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JAV protestas 
Jugoslavijai

Washington, IX. 24. (Dena-INS) —

Patys turime parodyti energijos 
ir veiklumo

JAV pareiškė energingą protestą

Teisingumo 
belaukiant

jugoslavų vyriausybei dėl neatsa
kingo Jugoslavijos spaudimo, sie
kiant padaryti teritorinių pakeitimų 
Triesto'srityje.

Amerikiečių užs. reik, ministerijos 
protesto notoje nurodoma, kad Jugo
slavijos pasielgimas, vietinėms są
jungininkų karinėms įstaigoms sta
tant įvarius ultimatyvius reikalavi
mus padaryti Triesto srities sienų 
paketinių, buvęs neatsakingas.

JAV pasiuntinys Jugoslavijoj Ca
vendish Cannon pareikalavo jugo
slavų vyriausybę sustabdyti tokios 
rūšies veiksmus, kadangi amerikie
čių vyriausybė laiko, jog šitoks elge
sys esąs ypač pavojingas ir galįs 
iššaukti incidentų, kurie gali turėti 
labai rimtų pasekmių.

R. Menzies apie
Canbera, IX. 24. (Dena-Reuter) — 

Australijos opozicijos vadas Robert 
Menzies debatų užsienių politikos 
klausimais metu atstovų rūmuose 
pareiškė, kad Sov. S-gos politika pa
saulį stumianti į didelį pavojų.

Menzies taip pat apkaltino dalį 
JT narių už pasidavimą sovietų 
politikai.

Politine byla 
Vengrijoje

— Tasso žiniomis, šią savaitę 
Vengrijoje pradedama svarstyti 41 
asmens byla. Jie apkaltinti ruošimu 
Sąmokslo prieš vengrų respubliką. 
(Dena).

— Sąryšyje su Slovakijoje su
sektų sąmokslu suimtų asmenų 
tarpe yra vienuolių, dvasininkų ir 
mokytojų. (Dena-INS).

— JAV atmetė sovietų reikalą vi
daus Austrijos sritis Kafnten ir 
.Stėiermark priskirti Jugoslavijai. 
(Dena-INS).

— Praeitos savaitės pabaigoje 
Romoje prasidėjo ' masinės komu
nistinių grupių demonstracijos, ku- 
Ųbs turinčios išsiplėsti po visą Ita
liją. (Dena-INS).

— Nikaraguos vyriausybė paskel-

VADOVAUJANČIŲJŲ ORGANŲ INFORMACIJA ĮSIKURDINIMO REIKALŲ
Elta skelbia kompetetingų šaltinių 

pranešimą tremtinių įsikurdinimo 
reikalu.

Pranešimo pradžioje konstatuoja
ma, kad kol tremtinių įkurdinimas 
įvairių tarptautinių veiksnių tebuvo 
svarstomas grynai teoretiškai, tol 
vadovaujantieji organai emigracijos 
neaktualino. Dabar gi laikoma, kad 
tremtinių misija, tiek aktualihant 
Lietuvos bylą, tiek prisidedant prie 
bendros žmonijos kovos už žmogaus 
teisių atstatymą pasaulyje, Euro
poje yra baigta. Kita vertus, kaip 
jau buvo iš anksto numatyta, toli
mesnis tremtinių pasilikimas Vokie
tijoje ir jų įsitraukimas čia į darbą 
yra neįmanomas. Ištyrus visus įsi—

S.S-gos politiku
— Praeitą šeštadienį Suomija 

įteikė formalų prašymą priimti į 
JT. (Reuter).

GRAIKŲ SUKILĖLIAI KREIPĖSI 
I JT

New York. (Dena-Reuter) — Grai
kų sukilėlių vadas gen. Markos, 
kaip patiriama iš kairiojo nusista
tymo graikų sluoksnių, kreipėsi į 
JT pilnaties susirinkimą, prašyda
mas sutikimo atsiųsti į susirinkimą 
delegaciją, kuri atstovautų „laisvuo
sius Graikijos kraštus".

Naujoji Vengrijos 
vyriausybe

Budapest, IX. 24. (Dena-Reuter) — 
Naujasis Vengrijos ministerių ka
binetas susideda iš 5 komunistų, 4 
smulkių ūkininkų‘partijos narių, 4 
socialistų ir 2 tautinės ūkininkų 
partijos narių. Premjeru likosi 
Lajos Dinnyes.

kurdinimo galimumus, 1 paaiškėjo, 
kad įsikurdinti kompaktiniai, kaip 
pradžioje buvo planuojama, nebus 
įmanoma ir reikės kurtis mažesnė
mis grupėmis, stengiantis kiek ga
lima mažiau išsiblaškyti.

Kaip patiriama, visi kraštai sten
giasi gauti darbo jėgos ir tuo būdu 
daroma nepageidaujama darbingųjų 
atranka, o bendruomenė Vokietijoje 
darosi vis mažiau pajėgi. Su ap
gailestavimu konstatuojama, kad 
dalis tremtinių, tur būt, negalėsianti 
iš Vokietijos išsikeldinti, bet jau 
žymiai mažiau būsią šelpiamųjų. 
Visiems išvykstantiems dedama mo
ralinė pareiga remti stovyklose pa
siliekančius tautiečius tiek materia
liai, tiek teikiant pagalbą įsikur
dinti.

Persikeldinimas į D. Britaniją ir 
Kanadą laikomas teigiamu reiški
niu JAV laikomos pačiu tinkamiau
siu kraštu emigracijai. Tuo tarpu 
tegalimą pasinaudoti svetimomis ne
išnaudotomis kvotomis. Išvykęs 
vienas šeimos narys sudaro pirme
nybių ir kitiems šeimos nariams.

Emigracija į JAV pareis nuo 
priėmimo specialaus emigracijos 
įstatymo, tad tremtinių interesas, 
kad tas įstatymas būtų priimtas^ 
Tuo reikalu raginama daryti visus 
galimus žygius: a) kreiptis į gimines 
ir pažįstamus JAV, kad jie darytų 
žygių įtakingose visuomenės orga
nizacijose ir rašytų tuo reikalu kon- 
gresmanams; b) prašyti mums pri
einamus ir draugingai nusiteikusius 
amerikiečius, esančius Europoje, kad 
jie skatintų įsileidimą didesnio skai
čiaus tremtinių į JAV, iškeliant jų 
pozityvų nusistatymą darbo atžvil
giu ir iš to galimą naudą JAV; c) 
kultūrinėms, profesinėms ir kito
kioms organizacijoms rašyti atitin
kamoms organizacijoms į JAV, kad 
jos darytų žygių įsileisti didesnį 
skaičių tremtinių; d) sudarinėti 
įvairioms žemės ūkio šakoms (spe
cializuotai) po 100—150 asmenų dar

bo grupes su reikiamais specialistais 
ir pagelbiniu personalu, , sąrašuose 
pažymint: pavardes, vardus, amžių, 
specialybes, visą šeimos skaičių ir 
nepajėgius šios grupės darbą dirbti 
šeimos narius. Prie sąrašų pridėti 
anglų kalba paaiškinimus, adresuo
tus Chamber of Agriculture, ku
riuose nurodyti, kad grupes sudaro 
tokioj ar kitokioj žemės ūkio šakoj 
patyrę asmenys, sugebą dirbti že
mės ūkyje ir auginti tą ar kitą kul
tūrą (siaurą žemės ūkio sritį, ne 
bendrą ūkininkavimą). Sudarytuo
sius dviejuose egzemplioriuose są
rašus siųsti įkurdinimo tarnybai: 
Lederstr. 94, (14b) Reutlingen. Tokie 
pat sąrašai gali būti sudarinėjami ir 
norinčiųjų vykti j Kanadą; e) visi 
norintieji ■ vykti į JAV turėtų užpil
dyti atitinkamus pareiškimus. Jei 
konsulai tokių pareiškimų nepriimtų 
— užpildytus laikyti pas save. Bus 
daromi žygiai, kad tokie pareiškimai 
būtų priimti, nes, priėmus emgra- 
cijos įstatymą, eilės didumas gali 
nustoti reikšmės. Tikslinga pareiš
kimus vežti ne paskirai, bet su
darius po keletą ar keliolika ir kai 
galima, su stovyklos administracijos 
atitinkamu lydraščiu; f) visais 
atžvilgiais tinkamiausiu būdu repre- 
zentuotis prieš besilankančius sto
vyklose JAV senatorius ir kongreso 
atstovus, kurių nuomonės dėl įsilei
dimo bus labai reikšmingos.

Toliau tremtiniai raginami /paro
dyti energijos ir veiklumo. Rūpinan
tis persikelti, ne tiek skųstis savo 
bloga padėtim, kiek kelti savo tei
giamus privalumus. Kviečiama vi
sur ir visada būti pavyzdingais.

Nors išsikeldinimas iš Vokietijos 
palaikomas, tačiau tai turi.būti da
roma ramiai ir apgalvotai, nevykti 
kur pasitaiko.

Vykdomoji Taryba palaiko ryšius 
su atitinkamomis tarptautinėmis ži
nybomis ir Amerikos lietuviais. Kas 
bus įsikurdinimo reikalu patirta ar 
pasiekta, tuojau apie tai tremtiniai 
bus informuojami.

Ukrainiečių kovos su raudonaisiais
l?ė apie suėmimą gen. Alejandro 
Cardenas, kuris vadovavo rugsėjo 
mėn. pradžioje nepasisekusiai re
voliucijai. (Dena-INS).

— Buenos Aires suimta 11 asme
nų, įtariamų atentato ruošimu prieš 
Argentinos prezidento žmoną Eva 
Peron. (Dena).

— Lenkų valdžios įstaigos perėmė 
viso Stettino uosto administravimą. 
(Dena).

— Trys britų karališkosios avia
cijos eskadrilės, vadovaujamos oro 
maršalo Sir Leonard Slatter, šią sa
rtaitę lankosi Norvegijoj ir Danijoj. 
^Reuter).

— Tarptautinė brigada, suside
danti iš 600 indų, kiniečių ir ma- 
lajiečių Javoje kovoja sukilėlių pu
sėje prieš olandų kariuomenės da
linius. (Reuter).

— Amerikiečių kariuomenės vyr. 
būstinėj Frankfurte lankėsi Belgijos 
vyriausybės atstovas Franz Vunck, 
kuris tarėsi dėl DP įkurdinimo Bel
gijoj. (Dena).

— Tokio miestą pastarosiomis die
nomis, išsiliejus Nakaf upei, ištiko 
ypač didelis potvynis. Šimtai tūks
tančių miesto gyventojų liko be 
pastogės. (Reuter).

— Floridoje siautęs ir daug nuo
stolių padaręs uraganas, suskilęs į 
mažesnius sūkurius, pasisuko Chi- 
kagos kryptimi. (Reuter).

Amerikiečių zonon atvykusios 
ukrainiečių sukilėlių grupės vadas, 
kaip praneša AP, pareiškė, jog ko
munistinės policijos agentai Lenki
joje viešai skatina gyventojus pasi
puošti Sov. S-gos karui su Amerika.

„Mes norime tęsti savo kovą su 
komunizmu“, kalbėjo jis. „Mes ži
nome, kad anksčiau ar vėliau kils 
karas tarp Amerikos ir Sov. S-gos, 
ir šiame reikale mes norime padėti".

Amerikiečių armijos komunikate 
skelbiama, kad šiomis dienomis lau
kiama j amerikiečių zoną Vokietijoje 
atvykstant dar tarp 1000 ir 2500 
ukrainiečių sukilėlių Kaip pra
nešama toliau, čekams pavykę su
gauti ^įeną sukilėlį, vardu Bulak, 
kuris esąs gen. Bandėtos „dešinioji 
ranka“.

Gen. Clay pareiškimu, dar nėra 
gauta parėdymo dėl tolesnio inter
nuotųjų ukrainiečių traktavimo. 
Paklaustas, ar, jei atvykėliai pasiro
dytų esą Sov. S-gos piliečiai, jie 
būtų grąžinami atgal, sovietams pa
reikalavus, gen. Clay atsakė: „Jei 
jie yra sovietų piliečiai, tai dar ne
turi būtinai reikšti, kad jie bus gra
žinti į Sov. S-gą — tai priklauso 
nuo karo taisyklių.“ Toliau gen. 
Clay pažymėjo, kad atvykusieji su
kilėliai negalėsią būti įgrupuoti į 
DP kategoriją.

Naujas sąmokslas Slovakijoj
Bratislava. (Dena) — Ceteka žinio

mis, šios savaitės pradžioje Slova
kijoje atidengtas naujas sąmokslas, 
kuriame dalyvauja asmenys iš aukš
tųjų politinių sluoksnių jų tarpe 
keletas ir parlamento narių

Žinią apie sąmokslo atidengimą 
paskelbė Slovakijos nacionalinės 
tarybos pirm, pavaduotojas Karol 
Smidke viename didžiuliame mi
tinge.

