabar, padirbėjus porą 
mėnesių OKH buvo aišku, kad ka
pituliacija yra neišvengiama. Ir štai
— mirtis prieš akis. Tai buvo šiur
pus pabudimas.

Pamažu susirenku tai. kas reika
lingiausia. atsisveikinu visus iš eilės 
ir išvažiuoju. Važiuoju pro Pots
damą aplinkiniais keliais į Herren- 
gatvę. Tiesioginio kelio pro Wann- 
see jau nebegalima naudoti, nes ru
sai esą jau užėmę kai kurias gatves.

Pradėjo temti. Mes pajuntame

vakaro vėsumą. Gatvės pasidarė] 
dar tuštesnės. Retai besutinkame 
žmogaus šešėlį, slenkantį iš rūsio į j 
rūsį. Ir juo labiau artėjame prie 
centro, juo labiau miestas atrodo 
išmiręs.

Be jokių nuotykių pasiekiame 
Potsdamo aikštę ir įsukame į Vosso 
gatvę. Ilgas naujosios reicho kan
celiarijos fasadas ir aplink sugriau
tų >, namų griuvėsiai, lyg juodi 
šešėliai, šmėkšo gaisruojančio hori
zonto fone.

Kanceliarijos bunkeryje
Nematyti jokio žmogaus. Ties par

tijos įėjimu riogso namo fasado 
griuvėsių krūva. Ausin atsimuša 
duslus sproginėjančių granatų aidas.

Savo automobilį sustabdau aikš
tėje ties wehrmachto įėjimų. Čia 
jau stovi kelios mašinos. Anksčiau 
čia stovėdavo sargybinis. Dabar jo 
nematyti. Staiga mechaniškai susi
gūžiu. Vaiduoklišką tylą perplėšia 
klaikus švilpimas ir netrukus pasi
girsta sunkiosios artilerijos svie
dinio sprogimas. Jis turėjo sprogti 
kur nors netoli nuo Potsdamo aikš
tės. Pro griuvėsius, sprogimo kryp
timi, pasirodo silpnas ugnies švys
telėjimas. Po kelių minučių pasi
girsta naujas sprogimas, tik šį kartą 
jau toliau.

Pagaliau surandu pirmąjį sargy
binį. Nuo įėjimo durų jie pasitraukia 
į tamsesnes vietas. Vienas SS-ma- 
nas priėjo manęs ir paklausė: 
„Kur?“ Budintis puskarininkis tuoj 
pat leidžia mane vesti į bunkerio 
vidų

Mes naudojame šalutinį įėjimą. 
Jis — vos apšviestas. Ilgo korido
riaus pasieniuose rymo ginkluoti 
kareiviai. Vieni rūko, kiti kalbasi, 
kiti sėdi ir, nulenkę galvas, miega. 
Pusbalsiu kalbančių žmonių balsus 
nustelbia vienodas ventiliatorių ūži
mas.

Pagaliau pasiekiame taip vadinamą 
bpgadefūhrerio Mohnkcs vadovietę.

Pastarasis iki šiol buvo Hitlerio as
meninės sargybos vadas. Šiuo metu, 
kaip vėliau sužinojau, jis jau vado
vavo „Adolfo Hitlerio korpui“, ku
ris prieš porą dienų čia, Tiergartene 
iš viso reicho savanorių buvo suli
pintas. Iš viso jame buvo maždaug 
du tūkstančiai vyrų, kurie turėjo 
sudaryti paskutinį gynimosi žiedą 
aplink reicho kanceliariją.

Mohnke garsiai ir gestikuliuoda
mas kalbėjosi su keletu SS karinin
kų. Oras, nežiūrint ventiliatorių, 
šiame kambarėlyje buvo iškvėpuo
tas ir kažkuo dvokė.

Mohnkei patikrinus mano atvy
kimo tikslą, du SS-manai veda mane 
tolyn, į‘bunkerio vidų. Duslūs arti
lerijos sviedinių sprogimai čia dar 
mažiau girdisi. Reicho kanceliarijos 
bunkeris 'nebuvo galutinai baigtas, 
todėl visi kambariai begalo nykūs ir 
nejaukūs. Iš šaltų betoninių sienų 
garuoja drėgnas kvapas, kuris sutin
kamas tik naujuose pastatuose.

Mes klaidžiojame po bunkerio 
kambarėlių, kurie tarp savęs su
jungti koridorėliais arba plonomis 
plieninėmis durimis, labirintą. Vi
sur tas pats šleikštus kvapas, at
skiri daugelio balsų tonai ir ūžian
tys ventiliatoriai

Iš viso po reicho kanceliarija ran
dasi 50—60 kambarėlių. Iš šio labi
rinto yra šeši išėjimai, kurių trys 
— tiesiog laukan, kiti — į pirmąjį 
reicho kanceliarijos aukštą. Dau
gelis kambarių iki pat lubų tiek 
prikimšti duonos konservų ir kito
kių maisto produktų, kad sunku 
praeiti.

Vaizdas visur vienodas, koridoriai 
ir bunkeriai pilni kareivių kurių 
daugumas mieguistai rymo prie: sie
nų. Tik kai kur pamatysi grupeles 
besikalbančių. Daugelis guli arba 
sėdi ant grindų ir miega su ginklais 
rankose. Bevelk visi yra stambūs, 
stiprūs jauni SS vyrai. Jie neteikia 
įspūdžio, kad būtų apimti kovos 
dvasios, labiau juos yra apėmęs pa

syvus atsidavimas likimo valiai. , 
Sekančiomis dienomis šis įspūdis 
prasiplečia net iki aukščiausiųjų va
dovaujančiųjų postų

Pagaliau pasiekiame tikslą. Ir vėl 1 
siauras, dvokiąs bunkerio kambarė
lis su raštininkais, braižytojais, pa
siuntiniais. Krebsas su baronu iš
vykę paskaiton pas,Hitlerį

Man reikia palaukti Dabar turiu 
laiko klausytis ' tai garsėjančių, tai 
vėl tolstančių rusų artilerijos svie
dinių sproginėjimų kažkur, miesto 
centre, ir pasinerti į savo mintis. 
O jos sukasi apie vieną ir tą patį 
klausimą: kaip ilgai dar viskas tę
sis, iki ateis galas?

Minutės slenka. Pagaliau ateina 
Freytagas. Siame žemame kamba
rėlyje jis atrodo dar didesnis, negu 
iš tikrųjų yra. Mane pamačius, jd 
veide pasirodo šypsena. Taisyldin- 
gai prisistatau Jis paduoda man 
ranką ir sako:

— Meskim tas formules. Vistiek 
nebėra prasmės. — Po trumpos pau- 
zos jis priduria: — Taip, mano mie
las, drauge skridom — drauge tūp- 
sim. Eikš parodysiu tau darbą, ge
nerolas negreit grįš.

Mes pereiname jaukiai įrengtą 
kambarį, kuriame gyvena gen. Burg- 
dorfas su-adjutantu. Mūsų kambarį 
nuo šio skiria tik plonos plieninės 
durys. Kairėje prie durų stovi mums 
dvi, viena ant kitos pastatytos, lo
vos, priešais du rašomieji stalai 
Didelė uždanga kambarį dalo į dvi 
dalis. Antroje pusėje gyvena gen. 
Krebsas. Sienos, kaip ir kjtuose 
kambariuose, pilkai dažytos. *

Pasidedu daiktus. Prasideda nuro
dymai. Mano uždavinys čia, bunke
ryje, bus kas valandą surinkti ži
nias apie karinę padėtį Berlyno ir 
Postdamo apylinkėse, atžymėti žemė
lapiuose ir paruošti pranešimus pas 
Hitlerį. Visa kita paruoš Berndas 
— toks Freytago vardas. į . v 

Paskui jis mane {švenčia j pasku
tiniosios karo fazės įvykiuft -Ink-
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„Washington Post“ leidėjas 
Hanau stovykloje

Hanau lietuvių nevykia randasi 
ant viešo kelio. Todėl čia nėra veik 
dienos, kad j ją neužklystų vienas 
kitas (žymus žmogus ar šiaip aukš
tas pareigūnas. Štai, rugsėjo mėn. 
7 d. turėjome malonią progą priimti 
vieno iš didžiausių JAV laikraščių 
„Washington Post“ savininką Eugen 
Meyer, kurį lydėjo dar vienas jo 
bendradarbis-reporteris ir EUCOM 
štabo generolas. Svečias dabar vieši 
Europoje ir susipažįsta su pokari
nėmis nuotaikomis, drauge domisi 
DP gyvenimu. Todėl Hanau lietu
vių stovykloje svečias apžiūrėjo 
WTC dirbtuves (kur mokomi DP 
įvairių amatų), aplankė dail. J. Ka
minsko ir inž. Drąsučib meno pa
rodą, viena privatų butą, o taip pat 
stovyklos virtuvę.

Išvykdamas svečias padėkojo sto
vyklos vadovui prof. dr. A. Gyliui 
ir inž. Drąsučiui už suteiktas infor
macijas ir pažadėjo mūsų (DP) rei
kalams savo laikraštyje skirti vietos 
ir paprašė patiekti medžiagos. Šia 
proga svečiams buvo įteikta infor-

macinės apie Lietuvą ir DP medžia
gos.

O rugsėjo mėn. 6 d. lankėsi vie
nas JAV kongreso narys, kuris do
mėjosi daugiausia DP ūkininkais.

J. Janušaitls

K. V. Baltramaitis 
Seligenstadte

Lankydamas amerikiečių zonos 
lietuvių tremtinių stovyklas, rugsėjo 
1 d. Seligenstadte lankėsi Amerikos 
lietuvis K. V. Baltramaitis. War 
Relief Services — NCWC imitation 
officer Frankfurte a. M. Svečias sto
vyklos salėje padarė platų prane
šimą, susipažino -su šia skurdžiąja 
stovykla, lankėsi barakuose ir ap
žiūrėjo gyven. patalpas bei mokyk
las, šnekučiavosi su gyventojais ir 
vaikučiais. Gerbiamo svečio K. V. 
Baltramaičio lankymasis Seligen
stadte'buvo tikra šventė, sutelkusi 
ne vienam naujų yilčių drąsiau žiū
rėti į ateitį. K, Ap.

Sukama filmą iš DP gyvenimo

Suvažiavimo įspūdžiai

Šiuo metu Ingolstadte viena švei
carų filmų bendrovė suka filmą iš 
DP gyvenimo. Filmą vadinsis „Eu
ropos vaikai“ ir pirmiausia bus ro
doma JAV bei Šveicarijoje. Filmoje 
vaizduojamas vieno, tėvus prara-

Nauji leidiniai
šv. Sosto Sblegatūra išleido šiuos 

najus leidinius: Sv. Istorijos N. Įsta
tymą (brošiuruota), kaina HM 8.—; 
Sv. Istorijos N. Įstatymą (įrišta, at
spausta labai geram popieriuje), 
kaina HM. 12. Abi šio leidinio lai
dos atspaustos dviem spalvom ir 
gausiai iliustruotos. . Stasio Ylos 
Meilė, kaina RM. 3,50. Be to. dar 
yra likęs mažas kiekis S. Sužiedėlio 
šv. Kazimiero, kaina RM. 2.—; Mal- 
deikio - Maceinos Lyčių problemų, 
kaina RM. 2,50.

Užsakymus siųsti šv. Sosto Dele- 
gatūros Leidinių Administratoriui 
(14ą) Krichheim/T., AIleenstr. 128.

Pavieniai užsakant, reikia iš anks
to atsiųsti pinigus ir pašto išl. Užsa
kant pasikiro leidinio daugiau kaip 
10 egz., teikiama nuolaida.

dusio, čekų berniuko likimas. Svar
biausioje motinos rolėje — žymi 
New Yorko Metropolitan operos 
artistė Jarmila Novotna. Ši garbė 
teko Ingolstacįtui, nes čia yra filmai 
tinkamiausi stoties griuvėsiai, kur 
visas filmavimas ir vyksta. Taip pat 
kelios masinės scenos buvo nufil
muotos ir Mūnchene, Freimano SS 
kareivinėse. Šioje filmoje dalyvauja 
ir būrys stovyklos mažųjų bei kele
tas suaugusių. Visos „žvaigždės“ 
atlyginamos šokoladu bei cigare
tėmis. A. Z.

DEL ĮVYKIŲ BABENHAUSENE
Sąryšyje su „T. G.“ nr. 87 pa

skelbta žinute „Keistas latvio parei
gūno elgesys“ redakcijoje gautas iš 
LTB Babenhauseno Apylinkės Ko
miteto raštas, kuriuo pranešama, 
kad „minimas stovyklos vadovas 
latvis savo išleistame rašte dėl lie
tuvių perkėlimo į Kasselio stovyklą 
nėra pažymėjęs, kad bus repatrijuo
jami į tėvynę neklausantys įsakymo, 
bet, kad trukdą persikėlimui as
menys bus traukiami amerikiečių 
kariumenės teismo atsakomybėn“.

Paskutinėmis rugpiūčio dienomis 
lietuviai žurnalistai buvo suskridę 
iš visų trijų zonų į savo antrąjį me
tinį sąskrydį ištrėmime. Ir ne kur 
kitur, bet suskrido būtinai į Schwein- 
furtą. Ach . . :

šioje Mainfrankijos lietuviškoje 
stovykloje tą šeštadienio rytą Išdygo 
daug, daug pažįstamų, bet jau ne 
kasdieną matomų, veidų. Nebespėja 
sveikintis vieni su kitais, per petį 
meilingai tapšnoti ir apie pasilaiky- 
mus teirautis. Matai tuos pačius vei
dus, kurie per dienų dienas negalė
davo užbaigti disputų Konrado kavi
nėje Kaune, arba didžiu pasitenkini
mu spindėdavo anuomet ilgos atmin
ties „Maisto“ spaudos priėmimuose 
su lietuvišku kuklumu . . . Tik dabar 
matai juose uždėtus niekada nebe- 
panaikinamus gilaus vargo anspau- 
dus. Ir todėl jie dar glaudžiau mus 
suartina. Ak, ką ir besakyti, daug 
„džiaugsmų“ pergyventa praslinku
sių metų klaikybėse.

Tat Schweinfurte susirinko visi li
kusieji Lietuvos laikraštijos atstovai, 
beklaldžloją dabar nesvetingoje kar
dininkų žemėje. Nebuvo tiktai tų, 
kuriuos likimas numetė jau į tolimas 
šalis arba kurie ligos prirakinti prie 
lovų

— Gal būt, kad mes jau paskutinį 
kartą čionajos ... — kažin kuris 
prasitarė.

Ir gali būti. Toks disciplinuotas 
visų susibūrimas krūvon gali būti ir 
pranašingas. Yra sakoma, jog plunks
nos žmonės daug ką nujaučiu Juk 
ir paukščiai, prieš skrisdami į neži
nomas keliones, susirenka į būrius ..