Smidke užtikrino, kad pradėtoji 
valymo akcija valdžios įstaigose ir

vyriausybėje būsianti pravesta iki 
pat pagrindų

Oficialiame komunikate apie są
mokslo atidengimą skelbiama, kad 
sąmokslo dalyviai turį ankštus ry
šius su slovakų emigrantų sluoks
niais. Per vieną dieną suimta 20 
asmenų

Bagdad. (Dena-Reuter) t- Čia po
sėdžiaujantieji arabų valstybių užs. 
reik, ministerial nutarė Palestinos 
arabams teikti plačią paramą, ginan- 
savo tėvynę tuo atveju, jei JT pri
imtų Palestinos padalinimo planą.

Kariniai veiksmai Pietų Lenkijoje
Minimame amerikiečių armijos ko

munikate kalbama apie didelius mū
šius tarp ukrainiečių sukilėlių ir so
vietų bei lenkų kariuomenės dalinių 
pietų Lenkijoje — Nowy Sacz, Za
kopane, Babia Gora ir Biala srityse. 
Kovos esančios tikrai plataus masto, 
nes iš ukrainiečių pusės metami į 
mūšius daliniai siekia iki 15.000— 
20.000 vyrų. Jie turi lengvąją artile
riją, yra apsiginklavę sunkiaisiais 
kulkosvaidžiais ir asmeniniais gink
lais, kaip šautuvais, granatomis, 
lengv. kulkosvaidžiais ir t. t.

Vieną sukilėlių dalinį iš 10.000 
Vyrų raudonajai kariuomenei pavyko 
apsupti. Tačiau 4000 apsuptųjų pra
simušė į Čekoslovakiją ir praeitą 
savaitę 40 vyrų grupė, atlikę apie 
1500 km kelio per čekų žemes ir so
vietų valdomą Austrijos zoną, ties 
Passau perėjo Bavarijo sieną ir pa
sidavė amerikiečiams.

„Generalinė slavų ofenzyva prieš 
komunizmą“

Kitas ukrainiečių dalinys, kaip in
formuoja amerikiečių zonoj leidžia
mas autorizuotas ukrainiečių lai
kraštis „Czas“, per Vengriją prasi
mušė į Jugoslaviją ir ten susirišo 
su jugoslavų partizanais, kovojan
čiais prieš Tito. Sąryšyje su šiais 
įvykiais austrų laikraštis „Salz
burger Volkszeitung“ rugsėjo 5 d. 
numeryje kalba apie slavų sukilėlių 
„generalinę ofenzyvą“ prieš komu
nistines vyriausybes Rytų ir'Centri
nėje Europoje.

Kova už Ukrainos nepriklausomybę
Į amerikiečių zoną atvykę ukrai

niečiai pareiškė, jog jie priklauso 
Ukrainiečių Sukilėlių Armijai (UPA) 
kurios tikslas yra iškovoti Ukrainai 
nepriklausomybę. Minėto ukrainie
čių laikraščio informacijomis, UPA 
dar 1941 įsteigė Ukrainiečių Nacio
nalistų Organizaciją. Tų metu h'ržc- 
lio 30 d., sąryšyje su prasidėjusiu 
vokiečių — sovietų karu, buvo dek

laruotas Nepriklausomos Ukrainos 
atstatymas ir sudaryta tautinė vy
riausybė. Šios vyriausybės vedama 
politika buvo nukreipta prieš sovie
tus, ir prieš vokiečius, todėl 1941 m. 
liepos 8 d. vokiečių policija ją areš
tavo.

1943 m. Ukrainiečių Sukilėlių Ar
mija savo eilėse jau turėjo apie 
50.000 savanorių vyrų. Jos veiksmai 
pagrindinai buvo nukreipti prieš vo
kiečių policijos dalinius, tačiau ne
draugauta ir su komunistiniais vie
netais, veikiančiais Ukrainos terito
rijoj.

Žlugus vokiečių Reichui ir Ukrai
nai vėl patekus į sovietų rankas, UPA 
pradėjo aktyvią kovą su bolševikais. 
Kovos išsiplėtė iki tokio laipsnio, 
jog "Sovietų Sąjunga 1947 m. gegužės 
mėn. su Lenkija ir Čekoslovakija 
sudarė sąjį/ngą, tikslu užgniaužti 
ukrainiečių sukilėlių judėjimą. Sa
vaime suprantama, nuo šio mo
mento sukilėlių padėtis labai pasun
kėjo, ir po eilės aršių kovų kai kurie 
UPA daliniai pradėjo trauktis iš 
Ukrainos ir Lenkijos.

Kas yra gen. Bandera?
Ukrainiečių laisvės sąjūdis yra 

tampriai rišamas su gen. Banderos 
vardu, o patys sukilėliai dažnai va
dinami „banderovičiais“. Stefan Ban
dera gimė 1907 m. Vakarų Ukrainoj, 
Lvove studijavo technikos mokslus; 
lenkų valdžios už kovą dėl nepri- 
lausomos Ukrainos atstatymo du 
kartus nuteistas mirti, o 1941 m. lie
pos mėn. vokiečių policijos suimtas 
ir patalpintas Sachsenhauseno KZ- 
stovykloje, kur jis praleido visą li
kusį Antrojo Pasaulinio karo metą.

Gen. Banderos suorganizuotos ir 
vadovaujamos „Ukrainiečių Nacio
nalistų Organizacijos“ programą, 
kaip nurodo „Czas“. galima apibrėž
ti sekančiais punktais: 1) atstatyti 
nepriklausomą nuo Maskvos Ukrai
nos valstybę, 2) įvesti Ukrainoj de
mokratinę vyriausybę ir 3) bendra
darbiauti su kitomis tautomis kovo
jant už minėtus tikslus.

Vadovaujantys Jungtinių Tautų 
vyrai įtemptai dirba prie istorinio 
JT pilnaties posėdžių stalo. Žmo
nijos pasiilgtos tikrosios taikos vil
tys šiandien sudėtos į jų rankas.

Nors II-sis Pasaulinis karas bai
gėsi jau prieš dvejus metus, tačiau 
taikos ir laisvės žemėje dar nema
tyti. Ištisų tautų nerimas, baisi ry
tojaus nežinia ir milijonų žmonių 
kančios tebesiautėja nuo vieno pa
saulio krašto iki kito. Ginkluotoji 
taika be perstogės dar daug kur 
tebekalba ginklų ugnimi A . •

Karo ir pokario audrų iš savo 
gimtojo lizdo išguitas, dar gyvas 
benamis žmogus neranda pasaulyj^ 
vietos, kur galėtų prisiglausti, ir 
kartais net pradeda pavydėti įniru
siems . . .

O vis dėlto turėkime tvirtą vOt|» 
kad taika, teisybė ir visos keturios 
žmogaus laisvės vieną kartą turės 
užviešpatauti žemėje. Tiesiog ne
įtikėtina, kad visuotinis chaosas, 
teroras ir neįsivaizduojamai įžūlus 
melas triumfuotų nesuvaldomas ir - 
nedemaskuojamas. Pastarosiomis 
dienomis jau ir pasauliniame JT fo
rume pradedama drąsiai ir atvirai 
vadinti daiktus jų tikraisiais var
dais . . . Baisiosios komunizmo pa
saulinio masto užmačios JT atstovų 
jau palaipsniui išvelkamos teisybės 
švieson. Didžiųjų karo kaltininkų 
dalininkai jau rodo isterikos žymių 
ir tuo vardu be atodairos švaistosi 
į garbingus, karą nulėmusius di
džiųjų Vakarų demokratijų vyrus. 
Pasipiktinimas pastarųjų mėnesių 
ir dienų teroru, teismais ir mirties 
sprendimų vykdymu visame švieses
niam, kultūringam pasaulyje augą. 
Kartybių taurė, atrodo, jau baigia —— 
prisipildyti.

Mes tremtiniai Ir visa lieiuvta 
itauta, būdami ryškiausios karo fir 
jo audrų aukos, nieko daugiau iš 
gryniausios širdies netrokštame, 
kaip tik ramybės, taikos, švenčiau
sių žmogaus teisių ir Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo. Jokiai tau
tai ar dorai vyriausybei, nė vienam 
Lietuvos kaimynui netrokštame 
blogo, jokios tautos žmonėms ne
linkime jų blaškymo iš savo gimtųjų 
namų, nelinkime deportacijų, šeimų 
griovimo, ašarų ir tremties vargo. 
Pagaliau, mes jokiam kraštui ne
linkime nesėkmės saviškai tvarky
tis savo žemėje ir, anaiptol, netrokš 
tame karo. Kas kas, bet jau lie
tuvių tauta, nuo amžių karų nup 
siaubta ir turėdama nelaimę stovėti 
didžioj tautų kryžkelėje, karu biaur 
risi, jo bijo ir žiūri kaip į didžiausią 
blogybę. Tačiau tų pačių istorinių ✓ 
grumtynių iškankintas ir amžių bū
vyje užgrūdintas lietuvis niekad ne
pabūgo ir nepabūgs stoti bet kurion 
kovon dėl savo švenčiausių, kiek
vienam žmogui įgimtų teisių, dėl 
savo žemės ir laisvės. Kito netrokš
tame, bet kas savo — kol gyvi ne
išsižadėsime!

Jau pradeda į tremtinius, kaip j 
žmones, pažiūrėti ir atsakingieji Va
karų demokratijų vyrai. Kongres- 
manai ir kiti didieji JAV atstovai 
asmeniškai lankosi po musų skur- 
džiąsias stovyklas, kad tiesioginiai 
pamatytų nelaimingojo DP gyveni
mą ir apie tai referuotų lemiantiems 
veiksniams ir savo vyriausybėms. 
Didieji spaudos organai drąsiai gina 
ir aiškina tremties problemą ir nu
rodo tas ardomąsias jėgas, kurios 
veikė, ir, gal būt, tebeveikia prieš 
nelaimingus benamius žmones. Tuo 
tarpu, kai juodosios padugnių jėgos 
per savo agentus planuoja mus mo
rališkai, kultūriškai ir fiziškai su
žlugdyti — kongresmanai, ministerial 
ir bažnyčių galvos stebisi mūsų kul
tūrine veikla, sugebėjimų savaran
kiškai tvarkytis ir ryžtingomis pa
stangomis, žūt būt, išsilaikyti.

Kai mūsų nedraugai šaukia mus 
nieko neveikiant, suinteresuotų kraš
tų garbingi atstovai stebi mūsų dar
bus stovyklų garažuose, dirbtuvėse 
ir karinėse darbovietėse, kad mes 
dar nepalūžę, pajėgūs ir kūrybingi, 
nors ir sunkiausiomis beviltiškos 
tremties sąlygomis.

Tad dar kartą ištvermės, budrumo 
ir vieningumo! O didiesiems taikos 
saugotojams — šviesaus proto Ir 
Jautrios širdies! f

Dieve, jiems padėk!

1
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Politinė apžvalga

„Ar komunizmas gali egzistuoti šalia mūsų“
„SOVIETAI SIEKL4 UŽVALDYTI PASAULI." LONDONAS — PASKUTINE VILTIS EUROPOS TAIKAI IŠGELBĖTI.’

Jungtinių Tautų plenumo posė-1 šaulio spauda ir atskiri asmenys į 
liai pereitą savaitę smarkiai pa- šią Višinskio kalbą. Didžioji dalisdžiai pereitą savaitę smarkiai pa

gyvėjo po Sov. S-gos atstovo Vi
šinskio kalbos. Marshallis, patiek
damas JAV nusistatymą kai kuriais 
klausimais, pažymėjo, jog pribrendo 
reikalas įkurti JT Taikos ir Sau
gumo Komisiją, kurią sudarytų vi
sos JT priklausančios valstybės. 
Kartu pareikalavo peržiūrėti veto 
klausimą. Siam Marshallio pasiūly
mui labai griežtai pasipriešino Vi
šinskis, pasakydamas didelę kalbą. 
Visų pirma Višinskis atmetė Mar
shallio siūlomą Taikos ir Saugumo 
komisijos įkūrimą, nurodydamas, 
kad šios komisijos įkūrimas esąs 
laužymas JT chartos principų; kartu 
jis nurodė, kad Sov. S-ga katego
riškai atmeta veto klausimo svars- 
žymą ir jokiu būdu nesutiks su veto 
teisės susiaurinimu ar apribojimu. 
Po to Višinskis perėjo prie apkal
tinimų JAV ir Anglijos karo ruo
šimu prieš Sov. S-gą. Šioji kalbos 
dalis yra pati būdingiausia ir ji su
kėlė visuotinį nepasitenkinimą ir 
audrą JT narių tarpe. Pirmiausia 
Višinskis puolė JAV spaudą, ypač 
didžiausius laikraščius, kaip „N. Y. 
Times“ ir „N. Y. Herald Tribūne“, 
apkaltindamas juos vedant propa
gandą už nauja karą, tuo būdu stip
rinant karo psichozę amerikiečių 
tautoje. Kartu jis apkaltino JAV 
tiesioginiai, jog pastarosios ruošiasi 
naujam karui, kaip pavyzdžius nu
rodydamas naujų karo bazių steigi
mą, pergrupavimą kariuomenės, iš
plėtimą karo pramonės ir jos po
tencialo pakėlimą, o svarbiausia — 
tobulinimą naujų ginklų.