•
Slaunus miestas tasai Schweinfur- 

tas. Kas mums miestas, mes kalba
me tik apie savąsias stovyklas. Jau 
suvažiavimo išvakarėse atsiradę ke
leiviai meilingai buvo paprašyti 
slinkti_už vakarienės stalo. Niekas 
nesiteiravo, ar tu turi ką savo tar- 
belėje, ar ne?

(PASTABŲ IR FAKTŲ VIETOJE)

Todėl ryto metą suvažiavimas 
smarkiai kibo į darbą. Jau pirmomis 
prezidiumo darbo minutėmis Pulgis 
iš publikos pareiškė:

— Prezidiumas nemoka nei skaity
ti, nei rašyti . ..

Galėjai jau spręsti, jog suvažia
vimas bus aistringas. Taip ir buvo. 
Prie kiekvieno paskaitininko ar pra
nešėjo žodžio buvo kimbama, ginči
jamasi, įrodinėjama . . . Tik niekas 
nė burnos neatvėrė po revizijos ko
misijos pranešimo.

Paskiau Kardelis su Pulgiu susiki
bo dėl spausdinto žodžio hebrajų 
kalba. Pirmasis įsakmiai pareiškė:

— Aš, kolegos, stačiai protestuoju!
O antrasis iš susijaudinimo, džingt, 

ir Išbėrė ant grindų savo taboką. Ką 
šiandien reiškia Išberti taboką — 
nereikia daug aiškinti. Visi tai su
pranta. Priešpietinis posėdis baigėsi 
kolegos Urbono trumpu, bet labai 
reikšmingu pranešimu:

— Kolegos? lygiai pirmą valandą 
pietūs!

Pasitenkinimo banga nusklido per 
visą salę.

•
Čia jau savo pastabas aš esmi pri

verstas nutraukti. Aš stačiai bijau 
rašyti, drebu prieš faktą. Kaip ne
drebėsi, jeigu, nusikaltimą esi pada
ręs. O nusikaltimas žiaurus ir baisus: 
mes ėmėm kartą ir privalgėme so
čiai ir skaniai . .. Prie šito tuoj gali 
kai kas prikibti; kaip, kur, kodėl pri- 
valgėte sočiai? Aha, tai tikras nusi
kaltimas — marš į daboklę! Todėl 
visi tik skuba valgyti, įdant kas ne
atimtų. O kai laimingai viskas bai
gėsi, tai linksmai visi atsiduso. Vie
nas dantis krapštinėdamas (irgi gali 
prisikabinti policija) ramiai pasakė:

— Man jau praėjo noras kur nors 
emigruoti ...

O čia desertui dar ėmė nešti ledus. 
Ir tikrus ledus, o ne erzacus. Tada 
vienas nabagas iš anglų zonos staiga 
išprendė neišsprendžiamą problemą:

— Vyrai, jeigu emigruoti, tai tik i 
Schweinfurts i ir tai kompaktine 
mase. , .

Popietiniai pasėdžiai vėl prasidėjo ;
be nuolatinio rūpesčio ... .

• •
Suvažiavime vyravo tikrai prote- '

siniai kolegiškos nuotaikos. Visi ypač 
buvo paslaugūs kolegoms iš anglų 
zonos. Jeigu reikėjo išlipti iš sunk- , 
vežimlo, visada padėjo, jeigu reikėjo • 
įlipti — ranką padavė. Ir šiaip vir 
sur prilaikydavo, kada tik pūstel- 
davo smarkesnis vėjas ... ........

Schweinfurto stovyklos direktorija 7 
irgi reikiamai suprato padėtį. Ji. ne
pagailėjo mašinų nuvežti ir į kon
certą ir į pikniką užmiesčio pilyje. Ir ; 
pati kartu visur dalyvavo, rūpinosi. : 
Neveltui vienas ahglozonininkaa 
mums ir pasakė:

— Šie vyrai, grįžę Lietuvon, galės 
drąsiai kiekvienam į akis žiūrėti ir 
pasakyti: tikrai ten buvom kampo 
lyderiais! Nereikės jiems vaikščioti 
pašalinėm gatvėm akis nuleidus .. .

•
P. Baltramaitis ir p. Devenienė su 

mumis buvo per visas suvažiavimo 
dienas nuo ryto iki vakaro. Jie mus * 
drąsino ir kėlė viltį. Jie išgirdo apie ' 
mūsų džiaugsmus ir mūsų vargus. \ 
Viską sužinojo. Grįžė Amerikon, jie . 
viską apsakys mūsų broliams.

Graudingi buvo paskutinieji pus- '• 
ryčiai pirmadienio rytą. Sunku buvo 
atsiskirti visiems nuo visų ir nuo 
šito stalo... Pulgis, padėjęs šaukštą, 
paskutinį kartą pagraudeno:

— Ačiū, ačiū! Šiuo savo suvažia
vimą laikau baigtu.

O Petrėnas, suspausta širdimi, iš- . 
tarė savo konseslnius žodžius:

— Malonu atsisveikinti!
Ir spaudė visi energingai rankas 

šeimininkams, o ypač šeimininkėms 
ir nusakė visokius komplimentus.

Alb. Y.

Padėkime susirasti artimuosius
Žinantieji apie žemiau išvardintų 

asmenų likimą prašomi pranešti C/ 
Kartotekai; per vietos LTB komi
tetus.

1) Adolfas Selkis su šeima ir Anė 
Maigytė — visi nuo Utenos;

2) Jonas Vitkus (1889) iš Navarėnų 
ir Maria Urban (1927) iš Mažeikių;

3) Artur Karl Weirieh (1912) iš
Skuodo; ■

4) Kazys Aleknavičius (1922) iš 
Vilkaviškio;

5) Adolfas ir Pranas Dimavičiai iš 
Papilės;

6) Gediminas Valatkevičius, stu
dijavęs Vilniuje;

7) Petras, Pranas ir kiti jų broliai 
Bartkevičial (Bartkai);

8) Adv. Stasys Janušauskas;
9) Kun. Jurgis Riauba Iš Prienų; .
10) Antanas Dunaitis, Vincas Kvie- 

tlnskas, Antanas Palilionis, Gaspa
ras Celkovas, Marijonas Šllinskas Ir 
Pranas Aleksandravičius;

11) Kalveliai (sūnūs Juozo ir Vla- 
dlslavo) iš Subatos;

12) Boleslavas Statkus (1923) iš 
Kūgių ir Br. bei Bale Razmai, nuo 
Sėdos;

13) Jurgis Bendinskas iš Skersba- 
Uų ir Pranas, Antanas bei Juzefą 
Macai iš Snukalių;

14) Stanislovas Mickevičius (1906) 
iš' Ciaulių, Stanislovas bei Stefa 
Barzdevičiai iš Dimiškių ir Algirdas 
Gaidonis (1924) iš Palangos;

15) Algirdas Žiedas iš Panevėžio;
16) Elena Traiderytė, gyvenusi 

Kaune;
17) Roma-Stanislova Viečaitė 

(1929) iš Joniškio;
18) Andrius Kvletkauskas (1924) 

iš Baltrušių;
19) Magdalena Rinkevičienė-Mi- 

čiulytė, Uršulė Merkevičienė-Rin- 
kevičlūtė, Petras Merkevičius ir jo 
sūnūs Jonas bei Kazys Merkevičiai 
— visi iš Šelvių;

20) Petras Rinkevičius iš Kumel- 
balių, Stasys Rinkevičius su žmona 
Marija bei vaikais. Janute ir Kęstu
čių — iš Karalių dv.;

21) Stasys Beniušas;
22) Vincas Giraitis nuo Vilkaviš

kio;
23) Tomas Ir Agota (Bazika) Gu

lai iš A. Panemunės;
24) Oskaras SarfUngas (1889), 

Meima Šarflingienė-Lurje (1893) Ir
Žų vaikai: Regina (1922), David (1926) 

>ei Goldą (1929) — visi iš Skaudvi- 
lės/Nemakščių;

25) Albinas Kaupas (1922) sūnus 
Adomo iš Ramygalos;

28) Feliksas Wassllat, g. 1911 m.

Paderborn, 1944 m gyvenęs Kroku
voje; gį

27) Adomas Emilis (1919) gimęs 
Vilučiuose, 1945 m. gyvenęs Grau- 
denz;

28) Alvina Bulow-Blankenfeld, g. 
1873 m. Kulicuose, 1944 m. gyve
ntus! Šiauliuose.

LTB C/Kartoteka

Kas naujo Bamberge
— Vykdydama savo nusistatymą 

tremtinius grupuoti paskirais vie
netais, IRO pradėjo pertvarkymą ir 
Bambergo DP stovyklų Visi ukrai
niečiai iš Bambergo iškeliami įBay- 
reuthą, o Bamberge, sugrupuojami 
tik pabaltiečiai:. lietuviai, latviai ir 
estai. Turimomis žiniomis, į Bam
bergą būsią atkelti dar lietuviai iš 
Wunsiedelio stovyklos.

— Rugsėjo I d. Bambergą ap
lankė Lietuvos Operos solistai: Juzė 
Augaitytė, Olga Nauragienė, Ipoli
tas Nauragis ir muzikas A. Kučiū- 
nas, kurie Bambergo evangelikų 
maldos namų salėje (Promenade 
Str. 1) turėjo koncertą.

— Rugsėjo 2 d. Bambergo ateiti- 
ninkai-sendraugiai turėjo susirin
kimą, kuriame dalyvavo ir skaitė 
paskaitą atvykęs iš Erlangeno doc. 
Dr. Girtautas.

— Bamberge leidžiamas vokiečių 
vyskupijos oficiozas „Heinrichs 
Blatt“ yra labai palankus lietuvių 
atžvilgiu ir jame daug talpinama 
lietuvius liečiančios medžiagos. 
Tame laikraštyje nuolatinai ben
dradarbiauja ir informacijas teikia 
Bambergo lietuvių progimnazijos 
direktorius Dr. Juozas Januškevi
čius. Pr. AL

Lietuvio išradimas
Mūnchen (Dena) — Vienas lietu

vis inžinierus sukonstruavo bata su 
pakeičiamu padų kur be odinio, 
galima įdėti padą iš medžio kamš
čio, aliuminijaus arba kitokios 
medžiagos. Kaip praneša vienas 
Mūncheno patentų įvertinimo bitf-.: 
ras, greitu laiku būsianti pradėtaS 
masinė tokių batų gamyba. ■

SPORTO ŽINIOS

KEMPTENIEClAI SUSIBŪRĖ Į 
VIENĄ SPORTO KLUBĄ „MARGĮ“ 
„Šarūnas“ ir GSK savo gyvavimo 

dienas baigė
Kemptene' veikė du sporto klubai: 

„Šarūnas“ ir GSK. Bet paskutiniu 
metu ir vienas, ir kitas buvo su
svyravę, o antra, neapėmė visų sporto 
šakų, labiau pasireiškė tik krepšl- 
nyje. Be to, keletas „Šarūno“ krepši
ninkų pasišovė vykti Kanadon, gi 
GSK paskutiniu metu L klasės 
krepšinio pirmenybėse irgi nekaip 
pasirodė. Kempteno' lietuviškoji vi
suomenė pageidavo, kad ši kolonija 
būtų tinkamai atstovaujama. Tai 
atsiekti tebuvo tik įmanoma visiems 
sportininkams susiorganizavus į vie
ną klubą.

Ir štai, 1947 m. rugsėjo 7 d. vietos 
lietuvių kolonijos švietimo bei kul
tūros reikalams komiteto narys Leo
nas Pračkaila sušaukiė visų sporti
ninkų bendrą susirinkimą vieno 
klubo steigimo reikalu. Visi tam pri
tarė. šis naujasis kempteniečių 
sporto klubas pasirinko taip pat ir 
naują sau vardą, būtent: „Margis". 
Tuoj pat išrinkta naujojo klubo 
valdyba, į kurią įėjo: J. Šileikis. A. 
Puzinauskas ir L. Pračkaila. Mini
mam susirinkime išrinkti ir sporto 
vadovai vyrams ir moterims: Al. 
Osteika ir Puzinauskienė. Čia pat 
susirinkime pavesta žymesniems 
sportininkams sušaukti artimiausioje 
ateityje atskirų sporto šakų-sekcijų 
susirinkimus ir išsirinkti sekcijų va
dovus. Be to, numatyta prie klubo 
sudaryti iš sporto bičiulių Klubo 
Tarybą, o susidariusiems įvairiems 
ginčams spręsti — garbės teismą ir 
kviesti klubui dvasios vadovą ir 
gydytoją. L.V-kas

SPORTAS KASSELY
VIII. 23 Lituanicos svečias buvo 

Hanau Perkūnas. L klasės krepšinio

pirmenybių rungtynėse Lituanica 
įveikė hanaviškius 46—40 (13—15). 
Pirmame kėlinyje pasekmė svyravo, 
trečiame ketvirtyje Perkūnas vedė 
keliais taškais, bet paskutiniame 
kasseliečiai smarkiai susiėmė ir pel
nė pergalę, kartu ir antrąją vietą 
pirmenybėse. Taškai: Lituanicos — 
Varkala 16, K. Miškinis 10, Ralke- 
vičįus 6, Landsbergis I 6, Afanasje- 
vas 6, Mičiulis 2, V. Miškinis 0 ir 
Valaitis 0; Perkūno — Bagdonas 22, 
Pilvelis 8, Paransevičius 7, Dragune- 
vičius 2, Kalvaitis 1, Kuncaitis 0 ir 
Beresnevičius 0. k. m.
ZONOS ŠACHMATU PIRMENYBES

Kempteno stovykla rengia pas 
save rugsėjo 12-19 d. d. amerikiečių 
zonos lietuvių šachmatų pirmeny
bes. Į jas suvažiuoja 14-ka šach
matininkų: meisteriai Tautvaišas ir 
Arlauskas (Dillingen), • Skibniauskas 
(Dinkelsbuhl), Kazakevičius (Mem
mingen), šilingas (Scheinfeld), Bra
zauskas ir Markevičius (Schwab. 
Gmūnd), Matusevičius (Dili.), Va
lančius (Kirchheim), Mataitis (Ha
nau), Liūgą (Augsburg), Vosylius 
(Ingolstadt), Paškevičius, Guobys ir 
Sirutis (Kempten).

Šachmatininkai, surinkę šiose pir
menybėse 50%, įgaus teisę daly
vauti Vokietijos lietuvių šachmatų 
pirmenybėse, kurios bus surengtos 
amer. zonoje po poros mėnesių

Zonos pirmenybes Kemptene ap
siėmė globoti vietos lietuvių kolo
nijos pirmininkas dr. Kaškelis.
TAUTVAIŠAS IR ARLAUSKAS Į 

HANAU TURNYRĄ
Mūsų meisteriai Tautvaišas ir Ar

lauskas pakviesti į rugsėjo. 27 — 
spalių 8 d. d. latvių rengiamą didelį 
šadimatų turnyrą Hanau. Pakviesta 
16 dalyvių, k. a.: Bogoliubov, Boga- 
tyrčiuk, Seleznev, dr. Roedl, Un- 
linker, Niephaus, Troeger, Kie-

ninger (tik ką laimėjęs Vokietijos 
p-bes Weidenau) mūsų meisteriai 
Tautvaišas ir Arlauskas, estas Hein- 
la ir latviai: Zemgals, Endzelinš, 
Rankis, Ozols ir Lidums. mr.