Toliau Višinskis užsipuolė Grai
kiją ir Turkiją, nurodydamas, kad 
pastarųjų spauda kiekvieną dieną 
drapsto purvais Sov. S-gą. O tas 
drapstymas purvais įvyksta todėl, 
kad JAV imperialistai tas valstybes 
padarė savo satelitais ir išeities baze 
prieš Sov. S-gą. Po to Višinskis 
pradėjo pulti atskirus asmenis, 

‘pastaruosius kaltindamas karo ruo- ! 
Šimu ir juos visus išvadino naujo ' 
karo kurstytojais ir nusikaltėliais. 
Tarp septynių JAV žymių finan
sininkų ir politikų, kaip D. F. Dūles 
ir kongreso pirmininkas Eaton, pa
teko ir buvęs Anglijos premjeras 
W. Churchillis, ties kuriuo Višinskis 
apsistojo ilgiausiai. Išvardinęs jo 
ir jo sūnaus pasakytąsias kalbas, . 
ypač pabrėždamas W. Churchillio 
pasakytąją kalbą Fultone, Misūri 
valstybėje, Višinskis apkaltino Chur- ; 
chillį naujo karo ruošimu ir pasta
rąjį pavadino Hitlerio įpėdiniu. Ta
da Višinskis pastatė klausimą: „Ko
dėl karui pasibaigus dar ir šiandien ' 
Washingtone tebesėdi bendras ang- ! 
lų-amerikiečių generalinis štabas?“ 1 
Į šį klausimą pats jis ir atsakė. Pa- 1 
gal jo samprotavimus, šio štabo už
davinys esąs visai aiškus, būtent: 1 
paruošimas plano pulti Sov. S-gą, kol 
pastaroji esanti dar silpna.

Baigdamas savo kalbą, Višinskis i 
apkaltino anglosaksus karo ruošimu, i 
suvertė visas bėdas Anglijai bei 1 
Amerikai ir pasiūlė priimti rezo- ; 
liuciją, draudžiančią bet kokią karo ; 
propagandą, bet kuria forma. I

Pažiūrėkime, kaip gi reagavo pa- <

(Tęsinys)
Be to, Sovietų vyriausybė yra, be 

abejo, labai gerai informuota apie 
pabėgėlių skaičių iš Pabaltijo, kurių 
daugiau kaip 300.000 1944 m. vasarą 
apleido savo namus, kai raudonoji 
armija užplūdo tuos kraštus. Jie pa
bėgo, norėdami išsigelbti nuo režimo, 
kuris per pirmąjį sovietų okupacijos 
periodą 1940—1941 m. kaštavo toms 
tautoms daugiau kaip 200.000 aukų 
iš jų geriausių piliečių tarpo. Balti
jos pabėgėliai negaili ir nenori grįžti 
į savo susovietintus kraštus ir tuo 
būdu kyla tarptautinė problema dėl 
jų likimo ir statuso. Niekas negali 
kaltinti tuos pabėgėlius simpatiza
vus naciams, kadangi daugumas jų 
priklausė Baltijos pogrindžio sąjū
džiui, veikusiam prieš vokiečių 
priespaudą 1941—1944 metais. Tūks
tančiai Pabaltijo piliečių, buvusių 
politinių kalinių sovietų režime, bu
vo vėl įkalinti ir nacių išsiųsti į 
koncentracijos stovyklas.

Esant tokioms aplinkybėms, ne
galima sakyti, jog Baltijos problema 
nebeegzistuoja. Ji yra tokia aktuali, 
komplikuota ir rimta, kad niekas 
josnedrįsta jos paliesti. Tačiau tylė
jimas nėra išsprendimas. Istorijos 
būvyje Pabaltijo sritys dažnai bū
davo sudrumsčiamos ir buvo kelių

„New York Journal American
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anglų spaudos yra nuomonės, kad 
šiojį Višinskio kalba yra oficiali 
SS nuomonė apie anglosaksus. Antra, 
šioji kalba parodo SS silpnumą, ir 
trečia, ji yra grynai propagandinė 
SS piliečių atžvilgiu

JAV spaudos komentarus galima 
suvesti į vieną tašką, būtent: po 
Višinskio kalbos, visi tie amerikie
čiai, kurie dar tikėjo So v. S-gos' 
taikingumu ir gerais norais, buvo 
visiškai apšviesti. Ypač įsidėmėti
nas JAV kongreso pirmininko Bato
no, kuris Višinskio buvo apkaltintas 
karo kurstymu, pareiškimas spaudai. 
Eaton pareiškė, kad anksčiau ar vė
liau stos visiems vienas ir vienin
telis klausimas: „Ar komunizmas 
gali ir toliau egzistuoti šalia mūsų?“

Anglijos žymus radijo komenta
torius Lindley Fraser, kalbėdamas 
per radiją dėl Višinskio kalbos, pra
nešė, kad reikalas visiškai aiškėja, 
— sovietai siekia užvaldyti pasauli. 
Baigdamas L. Fraser pareiškė, kad 
šiam chaosui vienokiu ar kitokiu 
būdu turi būti padarytas galas, nes 
kitaip pastovios taikos įgyvendini
mas pasaulyje yra neįmanomas.

Visa prancūzų spauda, išskyrus 
komunistus, Višinskio kalbą pavadi
no laukine. Nežiūrint šitokio pran
cūzų spaudos tono, jų užs. reik. min. 
Bidault, kalbėdamas JT posėdyje, 
vėl užėmė Savo seną poziciją, mė
gindamas tarpininkauti tarp Rytų ir 
Vakarų. Bet kartu jis pavadino ir 
juokingais Višinskio kaltinimus dėl 
karo ruošimo iš Vakarų valstybių 
pusės.

Ypač buvo visų laukiama Anglijos 
pareiškimo, kuri tuo tarpu JT po
sėdžiuose laikėsi gana santūriai. Sį 
pareiškimą pirmadienį padarė Ang
lijos delegacijos pirm. JT McNiel. 
Jo kalbą ’ reikėtų laikyti kaip neofi
cialų atsakymų į visus Višinskio 
puolimus anglosaksų adresu.

McNiel kalbos įrangoje pabrėžė, 
kad D. Britanija sveikina visa, kas 
veda prie pasaulio suvienijimo ir 
taikos išlaikymo. Toliau jis pabrėžė, 
kad Marshallio pasiūlymą įkurti JT 
Taikos ir Saugumo komisiją D. Bri
tanija priėmė su dideliu susidomė
jimu. Toliau McNiel užakcentavo, 
jog jokia pasaulyje tauta neturi tei
sės, teisingumo ar išmaningumo 
monopolio. Jeigu sovietai mano, kad 
jų nuomonė yra neklaidingiausia ir 
■geriausia, ir tikisi, kad ji bus visų 
priimta, tai aš turėčiau pasakyti, jog 
tada tikriausiai pasaulį užvaldytų 
chaosas ir tokios baisybės, kurias 
Višinskis pats pranašauja. Savo 
kalboje McNiel toliau nurodė, jog 
visi Višinskio kaltinimai yra niekas 
daugiau, kaip komedija. Argi ne
juokinga, pareiškė McNiel, kad Sov. 
S-ga. kuri save laiko šio karo nu
galėtoja, išsigando Graikijos ir Tur
kijos? Sovietai mus kaltina, kad 
mes ruošiamės naujam karui, ruo
šiame naujus ginklus. Šioms kal
boms geriausiai kelias būtų užkirs
tas tada, kai sovietai pradarytų ge
ležinę uždangą ir leistų pažiūrėti, 
kas gi ten pas juos ruošiama ir da
roma.

McNiel nurodė, kad negalima ti- 
lomis praeiti ir pro buv. premjero 
W. Churchillio sugretinimą su Hits'

Pabaltijo valstybių tarptautinis statusas
DR. JUR. BRUNO CEEVRIER

karų priežastimi. Tai yra svarbiau
sioji priežastis, dėl ko valstybės, sie
kiančios atstatyti Europoje pastovią 
taiką, negalės pasiekti savo tikslo, 
kol Baltijos kraštų statusas nebus 
determinuotas specialaus statuto ra
dikaliu ir patvariu būdu.

Prieš šį karą Baltijos valstybės 
buvo giliai susirūpinusios ir visais 
būdais stengėsi užsitikrinti garan
tijas. Tautų Sąjunga bandė sudaryti 
kolektyvų saugumą, tačiau jai ne
pasisekė. Tautų Sąjungos nesugebė
jimas paktikrinti savo narių inte
gralumą privertė Baltijos valstybes 
ieškotis vis naujų saugumo priemo
nių. Taip rimtai pageidautas Rytų 
Paktas, kuris savo originalėje for
moje buvo numatęs kolektyvią Va
karų valstybių pagalbą, niekuomet 
nebuvo pasiektas. Iš Strezos atėjo 
raminančių balsų. Isola Bella susi
rinkusios trys valstybės paskelbė 
savo tikslą „vykdyti pasitarimus, 
tikslu pasiekti taip reikalingo sau
gumo Rytų Europoje“. Tačiau Streza 
nedavė jokių vaisių

Taip apleistos Baltijos- valstybės 
turėjo pasitikti savo likimą, ir nors 
jos pasiskelbė neutraliomis, jos buvo 
priverstos 1939* metais sudaryti tar
pusavio pagalbos sutartis su Rusija.

Visais atvejais, tarpusavio pagal
bos sutartis vien tarp Baltijos vals
tybių ir Rusijos buvo labai rizikinga, 
kas ir pasirodė 1939—40 metais. 
Diplomatinė istorija dar kartą įrodė, 
kaip pavojinga yra sudarinėti sąjun
gas tarp dviejų partnerių, iš kurių 
vienas yra silpnas, kitas stiprus. To
liau buvo aišku, kad konflikto atve
ju tarp didžiųjų valstybių bet kuri

Todėl, logišga išvada Baltijos vals
tybėms yra nesikreipti į vieną vals
tybę, kad apsaugotų nuo kitos. Yra 
kitoks išsprendimas, išsprendimas, 
kurio tikrai reikalauja esamoji da
lykų padėtis ir kuris pats siūlosi 
kaip labiau logiškas ir geriau tinkąs 
tikrajam valstybių charakteriui ir 
gerai suprantamiems Europos in
teresams.

Tas išsprendimas yra Pabaltijo 
valstybių suorganizavimas į federa
ciją, kuri eventualiai galėtų pasida
ryti didžiosios Europos Konferenci
jos integralinė dalis. Toks sprendi
mas, jį priėmus JT ir suderinus su 
kolektyviniu saugumu, visiškai ata- 
tiktų trijų kraštų psichologinę poli
tiką ir jų sąvoką apie savo destina- 
ciją. Tų tautų vienintelis troškimas, 
rūpestis ir pastangos yra gyventi 
savo kraštams, jiems atgavus laisvę, 
didinti jų moralinį ir ekonominį pa
kilimą ir išsisukti iš to užburto rato, 
kuriuo nugalėjusiosios jėgos žai
džia, tikėdamos pasiekti geresnės 
tarptautinės sistemos. (B. d.)

Paryžiaus pasitarimai dėl Marshallio 
plano baigti

Paris. (Dena-INS) — Pirmadieni 
18 vai. Paryžiaus laiku, visiems dele
gatams pasirašius baigiamąjį prane
šimą, baigti Paryžiaus pasitarimai 
Marshallio plano Europai atstatyti 
klausimu. Min. Bevinas padėkojo 
visiems delegatams ir išreiškė viltį, 
jog ir sekantieji darbai taip pat 
būsią sėkmingi, kaip ir dabar atlik
tieji. Delegatų vardu atsakė Sir 
Oliver Franks (D.Britanija), pareikš
damas, kad delegatai tikisi, jog de
damos pastangos atneš gerų vaisių.

PETROVUI MIRTIES BAUSME 
ĮVYKDYTA 

(Dena-Reuter) — Opozicinės 
ūkininkų partijos vadui 

Petkovui antradienį centi-

Sofia, 
bulgarų 
Nikola 
niame Sofijos kalėjime 0,15 vai. vie
tos laiku įvykdyta mirties bausmė 
pakariant. Tokiu būdu demokra
tinių Vakarų valstybių žygiai, sie
kiant pakeisti Bulgarijos teismo 
sprendimą, likosi be pasekmių. 

IPetkovo pakorimas visame demo
kratiniame Vakarų pasaulyje sutik
tas su pasipiktinimu.

iš jų mes savo armijas į Baltijos 
sritį, ne vien tik tikslu operuoti 
prieš savo priešą, bet taip jau iš 
anksto užsitikrinti sau teritoriją, ku
ri natūraliu būdu vėliau pasiliktų 
jos rankose. Žodžiu, tokia sąjunga 
buvo atidarytas kelias pasiglemžti 
tas mažas šalis, į kurias abidvi di
džiosios rivalės kadaise pretendavo 
kaip į savo leną.

Visa tai rodo, kad, esant tarp dvie
jų rivalų, labai pavojinga yra pra
šyti vieno jų protekcijos prieš ant
rąjį. Tai reiškia atsidurti tarp kūjo 
ir priekalo. Istorija mums tokią pa
moką davė. .

Reuterio pranešimu, baigiamasis 
pranešimas numato, jog 16 dalyvau
jančių valstybių sekančių ketvertų 
metų būvyje esančios reikalingos 
22 milijardų ir 440 milijonų dolerių 
paramos. Šios sumos rėmuose bus 
kreipiamasi į Pasaulinį Banką pra
šant 3.110 mil. dolerių kreditų ma
šinoms pirkti. Likusioji suma, dėl 
kurios galutinį sprendimą turės pa
daryti JAV kongresas, siekia 19.330 
mil. dolerių. Prileidžiama, kad papil
domai dar bus prašoma patvirti 3 
milijardus dolerių, kurių yra reika
lingos tam tikros valstybės savo 
finansų stabilumui garantuoti, no
rint Išpildyti savo produkcijos pro
gramas iki 1951 m. tarpusavės Euro
pos valstybių pagalbos rėmuose.

Iki nurodyto laiko turėtų būti pa
siektas prieškarinis stovis javų gamy
boje, o cukraus ir bulvių produkcija 
turėtų būti pasiekta aukštesnė kaip 
prieškariniais metais.

Trečiadienį Paryžiaus konferenci
jos baigiamasis pranešimas buvo 
įteiktas prezidentui Trumanui į ran
kas. Pranešimą iš Paryžiaus į Wa- 
shingtoną atgabeno britų diplomati
nis kurjeris.

leriu. Tas žmogus, pareiškė, McNiel, 
kuris sunkiausiomis karo dienomis 
lankė sugriautus Londono kvartalus 
ir guodė gyventojus, tuo metu, kada 
Europos laukais riedėjo tankai ir 
padangėje dūzgė Hitlerio lėktuvai, 
tas žmogus lyginamas su Hitleriu ir 
kaltinamas fašizmu. „Bet, ponai, juk 
tie lėktuvai ir tie tankai buvo va
romi Sov. S-gos benzinu!“

McNiel pareiškė didelį nerimastį 
dėl Sov. S-gos taip aukštai keliamo 
absoliutaus valstybės suvereniteto, 
tuo tarpu kai patys sovietai ne per 
daug skaitosi su kitų valstybių su
verenitetais. Dėl kaltinimų, kad 
Anglija ir Amerika laužo taikos su
sitarimus, McNiel tai pavadino ne
logišku reikalu. Esą patys sovetai 
nuo Potsdamo konferencijos be 
jokio pasigailėjimo laužo visus su
sitarimus ir meta kitiems bėdas. 
Sovietai mums primeta, kad mes 
neremiame nusiginklavimo ir patys 
nenusiginkluojame. Bet 1939 m. mes 
buvome taip nusiginklavę, kad tik 
per plauką nebuvome nugalėti.

Mes negalime nusiginkluoti todėl,, 
kad turime įsipareigojimų pasauliui' 
ir savo tautai. Vienšališkai nenusi
ginkluosime. O jeigu nusiginklavi
mas bus kolektyvinis, Anglija pir
moji parodys pavyzdį. Baigdamas 
McNiel pareiškė: „Aš turiu pasakyti, 
kad lapkričio-mėnesį Londone bus 
paskutinė viltis Europos taikai iš
gelbėti! Ir tai gali padaryti vienin
telis žmogus. O tas žmogus yra 
Jungtinės Tautos, kurios savo pa
reigą turi išpildyti. Jeigu jos tos pa
reigos neišpildys, pasaulyje įsivieš
pataus chaosas. Mi.
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Mediniai 
manekenai

Persitvarkant pabėgėlių globai, 
maža lietuvių pateko i atsakingas 
vietas: buvo paskirti didesnių ar 
mažesnių DP centrų direktoriais, 
kiti vėl aprūpinimo, darbo ar socia- 
lės globos pareigūnais. Tokių „an
traklasių“ tarnautojų buvo nemaža 
ir Unrros veikimo metu. Žinoma, lie
tuviams visados yra malonu matyti 
savo tautiečius panašiose pareigose, 
tada bent sava kalba gali susišnekėti 
Tačiau, ' šalia džiaugsmo, pasitaiko 
nemaža ir nusivylimų, kai svetim
tautis tave daug geriau supranta ir 
pagalbsti, negu saviškis. Žinoma, 
bloga yra, kai įsigali savo tautiečių 
protegavimas kitų tautybių likimo 
bendrų sąskaiton. Šitokia „dorybe“, 
kaip rodo mūsų kelių metų paty
rimas, ypač pasižymi vienos tauty
bės pareigūnai. Lietuviams, bendrai 
imant, šis pavojus negresia, dažniau 
esti kaip tik priešingai: lietuvis pa- * 
reigūnas greičiau padės kitataučiui, 
negu savo tautiečiui.

Kartais šitoks elgesys peržengia 
visokias ribas. To priežastys esti 
įvairios: noras pasirodyti per daug 
teisingu ir bešališku, juokingos pa
stangos pirmoj eilėj įsigyti ne sa
viškių, bet kitataučių simpatijas, 
asmeniškas susipykimas su vienu 
kitu lietuviu ir paskui kvailas 
kerštavimas visiems savo tautie
čiams, pagaliau kalakutiškas pasipū
timas ir noras pademonstruoti savo 
galią.

Yra ir gerai pažįstamų tipingų 
biurokratų, kurie tiek prisigalvoja 
visokių bereikalingų -taisyklių ir for
malumų, kad paskui nebegali juose 
susigaudyti, patys vargsta ir kitus'- 
veda iš kantrybės. Tada viską ri
kiuoja nebe teisybė ir sveikas pro
tas, bet raidė ir popierius. Juos ga
lima pavadinti mediniais mane
kenais.

Pagaliau yra ir tokių, kuriems 
pirmoj eilėj rūpi savo asmeniški rei
kalai. Jie pamiršta, kad patys yra 
tokie pat vargšai pabėgėjai, nors 
tuo tarpu uniformuoti, sotūs ir ap
sirūpinę, jie nebesijaučia esą lietu
vių bendruomenės nariai, net mano 
esą tapę kažkokiais internacionalais. 
Ankščiau jie pataikavo Unrrai, da
bar pataikauja kitiems, tikėdamiesi 
tuo būdu susilaukti sau asmeniškos 
naudos, manydami įsiteiksią vyres
niesiems, jei pabėgėlių reikalams 
pagerinti kuo mažiau darys pastan
gų, neįkyrės prašymais ir užsisto

simais, jei, skriausdami pabėgėlius, , 
kuo daugiau vokiečiams sutaupys. 
Tatai nėra tik frazės, pasipiktinimą 
keliančių faktų netrūksta.

Suprantamas yra lietuvių pasipik
tinimas, kai, turėdamas kokį reika
lą, negali susišnekėti su lietuvišku 
mediniu manekenu. Ir prisimeni ta
da tuos laikus, kai panašiu atveju 
daug lengviau būdavo rasti supra
timo ir pagalbos pas svetimtautį. Ar 
neima tada kartumas? Buvo ir sve
timtaučių tarpe daug savanaudžių 
ir biurokratų, bet ypatingai skaudu 
tokį sutikti iš savųjų tarpo, kuriam, 
rodos, visi mūsų gyvenimo sunku
mai turėtų būti gerai žinomi ir sup
rantami, o tuo pačiu lengviau ga
lėtų rasti ir priemones pagelbėti.

LTB apygardų pirmininkų suva
žiavime liepos 18 d. Fellbache buvo 
paminėta, kad vieton užsieniečių 
Unrros direktorių patapę lietuviai 
kartais elgiasi blogiau už pirmuo
sius, norėdami višsą uzurpuoti, dėl 
to iškyla nepageidautinų konfliktų. 
Nutarta tokius asmenis įspėti. — 
Tuo reikalu aš noriu duoti konkretų 
pasiūlymą. LTB Centras turėtų re
gistruoti į „juodąjį arba gė&os są
rašą“ visus tokius mediniuš mane
kenus, pasipūtėlius ir savanaudžius, 
kartu pridedant ir konkrečią ap
kaltinamą medžiagą, kurios, esant 
reikalui, galėtų pateikti vietiniai lie
tuvių komitetai. Kai bus atstatoma 
Nepriklausoma Lietuva, tokie as
menys, neparodę geros valios ar su
gebėjimo sunkiausiu mūsų tautai 
metu, neturės būti prileisti prie jo
kių atsakingesnių valstybinio ar vi
suomeninio pobūdžio pareigų. Tai 
vienintelė reali sankcija tokiems 
ponams ir apsidraudimas ateičiai.

Aš noriu tikėti, kad žymiai dau
giau yra tokių lietuvių pareigūnų, 
kurie gerai,supranta savo pareigas 
ir moralines prievoles, kurie padaro 
viską kas tik yra įmanonoma ir jų 
galioje pabėgėlių būklei palengvinti, . 
dažnai pamiršdami savo asmeniškus 
ar savo šeimos reikalus. Ir jie ne
turėtų būti pamiršti, — nemažesniu 
stropumu LTB Centras turėtų juos 
registruoti į „bendruomenės gar
bės sąrašą“. Kai ateis lemiama va
landa, tada mes žinosime, kam ga
lima patikėti atsakingas pareigas, 
kas yra pajėgus ir mūsų neapvils.

i Dr. J. Balys
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Kanadiečio lie
tuvio pastangos 
tremtinių reikalu
„Naujienos" rugp. 14 d. nr. talpina 

kanadiečio lietuvio J. Yokūbyno tokį 
atsišaukimą į Kanados lietuvius — 
ūkininkus:

„Toronto, Kanada — Tūkstančiai 
lietuvių, gyvenančių Vokietijoj no
rėtų ištrūkti iš to pragaro ir atva
žiuoti į .Kanadą. Tik ne. visi turi 
galimybės tai padaryti, ypač tie, ku
rie gyvena su šeimynomis.

Tokioms šeimoms reikalingas pa
kvietimas iš Kanados, o tokius pa
kvietimus geriausiai gali padaryti 
ūkininkai.

Todėl aš ir kreipiuosi į visus Ka
nados lietuvius ūkininkus, prašyda
mas juos gelbėti savo brolius tautie
čius, gyvenančius dideliame skurde. 
Jie jums atvažiavę atsilygins pui
kiausiai. Man neseniai teko atsilan
kyti pas vieną ūkininką, kuris turi 
150 akrų žemės ir 10 kambarių mū
rinį namą, ir tik 3 žmonės tame 
name gyvena. Toks ūkininkas galėtų 
kokiems 5 arba 6 žmonėms padaryti 
afideivitus ir ištraukti keletą savo 
tautiečių iš vargo.

Aš žinau, jog yra nemažas skai
čius lietuvių ūkininkų, kurie turi 
užtektinai pinigų ir neturi giminių 
Vokietijoj, — tokiems aš norėčiau 
pagelbėti. Štai viena šeimyna iš Vo
kietijos rašo: „Mudu abu su žmona 
esam stiprūs ir jokio ūkio darbo ne- 
sibijom, mes esam tik virš 40 metų 
amžiaus. Mūsų dukterys, viena 19 
m., kita 17 m', ir jauniausioji 6 m. 
Mes sutinkame pasirašyt su ūkininku 
notarijalį dokumentą, kad atsilygin
sime gražiausia ir dirbsime są
žiningai!“

Studentas iš Švedijos, . ūkininko 
Sūnus, apsimokės kelionę, bet reika
lingas ūkininko afideivitas.

Vyras su žmona ir 17 m. duktė 
prašo pagalbos įvažiavimui i Ka
nadą. 30 matininkų, keletas daktarų, 
desėtkai linų augintojų, paprastų 
žemės ūkio darbininkų, veterinari
jos daktarų ir net profesorių su il
gamete praktika, kurie norėtų at
važiuoti.

Vienu žodžiu, didelis pasirinkimas! 
Jeigu kurio iš liet, ūkininkų atsi
imant gimines teisės yra išsisėmę, 
tai- galėtų savo kaimyną svetimtautį 
paprašyti, kad tas padarytų afidei- 
vitą.

Taigi, jeigu randasi tokių lietuvių 
ūkininkų, kurie , norėtų savo tautie- 
čiams.pagelbėti ir neturi antrašų, tai 
prašau kreiptis, j mane šiuo adresu: 
J. Yokūbynas, 17 Marchmount Rd. 
Toronto, Canada, Tel.: L. A. 1250.“

Įvertindamas šias tikrai gražias ir 
reikšmingas J. Yokųbyno pastangas, 
padėti nelaimėn patekusiems bro
liams, LTB VK pasiimta jam padė
kos laišką.