TRUMPAI IS VISUR

— Tarpvalstybinės futbolo rung
tynės: Švedija — Suomija 7-0, Veng
rija — Albanija 3-0.

— Po dešimties savaičių pertrau
kos prasidėjo Anglijos futbolo pir
menybės. Pirmąją žaidimų dieną į 
stadionus prigūžėjo milijonas žiūro
vų Arsenai nugalėjo Sunderland 
3-1, Stoke City — Bolton Wanderers 
1-0, Grimsby Town — Aston Villa 
3-0, Manchester City — Wolver
hampton Wanderers 4-3, Charlton — 
Sheffield United 4-0 ir kt.

— Ir Prancūzijoj prasidėjo futbolo 
pirmenybės. Latvis gynikas Arens 
žaidžia už Paryžiaus Racing, o kitas 
latvis, puolikas Vanags, jau ne už 
Strasburgą, bet už į antrą lygą smu
kusi L® Havre. Taurės laimėtojas 
Lille nugalėjo Paryžiaus Racing 4-1, 
meisteris Roubaix įveikė Cannes 3-1.

— Švedijos lengvosios atletikos 
pirmenybės davė tokias pasekmes: 
100 m Strandberg 10,9; 200 m Lund
quist 22,1; 400 m Larsson 48,4; 800 m 
Ljungren 1.50,1; 1500 m Strand 3.49,6; 
5000 m Albertson 14.32,6; 110 m kliū
tinis Lidman 14,7; 400 m kliūt. Lars
son 53,1; 3000 m su kliūtimis Sjost- 

rand 9.05,0; į aukštį Bjork 1.95; į 
tolį Laessker 7,17; su kartimi Olsson 
4,05; trišuolis Ahman 15,26; diskas 
Fransson 48,00; ietis Petterson 66,43; 
rutulys Nilsson 15,26; kūjis Eriksson 
54,34.

— Hongkongo futbolo vienuolikė 
Sing Tao FC Jau atvyko į Angliją 
rungtynių su mėgėjais. Kelionę fi
nansavo milijonierius Hoon Haw.

Paieškojimai
Gedminaitė Ona, gyv. Amerikoje,, 

kilusi iš Raseinių apskr., Betygalos 
valsč., Navininkų km., prašo atsi
liepti gimines ir pažįstamus. Ra
šyti: Vladas Soltanas, (16) Hanau a. 
M., Lithuanian DP Camp.

Kun. Sondą, iš Pagramantų, Ša
palą Edmundą iš Kražių Savitiškių 
dv., Račkauską Bonifacą iš Šiaulių, 
kpt. Mikucką iš Kauno ir Žąsiną Sta
nislovą, iš Kražių prašo atsiliepti 
Šidlauskas Viktoras, 120 rue Hor- 
Chateau, Liege, Belgique.

Žinantieji apie Šaulinską Petrą, 
arba bent vieną seserų Marijoną, 
Eugeniją, Albiną bei Anelę Kurti- 
naitytę prašomi pranešti šio laik
raščio administracijai.

Spirikaičio Alekso, gim. 1918 rų, 
kilusio iš Panevėžio, ieško namiš
kiai. Rašyti: Pranas Budrys, Lūbeck, 
Mesenkaserne, Block 7.

Žinantieji apie Grėbliauskienės 
Adelės ir Tamulaitienės Stefanijos 
likimą, prašomi atsiliepti Juozui 
Kundrotui (24b) Klein Wittensee, 
Krs. Eckenforde, Lit Lager.

Mrs. AL Vasiliauskas, gyv. Kana
doje, 2342 Orleano Str. Montreal 4. 
ieško brolio Stasio Šileikos iš Ma
želių kaimo, Kovarsko valšč., gimu
sio 1915 m. Nori susirašinėti ir su 
Maželių km. gyventojais, esančiais 
Vokietijoje. (55)

Jonas Buragas, gyv. Sao Paulo 
Santa Andre Caixa postal 25 Brasil, 
kilęs iš Kazlų Rudos, Mariampolės 
apskr. prašo atsiliepti sekančius as
menis, arba apie juos žinančius: Pi- 
jušas Buragas, Marcelė Pampalienė, 
Adelė Puišlenė, Andružiu šeima, Ma
rytė Būragaitė. (43/3)

PC IRO Paieškojimų Įstaiga, 
Aroisen prie Kasselio, ieško sekančių 
asmenų:

Jabionskls-Mutulytė Ona, 37 me
tų gyv. Raseiniuose;

Jankata Julius, 17 metų gyv. 
Kaune.

Lewi Monia, 15 metų gyv. Kaune; *
Lewi Sapiro Hinda, 46 metų gyv.

Kaime;
Lewi Moses, 52 metų gyv. Kaune;
Lewin Hllel, 14 metų, gyv. Kaune;
Lewin Basja, 38 metų, gyv. Kaune; 
Lewin Hirsdi, 45 metų gyv. Kaune;
Lewin Jehowed. 17 metų gyv. 

Šiauliuose:
Lewin Etta, 46 metų gyv.’ Šiau

liuose;
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paskutinėmis 
Spaudoje iškilo 
Passamaąuoddy

Ar įsikurs DP Quoddy kaime?
savaitėmis JAV 
„Quoddy“ vardas.

. . ------- „ (pilnas pavadinimas
šio Maine valstijoj esančio kaimo) 
sienas Karo Nuosavybių Valdyba 
apklijavo plakatais „Parduodama 

. arba išnuomuojama“. 1935 m. pra
dėtas statyti kaimas po karo „mirė“, 
ir dabar Maine vyrai suka galvas, 
kokiu būdu būtų galima jį atgai
vinti. nes mintį pąrduoti kaimą, 
kaip laužą, jie laiko nusikaltimu.

DP stotis pakeliui { P. Ameriką
“Tbe New York Times“, ypač daug 

dėmesio paskyręs šiam reikalui, tal
pina eilę straipsnių apie vieno New 
Yorko finansininko, Frank Cohen, 
projektą prikelti kaimą, laikinai ten 
įkurdinant Europos tremtiniui Trem
tiniai čia atvyktų šešiems — aštuo- 
niems mėnesiams, pasinaudodami 
tam laikui išduodamomis transito 
vizomis, ir būtų paruošiami tolesnei 
emigracijai į Pietų Ameriką. Be pa
ruošimo emigracijai, ypač išmokimo 
naujų amatų ir P. Amerikoj varto
jamų kalbų, tremtiniai čia dirbtų 
traktorių, batų ir kitų produktų, 
Skirtų eksportui į pietinę Vakarų 
pusrutulio dalį, gamyboj, už tai ne
gaudami atlyginimo grynais pinigais. 
„Stars and Stripes“ žiniomis, Quod
dy iki 1948 m. birželio mėn. galėtų 
priimti 25.000 tremtinių šeimų.

Frank Cohen yra pasirengęs pa
dengti išlaidas, reikalingas atatinka
mam kaimo remontui, kurios su
darytų apie 250.000 dol. Coheno pro
jektu susidomėjimą parodė ir Maine 
valstijos senatorius O. Brewster, o 
taip pat valstijos pareigūnų tarpe ši 
idėja rado pritarimo.