„DP supratimas yra toli nuo tikrovės“
,THE SATURDAY EVENING POST"

Iš daug „Tiesų“

Iki šiol tai viename, tai kitame 
amerikiečių laikraštyje pasirodydavo 
žinių, blaiviai informuojančių savo 
skaitytojus apie DP padėtį Europoje 
ir atremiančių tuos šmeižtus, kuriais 
dangstosi mūsų priešai. Čia ištisai 
paduodame straipsnį iš -vieno di
džiausių JAV magazinų — „The Sa
turday Evening Post“, tilpusi š. m. 
rugpiūčio mėn. numeryje ir pava
dintą „DP supratimas Amerikoje 
yra toli nuo tikrovės“. Čia aiškiai 
yra parodomi slaptieji UNRRA-os 
kėslai, tos priemonės kuriomis ji 
veikė ir tos suinteresuotos jėgos, 
kurios per ją veikė

„Nors amerikiečiai aukštųjų „lyg
svaros laikytojų“ jau daug kartų 
yra buvę užtikrinti, kad nė vienas 
išvietintas asmuo nebus prievarta 
verčiamas repatrijuoti ir kartu ne
bus pavartota klaidinanti propa
ganda spaudimui grįžti į tuos kraš
tus, kur išvietintieji galėtų būti 
persekiojami dėl savo politinių įsiti
kinimų, tačiau visa mūsų zonose 
esančių DP situacija yra reikalinga 
plataus išnagrinėjimo. Amerikiečiai 
yra buvę toli nuo atatinkamų in
formacijų ir faktų. Kokią, pavyz
džiui, Amerikos pielietis gali pasi
daryti išvadą iš to vieno į amerikie
čių karinės valdžios Vokietijoje, 
JAV zonoje, sausio mėnesio prane
šimą įrašyto dalyko? r

„Per 10.000' iš šios grupės (re
patrijuojančių) buvo lenkai, kurie 
jau tris mėnesius buvo raginami 
grįžti. Si akcija prasidėjo 1946 m. 
spalio mėn. 1 d. ir baigėsi 1946 m. 
gruodžio mėn. 31 d. Tuo laiku kiek
vienam išvietintam lenkui, kuris 
savanoriškai grįždavo Į Lenkiją, 
buvo dovanojamas 60 dienų maisto 
davinys. Šios akcijos patyrimas 
rodo, kad 60 dienų maisto auka ne
buvo pirmutinis pritraukimas, bet 
greičiau nusprendimas grįžti buvo 
daugiau tiesioginiai iššauktas žinių 
iš Lenkijos įtikinančios propagan
dos ir masių psichologijos. Įsaky
mas išrauti su šaknimis daugelį 
grupių ir priversti jas konsoliduotis 
su centrais taip pat iššaukė repatri- 
jaciją“.

Kitais žodžiais, lenkai buvo įti
kinti išsižadėti amerikiečių azylio 
teisės ir grįžti į sovietų dominuo
jamą Lenkiją, kas buvo pasiekta 
uždarinėjant stovyklas, kuriose jie 
gyveno, po to, kai extra maisto 
kyšiai ir iš komunistiškų šaltinių 
plaukianti propaganda pasibaigė. 
Kokioje dvasioje UNRRA suprato 
amerikiečių atsakomybę dėl sovietų 
persekiojimo aukų, matosi prane
šime, pasirašytame William J. Hel
man, Area Employment Officer JAV 
zonoje, Vokietijoje, kuris buvo pa
talpintas Londono „Weekly Re-

- SAKO 
view". Sis pranešimas apima Re- 
gensburgo suvažiavimą, įvykusį 
1946 m. spalio mėn. 16 d. Jame 
skaitome:

„Šiuo metu repatriacija yra pats 
svarbiausias UNRRA-os uždavinys. 
Reikia atimti visus lenkus nuo dar
bų plano ir repatrijuoti, nežiūrint, 
ar jis arba ji turi repatriacijos datą: 
jie gali dirbti iki to laiko, kada griš 
į Lenkiją; visus sugrąžinti į Lenki
ją; jokių panašių dalykų „nere
patrijuojami lenkai“. Jei jie atsi
sako repatrijuoti, gali būti pavarto
jami Vokietijos atstatymui. Po to 
jų širdys brangiai, senai Lenkijai 
pasikeis. Nuomoti kitataučius, dau
giausia vokiečius, kurie pakeistų 
lenkus, o paimti lenkus ir grąžinti 
juos namo ... Tai buvo suvažiavimo 
tema“.

Gen. Lowell W. Rooks, generalinis 
UNRRA-os direktorius Washingtone 
pareiškė, kad nė vienas repatrijuo
jančių pabėgėlių nebus persekio

jamas po to, kai jis grįš į sovietų 
dominuojamą teritoriją. Generolo 
Rookf žodžiais, „nė vienas perse
kiojimo atsitikimas man dar nėra 
žinomas". UNRRA-os pareigūnų 
nuomonė prie panašių liudijimų 
buvo priviliota tik per didžiausius 
sunkumus. Gegužės 15 d. „Stars 
and Stripes“ cituoja amerikiečių 
zonos Vokietijoje UNRRA-os di
rektoriaus žodžius: „Mes sutinkame 
su rusais. Mes remiame jų skun
dus." „Stars and Stripes" reporteris 
prideda, kad „repatriacijos propa
ganda stovyklose bus skatinama 
naujųjų Rytų Europos vyriausybių 
pareigūnų“.

Mūsų žiniomis, amerikiečiai nėra 
taip toli pažengę, kaip prancūzai ir 
britai, belerigvindami sovietų slap
tosios policijos pastangas išaiškinti 
komunistinio teroro priešus. „New 
York Times“ Herold Callender pra
neša, kad MVD operuoja DP sto
vyklose prancūzų zonoje. Ten sto

vyklų gyventojai yra verbuojami 
kaip kandidatai „savanoriškam" re- 
patriavimui" į Rusiją, nors yra ne
aišku, kodėl reikalinga policininkais 
apstatyti žmogų, kuris nori grįžti 
namo. Mr. Callender praneša apie 
plačiai tarp rusų pasklidusius gan
dus, kad „jų tautiečiai daugiau yra 
nuveikę gero biznio, negu daro įsiti
kinimo dėlei".’ Pabėgėlių Gynimo 
Komitetas praneša apie pastangas 
repatrijuoti rusus iš britų DP sto
vyklų Italijoj, ko pasėkoje du nu
sižudė ir daug buvo nušauta tų, 
kurie bandė pabėgti. Kad apsisau
gojus nuo pasipriešinimo, rusams 
toje stovykloje, prisiderinant prie jų 
padėties, buvo pasakyta, kad jie 
vežami į Argentiną.

Jei, kaip dabar yra bijomasi, 
UNRRA-os įstaiga pereis į IRO, šis 
šlykštus skandalas gali tęstis ir to
liau, reklamuojant laimėjusias de
mokratijas“.

Istorijos faktų šviesoje
Imperialistų pastangos Lietuvoje

Lietuvos komunistų partijos (b), 
Aukščiausioę Tarybos Prezidiumo ir 
Ministrų Tarybos organas „Tiesa“ š. 
m. gegužės 21 d. paskelbė H. Vence- 
vičiaus straipsnį „Paroda apie am
žinuosius Lietuvos liaudies priešus“. 
Jame aprašo, kaip Kauno Kariš- 
kame-istoriniame muziejuje , dabar 
gausu lankytojų, kurie eina pažiū
rėti surengtos čia parodos, pavadin
tos „Vokiškieji grobikai — amžini 
Lietuvos liaudies priešai“. Autorius 
savo tendencingame straipsnyje tarp 
kitko rašo: „Štai dokumentas, bylo
jąs apie kryžiuočių kėslus Žemai
čiuose“. „Kiekvienas lietuvis, žinąs 
savo tautos kovų istoriją“. Štai, me
niškame paveiksle matome, šalia 
lietuvių, prieš bendrą priešą kovo
jantį rusą ir t. t. ... H. Vencevi- 
čius pyksta ir koneveikia mūsų tau
tos laisvės kovų 1918 metų karžy
gius, kurie išvarė iš Lietuvos nusku
rusį ir vyžotą bolševiką. Tai esą 
buržuazijos darbas ir t. t. ir t. t.

Tačiau anam komunizmo garbin
tojui ir istorinių faktų iškreipėjui,' 
šalia kryžiuočių ir vokiečių mums 
padarytų skriaudų, reikėtų prisi
minti senąsias ir dabartines Rusijos 
imperializmo užmačias1 Lietuvai su
rusinti ir lietuvių tautai sunaikinti.

Lietuva, ir Lenkija, vidaus netvar
kos sugriautos, pagaliau buvo trijų 
kaimynų — Rusijos, . Austrijos ir 
Prūsijos —pasidalintos. 1795 m. ca- 
rienės Kotrynos II įsakymu, rusų

JUOZAS JUREVIČIUS

kariuomenė okupavo Lietuvą. Nuo 
to'laiko per 120 metų mūsų krašte 
viešpatavo rusai, siekę jį visais at
žvilgiais suvienodinti su Rusija. Ši
tokiai politikai vadovaujamas gaires 
buvo nurodžiusi toji pati Kotryna II, 
žiūrėjusi Į buvusias Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštystės žemes, kaip j 
„gubernijas, susigrąžintas iš Lenki
jos", ir troškusi, kad tos „senos rusų 
žemės būtų rusiškos netik iš vardo, 
bet ir savo dvasia“, ir kad esą „rei
kalinga pavartoti visas priemones, 
kad tos žemės būtų rusiškos“.

Tokias savo pažiūras ji bus rėmusi 
tuo, kaip ji pati kartą rašė, kad esą 
Lietuvoje ligi XVII a. visokios su
tartys ir raštai buvo rašomi rusų 
kalba ir kad čia ligi to paties am
žiaus dominavusi pravoslavija.

Šitos, tikrosios Lietuvos atžvilgiu 
klaidingos Kotrynos II pažiūros jos 
įpėdiniams ir centro valdžios atsto
vams buvo ištisa veikimo programa 
surusinti ir supravoslavinti mūsų 
kraštą. Bet tos programos-vykdymui 
skersai kelio staiga stojb ypač' Ka
talikų Bažnyčia. Todėl nenuostabu, 
kad rusų valdžios represijos pirmu
čiausia prieš ją ir buvo atkreiptos. 
Pati Kotryna II greit po Lietuvos ir 
Lenkijos padalinimų mirusi (1796), 
nespėjo pavaitoti visų priemonių, 
kad užgrobtas Šiaurės Vakarų kraš

tas (taip rusai vadino buvusias Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštystės 
žemes) taptų visais atžvilgiais ru
siškos: ji tesuskubo užginti Lietuvos 
vyskupams laisvai susižinoti su po
piežiumi ir popiežiui su vyskupais. 
Popiežiaus raštai, siunčiami vysku
pams, pirm turėjo būti peržiūrimi 
generalgubernatoriaus. Jei jis pri
pažindavo, kad tuose raštuose nesą 
nieko priešinga Rusijos įstatymams, 
tik tada juos galėdavo gauti vysku
pai ir pagarsinti tikintiesiems. Taip 
pat uždraudė ir vienuolynams susi
žinoti su savo vyriausybe, jei ji gy
veno svetimoje valstybėje. Dalį su- 
konfiskuotų bažnytinių žemių dalino 
„už nuopelnus“ generolams ir šiaip 
ištikimiems Rusijos tarnams. Ar nę 
tas pats šiandieną dedasi Lietuvoje? 
Betgi jos įpėdinis Povilas 1 darė 
visai priešingai, kaip jo motina, o 
Aleksandras I, būdamas mistikas ir 
liberališkai nusiteikęs, su Siaurės 
Vakarų kraštais, kartu ir Lietuva, 
elgėsi gana švelniai. Tačiau laikai ■ 
virto kitoki, kai į Rusijos sostą at
sisėdo Mikalojus I. -Pirmučiausia, 
ypač po nenusisekusio 1830—31 m. 
Lietuvos-Lenkijos stiklinio,-jis grie
bėsi uždarinėti katalikų bažnyčias, 
vienuolynus ir iš - jų atėmė daug' 
žemių ir miškų. Per savo valdymo 
laiką vienų vienuolynų uždarė keletą 
dešimčių. Į ištremtų katalikų vie
nuolių vietas siuntė pravoslavų vie
nuolius, ir jų bažnyčias pertaisė j 
cerkves. Pvz., Kaune, Panevėžy^

viena tiesa

Ir prašoma, ir įrašoma
Aukščiausios tarybos deputatai kvie

čiasi ir mūsų tautos meilę amžinajai 
Lietuvos sostinei Vilniui. Savo metu 
komunistai buvo Vilnių paskyrę 
Gudijos TSR, po to iš Vilniaus pa- 
Sidjrbdino viliojimo ir maskavimosi 
arkliuką. Vasario mėnesį J. Paleckis 
mitinge Vilniaus gyventojams kal
bėjo:

„Didi garbė teko Vilniaus darbo 
žmonėms balsuoti už draugą Sta
liną, su kurio vardu glaudžiai su
sijęs Vilniaus sugrąžinimas Lietu
vai. Stalinas sugrąžino lietuvių 
tautai jos senovinę sostinę, dėl ku
rios lietuviai bergždžiai kovojo 20 
metų.“

Sniečkus mitinge pareiškė:
„Tarybų Lietuvos penkmečio pro

gramoje daug dėmesio skirta respu
blikos sostinei Vilniui. Jau šiame 
penkmetyje Vilnius tūri tapti stam
biausiu Lietuvos pramonės miestu 
Tad „paspartinti kultūros lygiui 
svarbiausiu kultūriniu lietuvių tau
tos centru. Partija ir vyriausybė 
dės visas pastangas, kad atkurtų 
Vilnių, kad padarytų jį gražesnį ir 
kultūringesni, kad paverstų jį viena 
pažangiausių Tarybų Sąjungos res
publikų sostine.“

Deputatas F. Bieliauskas, besvars
tant įgaliojimus LTSR vyriausybei, 
pareiškė:

„Prieš mus stovi uždavinys pa
versti senąją Lietuvos sostinę, kur 
užgimė ir plėtojosi lietuvių tautos 
valstybingumas, kuri, mūsų poeto 
Maironio žodžiais, „per amžius švie
tė Lietuvai savo tėvynei“, pavyz
dinga tarybine sostine, priešakine 
kitų tarybinių respublikų \ sostinių 
tarpe.“

O deputatas A. Vienuolis-Zukaus
kas penkmečio naudai griebėsi net 
tokio argumento:

„Šiemet minėsime lietuviškosios 
knygos 400 metų jubiliejų. Spalis 
praskynė kultūrai kelią į liaudį . . .“ 
„Spalio revoliucijos 30-tųjų metinių 
garbei, lietuviškosios knygos 400 
metų proga, (siūlau) įsteigti pre-

mijas, paskelbti konkursą prozos ir 
poezijos veikalams, kurie atvaiz
duotų šių dienų lietuvių tautos 
pastangas, Lietuvos liaudies kovas 
už naują šviesų gyvenimą . . .“

Deputatas Z. Žemaitis lietuvius 
kviečia paklusti penkmečio planui 
ir iškelia šitokį argumentą:

„Garbingoji Tarybinė Armija, va
dovaujamoji didžiojo karvedžio 
draugo Stalino, išgelbėjo lietuvių 
tautą nuo pražūties. Lietuvoje at
liktas milžiniškas darbas sukuriant 
ir stiprinant tarybinį valstybės apa
ratą, nacionalizuojant pramonę, ap
rūpinant darbo valstiečius žeme, 
keliant lietuvių tautos kultūrą. Ko
munistų partijos ir tarybų valdžios 
teisingos politikos dėka . . . suteik
tas galimumas suprasti savo klaidas 
ir grįžti į taikų tarybinį darbą ir 
tiems, kurie buvo suklaidinti 
priešų.“

Prof. Z. Žemaitis „sugrįžo į taikų 
tarybinį darbą“, bet dėl visa ko (at
sarga gėdos nedaro) šaukiasi keršto 
tiems, kurie nepasekė jo pėdomis. 
Jis rašo:

„Trukdyti atstatymo darbą mė
gina lietuviškai vokiškieji naciona
listai, mūsų tautos išdavikai, kurie 
neša nelaimes ramiems krašto gy
ventojams.“

Taip ir neaišku, kuo Z. Žemaitis 
verčiasi: profesūra ar denunciato- 
riaus amatu?

Lemtingųjų dienų bandymams, 
kaip iš „tiesos“ matyti, mažiausia 
atsparūs yra kai kurie mūsų vadi
namieji intelektualai. Teisingai Lie
tuvoje išeinąs pogrindžio laikraštis 
„Už Tėvų Žemę“ rašė:

„Buvo manyta, kad tai tautos 
pranašai, o pasirodė, kad tai tik 
turgų karoselininkai . . . Na, dai
nuokite, kada tauta krauju ir ašaro
mis paplūdusi, — netrukus uždai
nuos jums vėjas kartuvėse. Skaudi 
nelaimė nuo tautos visas šiukšles 
atskyrė . . .“

„Tiesoje" randama pastaba, kad 
dalis profesūros „jau įėjo į partijos

ir vyriausybės rodomas gaires“. 
Pvz prof. Vabalas-Gudaitis padavė 
prašymą į LKP (b) narius. Pažangą 
marksizmo-leninizmo kurse rodąs 
ir prof. Jonynas, o prof. Kairiūkštis 
net parašė knygą „Gamtos mokslas 
ir dialektinis materializmas“ ir, ga
vęs ordiną, pareiškė: „Didžiuojuos 
ir branginuos tą pasitikėjimą, kurį 
parodė man partija ir vyriausybė. 
Jis bus man nuolatiniu įkvėpimu 
darbe.“

Ak, visokių žmonių esama:
Prof. J. Benderius, kaip LTSR 

nusipelnęs meno veikėjas „Tiesos“ 
korespondentui pareiškė: „Visada 
vadovavausi viena mintimi: kelti 
mūsų šalies žmonių njuzikinę kul
tūrą, ugdyti naujus specialistų kad
rus, kurie dabar mūsų respublikai 
taip reikalingi.“

Prof. J. Balčikonis ordino proga 
tarė: „Jausdamas ypatingą dėkingu
mą mūsų partijai, kuri taip rūpinasi 
mokslu ir mokslo žmonėmis, aš pa
sižadu dar labiau atsidėti savo dar
bui — toliau ir skubiau varyti lie
tuvių kalbos žodyno leidimą. Šiuo 
tarpu yra spausdinamas žodyno ant
rasis tomas, kurio jau paskutinis 
žodis nusiųstas spaustuvei. — 
pradėtas redaguoti trečiasis 
kuris turės būti baigtas 1948 
Tai bus mūsų instituto 
mokslinis indėlis, vykdant 
penkmetį.“

Dailininkas V. Jurkūnas, 1 
dininkas, pareiškė, kad, l 
viūrų-illustracijų D. Poškos 
kui Žemaičių ir Lietuvos“, ruošiąs 
paveikslus, kuriuose atsispindės 
„kaimo laimė tarybinėje santvar
koje“.

Kaip balandžio 10 (d. „Tiesa“ pra
neša, A. Vienuolis-Zukauskas dekla
ravo, kad „tik tarybinė santvarka 
pilnai įvertino jį ir sudarė visas są
lygas dirbti kūrybinį darbą“. „Pa
dėkojo" ir ėmėsi kitus barti. Jis 
kreipėsi į jaunosios kartos rašy
tojus, pareikšdamas, kad „dabar 
partija ir vyriausybė visokeriopai

Dabar 
> tomas, 
1 metais.

kukius 
stalininį

kaip or- 
be gra- 

! „Muži-

remia rašytojų darbą, ir jaunieji 
nebegalės teisinti savo klaidų sun
kiomis gyvenimo sąlygomis, kaip 
teisinasi dabar dėl savo klaidų pra
eityje.“

A. yienuolio-Žukausko pasišovi- 
mas į 'mokytojus primena tradiciją 
iš amerikiečių gyvenimo dar aname 
amžiuje. Prerijų smuklėse pačiame 
kamputyje, kur stovėdavo pianas ir 
sėdėdavo pianistas, ant sienos ka
bojo užrašas kaubojams: „Elkitės 
kaip tinkami, bet, susimildami, ne
šaudykite į pianistą, nes 
daro, ką gali.“

A. Vienuolis-Zukauskas, 
nomis birželio dienomis

vargšelis

atminti- 
netekęs 

sūnaus (ištremtas) ir antrosios bol
ševikų okupacijos pradžioje vaisti
nės Anykščiuose, vėl ėmėsi realiz
mo (ir gyvenime ir kūryboje) ir pa
rašė didesnį veikalą „Išdukterės“ 
vardu. Stengėsi, bet į „generalinę 
liniją“, deja, nepataikė. J. Šimkus 
„Tiesos“ skiltyse iškelia A. Vienuo- 
lio-Zukausko senąsias klaidas lite
ratūros darbe ir rašo įspėjančiai: 
„Liberalistinis bruožas matyti ir 
naujausiame A. Vienuolio kūrinyje, 
teisingai ir stipriai realistiškai su
kurtoje „Išdukterėje“, kai autorius 
į pabaigą bando skriaudiką sutai
kinti su nuskriaustuoju, suderinti 
ugnį su vandeniu, o savo pagrindinį 
personažą palieka be perspektyvos. 
Tatai labiau primena Poškos „Mu
žiko“, o ne kito anykštėno — J. Bi
liūno „Streiko“ realizmą. J. Cicėnas

Jurbarke, Kėdainiuose, Pažaisly, Za
rasuose ir kitur. Kas bandė tiems jo 
žygiams priešintis, buvo smarkiai 
baudžiami: sodinami į kalėjimus ar 
tremiami į Sibirą. Betgi sunkiausi 
laikai Lietuvai prasidėjo nuo 1863 
m. sukilimo, kurio malšintoju buvo 
paskirtas žiaurumais pagarsėjęs Mu
ravjovas; jis klek pamirštą rusinimo 
politiką vėl atgaivino. Jo pažiūros į 
jam pavestą valdyti kraštą buvo 
gana aiškios: „Laikas pagaliau su
prasti, rašė jis kartą, kad šis kraštas 
nuo amžių rusiškas ir toks turi pa
silikti“. Todėl Muravjovas, būdamas 
uolus Mikalojaus I valdymo sistemos 
mokinys, atvykęs į Vilnių kaip gene
ralgubernatorius ir numalšinęs suki
limą, ėmės smarkios kovos su katali
kybe, pareikšdamas apie ją tokių 
minčių: „Neprivalu, rašė jis carui, 
niekados savęs klaidinti ir reikia 
žinoti, kad kol katalikybė viešpataus 
krašte, kol valdžia nepadarys jos nuo 
savęs priklausomos... tol čia nega
lime būti tikri savo moralinės pers
varos, nes čia visas politines aistras 
uždega Romos katalikų kunigai“.

Katalikų bažnyčia ir jos kunigai 
buvo svarbiausia kliūtimi Lietuvą 
supravoslavinti ir surusinti. Tai ge
rai žinojo Muravjovas. Todėl jis, val
dydamas Lietuvą, ėmėsi iki tol ne
girdėtų priemonių varžyti Bažnyčios 
ir kunigų veikimo laisvę. Tuojau 
uždraudė be valdžios leidimo: 1) sta
tyti ir remontuoti bažnyčias ir kop
lyčias; 2) ruošti su vėliavomis baž
nytines procesijas ir sakyti viešai 
pamokslus; 3) skirti įvairioms pa
reigoms kunigus; 4) stoti j kunigų 
seminariją ar vienuolyną; 5) išva
žiuoti kunigams iš parapijos ar de
kanato ribų. Be to, kunigams te
leista sakyti išspausdintus ir dvasi
nės vyriausybės patvirtintus pa
mokslus. (B. d.)

rBo!ševizmas pavojingas, kaip ir fašizmas'
Dena žiniomis, dr. Fritz Lowen- 

thal, buvęs Vokietijos komunistų 
partijos atstovas reichstage, Berlyno 
laikraštyje „Telegraph“ ’ paskelbė 
atvirą laišką, skirtą buvusiems par
tijos draugams, kuriame jis nurodo 
motyvus, privertusius jį pasitraukti 
iš SĖD: „Su skausmu patyręs, kad 
SĖD rūpinasi ne vokiečių tautos in
teresais, o tarnauja interesams oku-

pacinės pajėgos, ir akivaizdoje to 
fakto, jog bolševizmas sudaro ne ma
žesnį pavojų žmonijai, kaip fašiz
mas, šiuomi aš pareiškiu savo iš
stojimą iš tos partijos.“

Kaip žinoma, SĖD — Vokietijos 
socialistų vienybės partija — įsteig
ta sovietų karinės valdžios pageida
vimu, sujungiant rytinės zonos ko
munistus ir socialistus.
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Vilniaus Universitetas vokiečių okupacijos metais
(6) Nauji kėslai universitetą uždaryti

Kad parodžius, jog lietuvių jau
nimas, šiųg atveju Vilniaus moks
leivija, nevengia visuomeninių prie
volių, jei jos aiškiai yra susijusios 
su lietuvių tautos reikalu, Vilniaus 
universiteto vadovybė tvirtai parė
mė Pirmojo Generalinio Tarėjo gen. 
Kubiliūno ir švietimo Generalinio 
Tarėjo Dr. Germanto pavedimą 
duoti studentų Vilniaus krašte pra
vedamam gyventojų - surašymui. 
Kad ir žinodamas, jog jau sovietų 
nuleistieji partizanai ėmė pulti ir 
žudyti paskirus Lietuvos administra
cijos pareigūnus ir nesutikdamas su 
kai kurių dekanų (matematikos 
gamtos fak. Katiliaus) nusistatymu 
nuo tos prievolės atleisti diploman
tus studentus, be to, suprasdamas 
betarpiško lietuviško jaunimo suėji
mo su Vilniaus sodžiaus žmonėmis 
reikšmę, rektorius, betarpiškai kreip
damasis ir per Studentų Komitetą, 
paveikė studentiją, ir šioji davė 
reikalingą surašinėtojų skaičių

Pastebėtina, kad nė vienas univer
siteto studentas per surašinėjimą ne 
tik nenukentėjo, bet ir nepatyrė jo
kio nemalonumo. Vienas betgi vidu
rinės miškininkystės mokyklos mo
kinys iš pasalų buvo užmuštas.

Nors lietuvių visuomenės, lietu
viškų universitetų ir lietuvių vado
vybės pozicija aukštųjų mokyklų 
uždarymo atžvilgiu pilnai išryškėjo, 
bet vasarą Vilniaus universiteto va-

M. Biržiška

Tiesa apie Pabal
tijo Universiteto 

padėtį
Pabaltijo Universitetas, sutelkęs 

gana žymias lietuvių, latvių ir estų 
mokslines pajėgas, pasidarė labai 
rimta mokslinė institucija. Visų 
trijų tautybių remiamas, universite
tas įgijo veik visas reikalingas mokslo 
priemones ir apsirūpino turtinga 
moksline literatūra, kuria dabar 
dažnai pasinaudoja net ir vokiečių 
profesūra. Jame yra dirbamas moks
linis darbas, nežiūrint veik bado pa
dėties ir kitų vargiai įmanomų są
lygų. Ir jei universitetas būtų turė
jęs bent minimalines darbo sąlygas, 
.be abejo, jis būtų pasidaręs vienu 

^gražiausiu .mokslinių židiniu Euro
poje. Deja, universitetas kai kam 
yra krislu akyje.' Neperdėsime pa
sakę, kad jis yra pasmerktas nuola
tinei meltretacijai. Jei iki šiol uni
versitetas galėjo šiaip taip vegetuoti 
vieno kito veiklaus ir įtakingo savo 
draugo iš globėjų pusės dėka, tai 
dabar jo padėtis nuolat sunkinama. 
Jis yra visiškos likvidacijos ženkle, 
ir jam išleidžiamos insrukcijos ir be
turi tą vienintelį tikslą. Iki šiol nėra 
davusios vaisių ir nuolatinės veiklios 
universiteto vadovybės pastangos 
rasti jam prieglaudą kur nors kitur.

Mes supratome nacių pastangas 
užgniaužti aukštąsias mokyklas Lie
tuvoj, Latvijoj ir Estijoj ir šias tau
tas paskandinti tamsoje, nes jie ži
nojo, kad išplėšti iš tautų laisvės 
troškimą ir jas visiškai pavergti te
galima tik užgniaužus jų kultūrines 
pastangas.'ŠBet mes labai apgailėtu- 
mėm, jei nacių politikos metodai 
būtų pritaikinti mums — sąjunginių 
tautų tremtiniams. Trijų Pabaltijo 
valstybių neutralumas — vieninteliai 
galimas laikymasis jų geopolitinėje 
padėtyje ir vėliau išsiplėtojusi anti- 
nacinė rezistencija ypač Lietuvoje, 
sudarė pozityvų įnašą į jungtinių 
tautų pastangas. Sitų tautų pozicija 
Rytų koncepsijų ir grobimų politikos 
atžvilgiu nekeičia jų, kaip sąjungi
ninkų padėties, Vakarų demokratijų 
atžvilgiu. Todėl bent tremtiniai, ro
dos, turėtų turėti teises į savo 
aukštojo mokslo įstaigą, kaip ir į 
kitas kultūrines institucijas. Sunai
kinimas darbo sąlygų ir juo labiau 
uždarymas Baltijos Universiteto, 
kuris daugiausia išlaikomas savo 
tautybių išeivių ir tremtinių lėšomis, 
ir globėjams neatseina daugiau kaip 
normali DP stovykla, niekaip ne
būtų pateisinami. Jo mokslinis darbas 
tetrukdytų, rodos, tik tuo atveju, jei 
tremtiniai būtų traktuojami vien tik 
kaip juoda darbo jėga. Tačiau tai 
būtų bloga atestacija mūsų laikams, 
kuriuose jau ir šiaip susidarė pačių 
neįtikėtiniausių precedentų.

Mes žinome, kad Pabaltijo Univer
sitetas atsidūrė beviltiškoje padėtyje 
tik dėl veiklos tų pačių priešiškų 
veiksnirį, kurie vykdo destrukciją 
demokratiniuose Vakarų kraštuose, 
ir tais pačiais kanalais, kuriais sie
kiama sunaikinti šių laikų politinę 
emigraciją fiziškai ir morališkai. 
Tačiau tatai yra nukreipta tiek pat 
prieš demokratines tautas, kaip ir 
prieš tremtinius. Pabaltijo Universi
teto likimas paliečia principines Va- : 
karų pozicijas tremtinių kultūrinio 
lygio išlaikymo atžvilgiu, todėl mes 
tikime, kad tinkamas šio reikalo 1 
nušvietimas aukštosiose Vakarų są- 
jųngininkų įstaigose turėtų rasti ir 
Ktinkamę atgarsį A. 2*

’ dovybei dar kartą teko dėl to susi-1 palikti universitetus su visais li- 
’ kirsti su vokiečių administracijos ’...............................................
’ atstovais. Atvykęs pas dr. German

tą, kaip aukštųjų mokyklų tvarky-
■ tojas dr. Fritzler (Fitzlen?), šiojo bu- 
’ vo atvestas rektoratam kur rekto- 
1 rijis su Senatu jų laukė. Dr. Fritz

ler dar griežčiau už Stegmaną ėmė
■ dėstyti reikalavimą apsiriboti akade- 
' mijomis, be to, įspėjo, jog humanisti

niai ir visuomeniniai mokslai, taigi hu
manitarinių, Teisės ir Ekonomikos

' mokslų fakultetai, nei akademijų 
1 pavidalu negalėtų šiuo tarpu veikti,
■ turėdami pirma dar savo mokslo 

personalą parengti Naujosios Euro
pos dvasioje, nes šis tebesąs dar se
nosios atsilikusios nuo Naujosios 
Europos reikalavimų krypties, ir 
lietuvių jaunimui tuos mokslus rei
kėtų eiti vokiečių universitetuose. 
Kartodamas panašias mintis, kurias 
jau reiškė pasikalbėjime su Steg- 
manu, rektorius dar nurodė, jog 
priekaištas dėl lietuviško profesūros 
atsilikimo nuo politinių Viduri
nės Europos reikalavimų ne
reiškiąs, kad šioji profesūra būtų 
atsilikusi nuo Vakarų Europos 
mokslinių reikalavimų. Kas dėl po
litinių „nauja-europinių“ reikalavi
mų, kurių Lietuvos universitetai ne
patenkinsią, kaltė šiems universite
tams negalinti būti suversta, nes 
ligišioliai nei Berlynas nei Ryga 
nepasirūpiną atsiųsti kokių rimtų 
Naujosios Europos ideologijos reiš
kėjų Ir aiškintojų, kaip, pavyzdžiui, 
sovietai kad buvo atsiuntę — kad 
ir męnkus — marksizmo ir leniniz
mo dėstytojus. Daktaro nurodymas 
į reikalą siųsti lietuvišką jaunimą į 
vokiečių universitetus tepatvirtinąs 
seniau užgirstą gandą apie ren
giamą estiškųjų, latviškųjų ir lie
tuviškųjų universitetų uždarymą ir 
jų vietoje vokiškojo universiteto 
Dorpate — Tartuose įsteigimą vi
siems trims Pabaltijo kraštams, kas 
ne tik pažeistų lietuvių, latvių ir 
estų teisę į aukštąjį mokslą savo 
kalbomis, kuriomis šis per 20 metų 
esąs pasiekęs gražių išdavų, bet ir 
aiškiai nuskaudintų tų tautų vidu
rinį (gimnazijų) mokslą, kuriam tin
kamų mokytojų tik tautiniai univer
sitetai tegalėtų parengti, ir iš viso 
tautinę jųjų kultūrą. Rektorius 
betgi džiaugiąsis pirmą kartą iš vo
kiečių valdžios' atstovo išgirsdamas 
aiškų nusistatymo formulavimą Lie
tuvos universitetų atžvilgiu, prieš 
kurį taip pat aiškiai saką 100.000 
lietuviškų parašų, reikalaunančių

gi šioliai veikiančiais fakultetais. De
kanai, vieni prieš posėdį, kiti posė
džio, metu, susipažino su dr. Fritz- 
lerio atvežtais naujais įvairių moks
lo šakų dėstymo tvarkaraščiais, 
prieidami išvados, jog jų išėjimas 
nerengiąs pilnai diplomuotų specia
listų ir neteikiąs aukštojo mokslo 
cenzo, tad ir tuo būdu universitetas, 
kaip aukštoji mokykla, būtų likvi
duotas. Visa tai dekanai pareiškė 
dr. Fritzleriui, dr. Germanto akivaiz
doje, o paskiau, kaip ir Stegmanui, 
įteikta Promemoria, dar aiškiau ir 
griežčiau reikalaunanti neliesti uni
versitetų ir jų tvarkos. Be to, dr. 
Germantui universiteto vadovybė 
pareiškė pasipiktinimą provokuo
jančia dr. Fritzlerio pozicija ir sta
čiokišku tonu.

Rudens pradžioje vėl pasirodė 
prof. Stegmanas, kuris pareiškė, jog 
Berlynas nebekeliąs akademijų 
klausimo, tatai nebesą šiuo tarpu 
aktualu, tik esąs iškilęs jaunimo 
darbo tarnybos reikalas, 
jis nieko bendra neturįs, 
tas, dėl dr. Fritzlerio, jis 
jog šis Vilniuje daugiau 
rodysiąs. Dabartiniu jo apsilanky
mo Vilniuje metu rektorius atsitik
tinai tesužinojo, jog Stegmanas stu
dentų imatrikuliacijos dienai rengią- 
sis universiteto salėn susirinkusian- 
tiems paskaityti apie aukštosios mo-

su kuriuo 
Užklaus- 

pastebėjo, 
'nebepasi-

kyklos įsijungimą į totalinio karo 
organizaciją ir įsiorientavimą Nau
josios Europos sąjūdin; miesto ko
misaras Hingstas žadąs irgi šiame 
akte dalyvauti su prakalba. Nuste
bintas tokiu nesiskaitymu su uni
versiteto vadovybe, primenančiu 
bolševikmečio įpročius, rektorius 
įspėjo dr. Germantą laikąs save 
universiteto šeimininku, su kuriuo 
čia nei nesikalbėta, visą bolševik
metį ir ^yokietmetį vengiąs įpinti 
universitetą kokion politikon, visą 
tą metą pradedąs mokslo metus be 
jokių viešųjų imatrikuliacijų ir pra
kalbų ir dabar jokios imatrikulia
cijos nesirengiąs daryti, tad vokie
čių sumanytoji imatrikuliacija su jų 
pareigūnų prakalbomis, ypačiai da
bartiniu santykių įtempimo metu, 
kai lietuvių visuomenė, o ypačiai 
universitetinė bendruomenė/ taip 
esanti erzinama prieš ją nukreiptais 
vokiečių sumanymais ir žygiais, te- 
būsiąs tik politnis netaktas, kuris 
galįs privesti prie nepageidaujamų 
jaunimo išsišokimų, už kuriuos įspė
jusi universiteto vadovybė negalinti 
imtis atsakomybės. Dr. Germantas 
visiškai pritarė universiteto nusista
tymui, tad ir apsiėjo be imatrikulia- 
cinio akto ir be vokiškųjų prakalbų. 
Čia dar padėjo auto katastrofa, ku
rioje Stegmanas skaudžiai nuken
tėjo. Jis turėjo kelias dienas išgulėti, 
tuo metu universiteto darbas jau pra
sidėjo, o ir Stegmanui atkrito noras 
paskaitautt
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Lietuvių Žinynas. L: Lietuvių 
S-ga. Rotat. (13a) Wurzburg. Mr. 3 
išl. 1945. VIII. 2 (anksčiau „Liet. 
S-gos Žinynas“). 8—20 pusi. 210X 
300 mm (070/1945. 68).

Mažųjų Pasaulis, vaikams, IX sav. 
L: Liet. K-tas. Mašin. (24) Kiel- 
Friedrichsort, Baltisches Lager. Įst. 
1945. VIII. 25. Apr. iš „Kelyje Tė
vynėn“ 45/18—19, p. 16 (070/1945. 69).

Fažųjų Pasaulis, vaikams, IX sav. 
Wiesbaden. Apr. iš „Žiburių“ 45/9, 
p. 2 (070/1945. 70).

Moksleivių Žingsniai, mokinių 
laikr.. L: Liet. Stovyklos Gimnazijos 
kultūros būrelis. (13a) Eichstatt- 
Rebdorf. Įst. 1945. Apr. iŠ-,.Žiburių“ 
45/11, p. 2 (070/1945. 71).

Mūsų Balselis, laikr. vaikams. (20) 
Celle. Anr. iš „Žiburių“ 45/2, p. 6 
(070/1945. 72).

Mūsų Dienos, stovyklos biuletenis, 
6X sav. Rotat. L: Stovyklos Val
dyba. (23) Oldenburg i/O. Įst. 1945. 
XII. 10. 210X 296 mm (070/1945. 73).

Mūsų Informacijos, radio ir vi
daus žinių biul. (14a) Nurtingen. 
Apr. iš „Mūsų Kelio“ 46/32, p. 2 
(070/1945. 74).

Ekrano • 1,1=* 
== margumynai

Tarptautinė filmų savaitė Vene
cijoje rugsėjo 15 d. baigėsi. Ameri
kiečių filmą „Svajonė, kurią galima 
pirkti“ ir meksikiečių filmą „Perlai“ 
gavo premijas už originaliausius 
įnašus į kinematografijos meną. 
Cikoslovakų režisieriaus Karei Steklj 
filmą „Jūros mergina“ pripažinta 
geriausia pramogine filmą. Kritikų 
-premiją gavo danų filmą „„Pykčio 
diena“. Geniausiuoju - režisieriumi 
pripažintas prancūzas Henry George 
Clouzet už jo filmą „,,Quai dės 
Oeuvres“, gi pirmąja aktore — italė 
Anna Magnani filmoje „Atvirasis 
miestas“. Geriausiojo aktoriaus pre
miją jury komisija paskyrė prancū
zui Pierre Fresnay, pasižymėjusiam 
filmoje „Monsieur“. Už originaliausią 
temą premija paskirta sovietų reži
sieriui Gregor Alexandrov, pasta
čiusiam „Pavasarį“. Jury komisiją 
sudarė JAV, Anglijos, Prancūzijos, 
Šveicarijos, Čekoslovakijos, Danijos, 
Meksikos, Švedijos, Sovietų Sąjun
gos ir Italijos atstovai.