Oponuojant padaryti užmetimai, 
jog toks projektas esąs žiaurus, ir jo 
įgyvendinimas reikštų neleistiną 
daugelio tūkstančių europiečių trem
tinių eksploatavimą. Karo Nuosavy
bių Valdyba, kurios tiesioginėje ži
nioje yra minimas kaimas, atrodo, 
pradžioje buvo linkusi panašiam 
projektui pritarti.

Bet vėliau Maine valstijoj išeinan
čiam “The Lewiston Daily Sun“ pa
sirodė žinia, jcg Quoddy pavertimą 
į tremtinių apmokymo vietovę Karo 
Nuosavybių Valdyba nelabai linkusi 
užgirti, nes nemananti, kad tai tu
rėtų kokios visuomeninės naudos. 
Toks projektas neturėsiąs reikšmės 
nei iš pramoninio taško žiūrint, nei, 
pagaliau, nebūsią jokios naudos 
auklėjimo bei lavinimo atžvilgiu. tai

jie būtų grįžę t gimtuosius kraštus.“ 
Dr. Končius Karo Nuosavybių Val
dybai yra pasiūląs vieną mil. dolerių 
nž Quoddy kaimą.

Universiteto branduolį sudarytų 
dabar Pinneberge prie Hamburgo 
veikiąs Pabaltijo Universitetas. Nu
matoma, kad 1948 m. ši institucija 
galėtų pradėti darbą, perkėlus ten 
2500 studentų Ir maždaug 130 pro
fesorių. Dr. Končius jau yra padaręs 
atatinkamų žygių pas Maine parei
gūnus, JAV švietimo įstaigose ir 
Karo Nuosavybių Valdyboj. Pra
džioje planuojama įrengti paren
giamąjį medicinos fakultetą, vėliau 
pilną medicinos, mišklninytės, žemės 
ūkio, žuvininkytės ir technikos fa
kultetus. Universitetas aptarnautų 
ne vien tremtinius, bet ir vietos ben
druomenę. Pirmenybę turėtų karo

veteranai, nedarant skirtumo, rasės, 
tikėjimo, spalvos ir gyvenamos vie
tos atžvilgiu. Tai būtų žymi institu
cija Maine valstijoj.

Apie dr. Končiaus žygių vaisius, 
rašant šią apžvalgą, dar nebuvo tu
rima žinių, tačiau, New Yorko švie
timo įstaigų sluoksniuose, kaip rašo 
“The New York Times“, reiškiama 
nuomonė, jog Quoddy idealiai ata- 
tiktų universiteto ar kitokios švie
timo įstaigos reikalavimus, o šiuo 
metu ankštojo mokslo įstaigų trūku
mas JAV aiškiai jaučiamas.

250 trobesių ant Fundy įlankos
Quoddy guli prie Fundy įlankos, 

apsuptas spygliuočių miško. Balti kai
mo pastatai yra t. v. kolonialinio Sty- 
liaus, plačiais raudonais arba žaliais 
stogais ir spalvingomis langinėmis.

Kaime yra 250 pastatų, iš jų 46 
grindų plotas siekia nuo 4000 iki 
60.000 kvadratinių pėdų. Gyvenamų 
pastatų yra 129, iš jų 9 gali sutal
pinti po 40 šeimų. Namai įrengti 
modemiškai ir yra, palyginti, ge
rame stovyje, aprūpinti centraliniu 
šildymu ir vandentiekiu. Netrūksta 
ir ligoninės, kuri karo metu buvo 
praplėsta iki 200 lovų. Didžiausias 
pastatas yra Ben Moreel halė, kuri 
siekia apie 180 m ilgio ir 30 m plo
čio. Kitame pastate įrengta audito
rija gali sutalpinti 300 asmenų.

Kaimas yra saugojamas, ir sargy
biniai, ugniagesių dalinėlis, kartu su 
15 administracijos tarnautojų, šiuo 
metu yra vieninteliai „mirusio“ 
kaimo „vaiduokliai“. Jų išlaikymas 
valdžiai kas mėnesį kainuoja 3500— 
4000 dolerių. alg. drm.

Didžiulė elektros jėgainė
Quoddy pradėtas statyti Rodsevelto 

prezidentavimo laikais. Čia turėjo 
būti įrengta milžiniška hidroelek
trinė jėgainė, bet, išleidus 7 mil. 
dolerių, kongresas nebesutiko skirti 
tolesnių sumų, ir darbai sustojo. 
Šiuo metu, prezidentui Trumanul 
parodžius susidomėjimo, vėl dedama 
vilčių, jog jėgainės statyba gali 
būti tęsiama.

Universitetas veteranams ir 
tremtiniams

Tačiau, iš kitos pusės, kaip pra
neša minėtas “The Lewiston Daily 
Sun“, diskutuojamas BALFo pir
mininko dr. J. Končiaus pasiūly
mas, Quoddy įsteigti universitetą 
studentams tremtiniams. Tai būtų 
universitetas, kuris „aptarnautų karo 
veteranus ir tremtinius paruoštų 
.demokratijos pionieriais“, kuriais1

Quoddy kaimo (Maine, JAV) centriniai pastatai („N. Y. Times“)

Trečius metus stovyklaujame Italijoj
1945 m. gegužės m. Karnten srities 

(Austrijoj) daugumas lietuvių buvo 
surinkti į Spittal a. d. Drau stovyklą. 
Vieni paliko fabriką, kiti lentpjūvę, 
dar kiti su austrų ūkininku atsisvei
kino. Birželio 1 d. alijantų mašino
mis atvykome Italijon.

,;Visi keliai veda į Romą“. Mes 
irgi ten vykome. O iš Romos ke
liausime toliau, paliksime karin
gąją Europą. Taip buvome informuo
jami stovyklose, kuriose dviems, 
trims dienoms sustodavome. Bet pa
čioje Romoje tokių informacijų jau 
negirdėjome. Po keleto mėnesių be
veik visi atsidūrėme Emilijos pro
vincijoj, Reggio mieste, kareivinėse 
įrengtoje stovykloje.

Reggio Emilia stovykla yra pa
grindinė lietuviams Italijoje. Šiuo 
metu čia gyvena apie 170 lietuvių. 
Šioje stovykloje daugiau pasireiškia 
ir įvairus veikimas. Ypač 
šventės, įvairūs minėjimai 
parengiami. Tada atvyksta 
iš Romos bei kitų Italijos 
Ypač stipri yra krepšinio komanda, 
laimėjusi net keletą turnyrų su italų 
komandomis.

tautinės 
gražiai 

lietuvių 
miestų.

daugumoje menininkai — architek
tai, dailininkai.

Bolonijoj, kuri garsi savo, tur būt, 
pačiu seniausiu universitetu, taip 
pat yra 18 lietuvių, gyvenančių to 
miesto stovykloje. Iš jų 11 studijuoja 
universitete.

Po keletą lietuvių gyvena Milane, 
Monzoje, Torine ir dar viename ki
tame mieste.

Centrinis lietuvių komitetas su
darytas Romoje. Čia gyvena ir di
desnis skaičius lietuvių nuo senes
nio laiko. Romoje leidžiamas ir tu
riningas mėnesinis laikraštis „Lie
tuvių Balsas“. Be to, paskutiniu 
laiku įsteigta lietuvių kunigų kole
gija labai daug prisideda prie lietu
viško veikimo Romoje ir bendrai 
Italijoje sustiprinimo.

Lietuvių tremtinių Italijoje pir
mutinis rūpestis, tai emigracija. Va
žiuotų bet kur. Deja, iki šiol išvy
kusių yra tik keletą į Pietų Ame
rikos valstybes. Du šiomis dieno
mis išvažiuoja į JAV. Kiti tik lau
kia , . .

Kitas žymesnis lietuvių kultūrinis 
židinys, tai Pizos lietuvių studentų 
kolegija, vadovaujama lietuvių ku
nigų saleziečių. Čia sudaryta stu
dentų atstovybė visiems ir kituose 
universitetuose studijuojantiems lie
tuviams. Pačiame Pizos universitete 
yra apie 30 lietuvių, 4 lietuviai stu
dijuoja Florencijos universiteto. Tai

Incidentai

Stebuklingas vaistas
Dr. Waksmann Streptomycinas — vaistas gydyti džiovai

'■ Kaip jau žinoma, karo metu buvo 
galutinai surastas penicilinas. Jis 
buvo plačiu mastu pagamintas JAV 
ir dabar juo gydomos įvairios ligos, 
ypač venerinės-gono'ėja, sifilis, 
įvairiausi kraujo apsikrėtimai (ypač 
po gimdymo) ir daugybė kitų ligų. 
Penicilinas yra tam tikra pelėsių 
rūšis, kuri pasirodo ant pūvančio 
Sūrio, obuolio ir kitų daiktų. Prakti
koje pasirodė, kad penicilinas, kaipo 
vaistas, naikina nevisas bakterijas. 
Dažniausiai penicilinas veikia į to
kias bakterijas, kurios dažymo būdu, 
pagal t. v. Gramo būdą, nusidažo 
teigiamai. Kitos gi nenusidažo, ir 
jos vadinamos neigiamomis. Pradėti 
nauji tyrimai su naujais pelėsiais, 
grybų įvairiausiomis rūšimis, ypač 
su pūvančių medžiagų pelėsiais. Pa
sirodo, daug yra grybų ir pelėsių, 
kurie suėda bakterijas, jas sunai
kina. Tokius plačius tyrimus dar 
karo metu pradėjo JAV dr. Waks- 
mann. Jis išaugino apie 85 rūšis 
įvairiausių pelėsių kultūrų ir jas 
išbandė įvairiais būdais. Beveik visi 
pelėsių gaminiai pasirodė žmogaus 
organizmui labai žalingi. Tik iš 
vieno grybo, t v. glebo, pagamin
tas skystis pasirodė labai naikina 
neigiamai nusidažiusias pagal Gra
mo būdą bakterijas. Sį skvstįWaks- 
manų pavadino streptomycins Jis 
jį išbandė ant vištų, triušių, jūros 
kiaulyčių ir kytų gyvulių ir gavo 
gerus rezultatus kai kuriom ligom

gydytu Sį vaistą jis užpatentavo ir 
dabar gamina JAV. Streptomycinas, 
kaip ir penicilinas, pasirodė kaipo 
nauji „stebuklingi“ vaistai nuo įvai
rių ligų

Kaip praneša „New Herald Tri* 
bune“ š. m. rugsėjo 6 d. iš Lon
dono, streptomycinas taikomas ir 
džiovos gydymui. Britų sveikatos 
ministeris skelbia, kad importuo
jamas iš JAV streptomycinas tinka 
kai kuriais atvejais ir džiovos-tuber- 
kuliozės gydymui. Šio vaisto gavus 
iš JAV atitinkamą kiekį — perduo
da per Sveikatos Ministeriją jį pri
taikyti gydymui ligoninėse 150 lovų. 
Pagal sveikatos ministerio pranė-Pagal sveikatos ministerio .
Šimą, streptomycinas gerai veikia 
prieš smegenų uždegimą. — menin
gitą ir prieš tuberkulizinį 
gitą, kuris iki šiol buvo laikomas 
nepagydomu. Taip pat tinka prie 
miliarinės džiovos formos, t. y. grei
tosios džiovos ir kitų. Sveikatos mi- 
nisteris įspėja, kad jis netinka chro
niškai džiovai gydyti.

Dėl patento vaistai yra labai bran
gūs ir sunkiai gaunami, mažai jų 
tepadirbama. Anglų vyriausybė 
streptomycino įvežimą leido be mui
to. Kaip žinoma, Anglijoje visa, kas 
Importuojama, apdedama smarkiais 
muito mokesčiais. Ateitis parodys, 
kiek šis „stebuklingas“ vaistas pasi
rodys praktikoje tinkamu vartoti 
plačiu mastu ir pagydyti milijonus 
džiovininku.

Darbo gauti šalia stovyklų yra 
neįmanoma. Pačių italų bedarbių 
yra per milijoną, todėl svetim
šaliams darbo leidimų visiškai ne
duoda. Dirbant ir turint pinigų, 
gyvenimas būtų geras. Krautuvės 
pilnos visokio gero. Su kortelėmis 
parduodama tik duona, makaronai, 
pienas ir cukrus. Bet ir šių pro
duktų galima laisvai pirkti juodoje 
rinkoje, o kartais ir krautuvėse vie
šai. Kitokių maisto produktų, kad 
ir tonomis, galima pirkti krautuvė
se. Gėrimai, palyginti, nebrangūs. 
Taip pat ir vaisiai. Dolerio oficia
lus kifrsas 350 lirų, laisvoje rinkoje 
apie 630 lirų. Sviesto 1 kg — 1.300 
1., duonos kg — 200 1., dešros ar 
kumpio kg— 1.000 L Lietuviai trem
tiniai tik tie geriau laikosi, kurie turi 
giminių, ar pažįstamų užjūryje. Visi 
kiti, gyvenantieji iš alijantų ir 
BALF’o malonės, gan skurdžiai lei
džia dienas. Matyti alkanam viso
kias gėrybes, ir negalint jų para
gauti, tai nuolatinės Tantalo kan
čios ...

J. Mikas

2. IX Petropoiy pasirašytas 
Amerikos kontinento gynimo 
paktas. ♦ Camberroje pasibaigė 
D. Britanijos dominijų konferen
cija, Japonijos taikos sutarties 
reikalams aptarti. ♦ JAV vy
riausybė atmetė sovietų protesto 
notą prieš vakarinių Vokietijos 
zonų pramonės lygio pakėlimą. * 
D. Britanijos vyriausybė įteikė 
Bulgarijai ’aštuntą notą dėl bul
garų opozicijos vado N. Petkovo 
bylos. ♦ Vid. Indijoje, Pandžabo 
provincijoje ir Kalkutoje išsiplė
tė dideli neramumai tarp indusų 
muzulmonų ir sikhsų * Netikė
tai dingo ‘ Thuringijos min. pir
mininkas prof. Rudolf Paul.

3. IX Kinijos vyriausybė pri
ėmė JAV vyriausybės kvietimą 
dalyvauti pasitarimuose dėl Ko
rėjos. * Lahoroje įvyko Indijos 
ir Pakistano vadovybių pasitari
mas dėl sukilimo malšinimo Pan
džabo provincijoje ir vid. 
dijoje.

4. IX Marshallis, grįžęs 
Panamerikos konferencijos,

iš 
_________ ____ ____ ... su 
ūkio žinovais pradėjo ruošti sku
bios paramos suteikimo . planą 
Europai. * Atsistatydino Din- 

t nyes vadovaujama Vengrijos Vy
riausybė. * Dėl nesutarimų su 
komunistų partija, iš savo pa
reigų pasitraukė Vengrijos so
cialdemokratų partijos vadas ir 
generalinis sekretorius. * Atsi
statydino keturi Turkijos vyriau
sybės ministerial. * Anglijoje 
išsiplėtė angliakasių*, streikas, 

' apimdamas 50 kasyklų* su 60.000 
darbininkų.

5. IX Prancūzijos parlamentas 
292 balsais prieš 241 išreiškė Ra- 
mądier vyriausybei pasitikėjimą.
* D. Britanijos vyriausybė nei
giamai atsakė į sovietų protesto 
notą prieš amerikiečių, britų ir 
prancūzų nutarimą pakelti va
karinių Vokietijos zonų pramonę.
* Prahoje pasirašyta kultūrinio 
bendradarbiavimo sutartis tarp 
Čekoslovakijos ir Rumunijos.

6. IX Graikijoje sudaryta nau
ja, liberalų vado Sopholio vado
vaujama, vyriausybė. * Italijos 
prez. de Nicola pasirašė Italijos 
taikos sutarties, ratifikavimą. * 
Gautos žinios apie prasidėjusį 
Jugoslavijoje- Michailovičiaus ša-' 
lininkų 
džią.

. 7. IX 
gandus 
vičiaus 
Gen. de Gaulle Lione pasakytoje 
kalboje apkaltino prancūzų ko
munistus už veikimą svetimųjų 
naudai ir pasisakė už glaudų 
Prancūzijos bendradarbiavimą su 
Vakarų .Sąjungininkais. * Mas
kva iškilmingai šventė 800 metų 
įkūrimo sukaktį. g

sukilimą prieš Tito vai-

Belgrado radijas paneigė 
apie ginkluotą Michailo- 
šalininkų sukilimą. ♦

del nelegalios emigracijos 
Palestinon

EXODUS GRĮŽTA Į VOKIETIJA * ŽYDIŠKOS DAINOS IR „HEIL HITLER“ ŠAUKSMAI * " 
PROTESTŲ BANGOS * RUOŠTASI BOMBARDUOTI LONDONĄ * ATOMINE BOMBA IŠ AMERIKOS

Pastarąją savaitę pasaulio lai
kraščiai paskyrė ištisas skiltis, o 
žinių agentūros sunaudojo šimtus 
metrų telegraminių juostų pra
nešimams apie 1947 m, „Exodus“ 
žydų pabėgėlių kelią atgal iš Pa
lestinos į Vokietiją. Žemiau pa
duodama vokiečių telegramų 
agentūros „Dena“ pranešimų mi
nimu klausimu santrauka

Atmetus pasiūlymą išsikelti Pran
cūzijos žemėje ir laukti ten palan
kios progos legaliai emigruoti į Pa
lestiną, trys britų laivai — „Ocean 
Vigour“, „Empire Rival“ ir „Runny- 
mede Park“ — su 4350 žydų pabė
gėlių pasuko Šiaurės Jūros kryptimi. 
Sekmadienį „Ocean Vigour“, lydimas 
dviejų britų naikintojų įplaukė į 
Hamburgo uostą. Uostas buvo apsta
tytas stipriais anglų kariuomenės ir 
karo policijos daliniais.

Pirmadienio rytą, kelis kartus per 
garsiakalbius pakartojus reikala
vimą išlipti, laivas, galima sakyti, 
buvo ramiai ir tvarkingai apleistas. 
Antradienį per pietus tvarkingai ir, 
palyginti, skubiai žydai evakuavo ir 
antrąjį, „Empire Rival“, laivą. Tik, 
kaip praneša AFP, antradienio va
kare pastarajame laive sprogo bom
ba, kuri turėjo delsiamąjį degiklį.

Tačiau 1500 „Runnymede Park“ 
keleivių į ultimatyvinį reikalavimą 
apleisti laivą nuo denio atsakė 
„pfui“ šauksmais. Užlipę 150 anglų 
kareivių ir karo policistų, ginkluotų 
guminėmis lazdomis ir ašarinių dujų 
pistoletais, pabėgėlius rado kajutėse, 
dainuojant žydiškas dainas. Prasi
dėjo gumtynės. Žydai gynėsi kon
servų dėžutėmis ir bonkomis. Po 
valandos grumtynės pasiekė aukš- 

Ags. čiauslą įkarštį, ir žydai, anglų ka-

menin-

reivių velkami iš laivo, balsiai keikė 
Vokietiją ir šaukė „Heil Hitler!“. 
Maždaug po dviejų valandų suėmus 
pasipriešinimo organizatorius, pa
vyko laivą ištuštinti.

Visi pabėgėliai specialiais trauki- 
nais pervežti į Kūcknitz stotį, gulin
čią Lūbeck—Travemūnde ruože, o iš 
ten sunkvežimiais sugabenti į Pop
pendorf stovyklų

Sąryšyje su šiuo grąžinimu pasi
pylė masės protestų iš žydų pusės. 
Palestinoje žydų tautybės gyven
tojai paskelbė dviejų valandų pro
testo streiką. Antradienį prie Ham
burgo dokų susirinko apie 500 žydų 
demonstrantų kurie veikiai buvo 
britų karo policijos išsklaidyti. 
Eilėje žydų DP stovyklų paskelbti 
solidarumo streikai, gi įvairios žydų 
organizacijos išleido daugybę pro
testo raštų. „Su kartėliu mes reiš
kiame iškilmingą protestą prieš 
Dūnkircheno didvyrių ir EI Ameino 
laimėtojų brutalumą ir nežmonišku
mą.“

Savotiška protestavimo būdą pas
kutinėmis dienomis išaiškino Pary
žiaus policija. Slapta žydų organi
zacija „Žvaigždė“ buvo pasiruo
šusi . . . privačiais lėktuvais bom
barduoti Londoną. Piloto Gillbert 
pareiškime spaudai sakoma: „Antrą 
dieną aš susitikau su vienu specia
listu, kuriam buvo pavesta paruošti 
šešias bombas su savo gamybos de
gikliais. Bombos turėjo būti nu
mestos ant anglų parlamento ir užs. 
reik, ministerijos rūmų Pagal ga
lutinį nusistatymą pirmas užskridi- 
mas turėjo įvykti ketvirtadienio va
kare, numetant paruoštus atsišau
kimus, o sekantį pirmadienį jau tu
rėjo kristi ir bombos.“ Atsišaukimų

rasta pas šioje istorijoje įsipainio
jusį rabiną Baruch Korff. Jais Britų 
Imperijai žydai deklaruoja laisvės 
karą.

Tačiau Londonas į šį dalyką pa
žiūrėjo šaltai. Gerai informuotuose 
anglų sluoksniuose sąmokslas bom
barduoti Londoną laikomas nevyku
siu pokštu arba propagandiniu 
triuku. Taip pat manoma, kad šitai 
esą tik privati rabino Korff afera, 
nieko bendro neturinti su bet kuria 
žydų organizacija.

Hebrajų Tautinio Išlaivinimo Ko
miteto pirmininko pareiškimų 
„Žvaigždės“ organizacija jau kuris 
laikas esanti sovietų kontrolėje.

Šiomis pačiomis dienomis New 
Yorko laikraštis „Daily Mirror“ pa
skelbė žinią, jog amerikiečių krimi
nalinė policija tyrinėjanti praneši
mus, pagal kuriuos vienoje Green- 
wicho kaimo laboratorijoje grupė 
mokslininkų sintetiniu būdu esanti 
pagaminusi „atominę bombą“ žydų 
pogrindžio judėjimui Palestinoje. 
Bomba sekmadienį iš New Yorko 
esanti fau pasiųsta į Palestiną.

Ponią Katariną Grajauskienę, 
ponią Aldoną Grajauskaitę- 
Aleksandriškienę, paneles Oną 
ir Virginiją Grajauskaites ir 
poną Grajauską, liūdesio va
landoj, mirus mylimam vyrui 
ir tėveliui

PIJUI GRAJAUSKUI, 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi ’ "

Reutlingeno ir Tiibingeno 
Ateitininkai Sendraugiai
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