Europietiškas Holiywoodas Išaugs 
artimiausių metų bėgyje prancūzų 
Rivieroje, kur jau seniai projektuo
jama pastatyti didžiulį filmų miestą. 
Ateinantį pavasarį Monte Carlo nu
matytas suinteresuotų valstybių 
kongresas, kuriame dalyvaus Pran
cūzijos, Šveicarijos, Italijos, Portu
galijos ir įvairių P. Amerikos kraštų 
filmų atstovai. Šiame kongrese bus 
'įsteigta „Romaniškoji Filmų Unija“, 
kuri rūpinsis naujojo filmų miesto 
įkūrimu. Kaip pranešama, prie pro
jekto aktyviai prisideda toki filmų 
magnatai, kaip Orson Welles, Wi
liam Whyler, Alexander Korda ir 
Maurice Chevalier.

„Kosmos-Film“ bendrovė Ham
burge, kuri veikė iki 1943 metų, da
bar vėl gavo licenziją ir ruošiasi tri
logijos „Hamburgas“ pastatytmui.

Neužmirštamasis charakterio akto
rius Wallace Beery, puikiai atsime
namas iš prieškarinių amerikietiš
kųjų filmų, atvyko į Vokietiją ir čia, 
gen. A. R. Bolling kviečiamas, gas
troliuoja po amerikiečių karinius 
dalinius.

Svetys Pabaltijo Universitete
Rugsėjo 13 d. netikėtai Pabaltijo 

Universitetą aplankė K. V., Baltra
maitis. Apžiūrėjęs Universiteto pa
talpas ir įrengimus ir perdavęs Ame
rikos .lietuvių linkėjimus Pabaltijo 
Universitetui, svetys susirinkusiai 
profesūrai ir studentijai padarė pra
nešimą, kuriame palietė aktualius 
emigracijos ir kitus klausimus. Pa-

IVeužmesfrime mimsiąįų reikalo
Paskutinėmis dienomis mūsų spau

doje teko rasti LTB atsišaukimą mi
rusiųjų ir žuvusiųjų mūsų tautiečių 
reikalu.

Tai jau gerokai pribrendęs reika
las ir nebe pirmą kartą keliamas 
mūsų tarpe. Dar karo metu, kai di
delė mūsų tautos dalis atsidūrė už 
Tėvynės ribų, Berlyne leidžiamas 
lietuviškas laikraštis „Lietuviai“ bu
vo susirūpinęs šiuo reikalu ir savo 
skiltyse įsivedąs skyrelį „Mūsų mi
rusieji“, kuriame skelbdavo tremtyje 
mirusius ar žuvusius lietuvius. Dau
gelis mirusiųjų buvo paskelbta, bet 
dar daugiau ne, nes tai priklausė 
nuo atskirų asmenų rūpestingumo 
bei sugebėjimo parašyti į laikraštį.

Jau po karo, 1946 m. vasarą, vie
nas žymus ir mums gerai pažįstamas 
asmuo taip pat buvo šiuo reikalu 
susirūpinęs ir užsimojęs surinkti ži
nias apie tremtyje mirusius ir žu
vusius tautiečius. Kreipėsi laiškais į 
mūsų bendruomenės vadovaujančius 
asmenis, prašydamas suteikti žinių 
apie mirusius ir žuvusius. Tuo rei
kalu buvo pridėjęs ir žinių lapo pa
vyzdį.

Nežinau, ar jo tasai atsišaukimas 
susilaukė tinkamos paramos ir ar 
pavyko kiek daugiau žinių surinkti. 
Drauge buvo prašoma padaryti ir 
kapovietės planą, kad būtų galima 
lengviau surasti kapą. Tai, žinoma, 
būtų gera, bet daugelyje vietų laiki
nai tai neįmanoma, 
miestuose padidėjus 
čiui, kai kur teko 
Naujieji gyventojai, 
mūsų, tremtiniai tautiečiai, laido
jami naujuose kapinių rajonuose, 
dar tuščiuose plotuose, kur jokio 
plano negalėtum padaryti, kol skly
pas aplink lietuvio kapą dar nėra 
galutinai užpildytas. Belaukiant, kol 
susidarys galimumai planą paruošti, 
prabėga kuris ląiaks, nepastoviose 
sąlygose pasikeičia pasiryžę tai at
likti asmens, ir tuo būdu lieka ne
visuomeninė padėtis, mirimo ar žuvi- 
su mirusiojo gimimo ir mirimo da
tomis, vietovėmis Ir pan.

Kad darbas neužsitrauktų ir tuo 
būdu nedingtų pageidaujamos žinios, 
gal reiktų pasitenkinti kuklesnėmis 
žiniomis, kurias galima iš karto su
teikta mirusiojo pavardė, vardas.

Mat, Vokietijos 
gyventojų skai- 
kapines plėsti, 
tame tarpe ir

gimimo data ir vieta, profesija ar 
suomeninė padėtis, mirimo ar’žuvi
mo data, vieta, palaidojimo vieta 
(jeigu mieste kelios kapinės, tai ir 
kapinių pavadinimas). Mažiau rei
kalaujant, darbas eitų greičiau.

Paskutiniu metu pasiryžstąjį at
likti LTB Centrinės Kartotekos dar
bą, surinkti žinias apie tremtyje mi
rusius bei žuvusius lietuvius, reiktų 
kuo uoliausiai paremti ne tik mūsų 
organizacijoms, bet ir atskiriems as
menims, kur nebūtų tinkamų orga
nizacijų. Žinios apie mirusius ir 
žuvusius bus naudingos ateityje, ka
da galėsime grįžti į savo laisvąją 
Tėvynę. Juk ten gal dar rasime iš
likusius vieno kito mirusiojo namiš
kius bei gimines, kuriems tos žinios 
bus labai pageidaujamos. Be to, to
kios žinios gali būti pageidaujamos 
ir daugeliui asmenų, tebegyvenančių 
tremtyje ar kur kitur išeivijoje. 
Na, ir bendrai mūsų tautos šių die
nų tragedijos statistikai tokios žinios 
būtinos.

Negana, kad tokios žinios būtų 
teikiamos tik apie Vokietijoje, Aus
trijoje bei pan. kraštuose mirusius 
ar žuvusius mūsų tremtinius. Mūsų 
tremtiniai išsisklaido po Angliją, 
Kanadą, Ameriką ir kitus kraštus. 
Ten mirtis irgi neaplenks mūsiškių. 
Taigi tokios žinios ir iš ten būtų 
reikalingos. Jos galėtų, suteikti daž
niausiai tik atskiri asmens, gyveną 
drauge. Nevisur bus įmanoma tin
kamai susiorganizuoti.

LTB Centrinei Kartotekai renkant 
šias žinias, gal nereiktų jų paslėpti 
kartotekos stalčiuose. Apie gyvuo
sius dėl mums suprantamų priežas
čių žinios tegali būti išduodamos tik 
artimiesiems, bet mirusiųjų nereiktų 
slėpti. Gal LTB susitartų su kuriuo 
nors mūsų laikraščių ir įvestų mi
rusiųjų bei žuvusiųjų skyrelį, ku
riame visų tautiečių tremtyje ir iš
eivijoje žiniai pranešinėtų apie mi
rusiuosius.

Tai būtų naudinga šiais sumeti
mais. Daugelis sužinotų apie savo 
pažįstamųjų mirtį, ir kada-tektų , 
grįžti į Tėvynę, ten susitikę su iš- . 
likusiais mirusiojo giminėmis bei 
pažįstamais, galėtų tiksliai pranešti, J 
kada jiems artimas asmuo yra miręs 
Ir kur palaidota*, ir atkristų kitokių

■ kelių ieškojimas, kad ir tos pačios
■ LTB kartotekos, jeigu pavyktų ją į 
. Lietuvą parvežti..

Gal kas man primestų, kad kar
totekai surinkus žinias, nebeapsimo
kėtų laikraštyje beskelbti. Mums 
grįžus į Lietuvą, kartoteka būtų 
parvežta ir padaryta prieinama kiek
vienam. Duok Dieve, jeigu taip pa
vyktų! Tačiau nepastoviose gyveni
mo sąlygose gali ir atvirkščiai atsi
tikti. Organizaciniam gyvenimui iš
sisklaidžius, gali neatsirasti pasi
šventusių asmenų pasirūpinti ne sa
vo turteliu, bet tautai priklausančiu. 
Tuo būdu gali ir kartotekos išsibars
tyti. Jau po pirmojo Didžiojo Karo, 
mūsų tremtiniams grįžtant iš Ru
sijos, būtų galėję daugiau ko isto
riškai brangaus parsigabenti, bet, 
deja, tik šis tas smulkesnio parsi
vežta, ir tai ne organizuotai, bet tik 
vieno kito pasišventėlio dėka. Arba 
ir 1941—1944 m. būvyje daug kas 
brangaus mūsų istorijai surinkta pa
siliko pražūčiai.

Laikraščiai visi nedingsta. Yra 
uolių komplektų rinkėjų, kurie juos 
gabenasi drauge su savimi. Ir da
bar tenka pastebėti, kad ne vienas 
savo laikraščių komplektus vežasi į 
Angliją bei kitur. Taigi tokie steng
sis juos parsivežti ir į 
dar uoliau, negu dabar 
į nežinią. Reikiant iš 
galima ir komplektų 
jeigu kitokie šaltiniai žūtų. Panaši 
padėtis buvo ir po pirmojo Didžiojo 
Karo. Ieškant reikalingų šaltinių, 
teko skolintis laikraščių komplektų 
iš tų, kurie rūpestingai juos parsi
vežė iš Rusijos.

Mirusiųjų skyrelis nebūtų laikraš
čiui tuščia vieta, bet dar įdomesnė 
už vieną kitą dažnai panašumu besi
kartojančią žinią. Pastebėjau, kad 
skaitytojai, gavę laikraštį, pirmiau
sia peržiūri paieškojimus ar ką kita 
panašaus, bene ras ką nors sau pa
žįstamą. Su smalsumu skaitytojas 
peržiūrėtų ir mirusiųjų skyrelį, ar 
ten nėra mirusių pažįstamų arba 
bent nuo savo krašto. Tik nereiktų 
tą patį sąrašą dalyti į kelis laikraš
čius — užtektų viename. Keliuose 
tas pats/ nebeįdomu ir net įkyru.

St. BL

Lietuvą, ir 
važiuodami 
tokių būtų 
pasiskolinti,

lietęs Strattono įstatymo projektą K. 
V. Baltramaitis pažymėjo, kad bi- 
liaus propagandai visuomenėje tekę 
išleisti daug pinigų. Nesą -žinoma, ar 
priėmimo atveju toks įstatymas būtų 
taikomas tik amerikiečių zonos trem
tiniams, ar juo galėtų pasinaudoti ir 
kitų zonų DP.

Svečio nuomone, emigruoti yra 
tikslinga tik tada ir ten, kur jau yra 
tikrai paaiškėję, kas lauktų nuvy
kus, bet jokiu būdu pametus galvą 
neskubėti ten, kur laukia nežinia ir 
nėra patikinimų, jog nuvykęs neliks 
paprasta išnaudojamo darbo jėga.

Sekančios dienos pavakary K. V. 
Baltramaitis turėjo pasitarimą su 
profesoriais ir studentų atstovais 
opiaisiais sudentijos klausimais. Ta 
pačia proga buvo iškeltas mūsų kul
tūros paminklų apsaugos reikalas. 
Prieita vieningos nuomonės, kad 
Amerikos lietuviai turėtų pasiimti 
pareigą tuo rūpintis. Reiktų greitu 
laiku įsteigti instituciją, kuri turėtų 
rūpintis užfiksuoti visą mūsų kultū
rinį gyvenimą, jo pasireiškimus, ap
saugoti organizacijų archyvus, meno 
paminklus ir t. t. Iki tokia įstaiga 
įsisteigs, K. V. Baltramaitis mielai 
sutinka tarpininkauti tokios rūšies 
medžiagos persiuntime į jau esan
čias lietuvių kultūros įstaigas Ame
rikoje. Šiuo metu ten yra pagarsėjęs 
kun. P. Juras, kurio iniciatyva ir 
rūpesčiu yra suorganizuotas lietuvių 
Kultūros Muziejus.

Baigiant pasitarimą, K. V. Bal- 
trajnaitis dar kartą išreiškė savo pa
sigėrėjimą tvarka ir visu Pabaltijo 
Universiteto gyvenimu ir apgailes
tavo, kad negalįs studentų sveikinti 
Vilniaus ar Kauno universitetuose, 
bet jį džiuginąs pats Pabaltijo Uni
versiteto buvimo faktas sunkiomis 
tremties dienomis. Pats buvęs Lie
tuvos universitetų studentas, svečias 
džiaugėsi vėl susiėjęs su profesoriais 
ir lietuviais studentais. Be to, iš
reiškė pageidavimą, kad kitose sto
vyklose jam duotų progos daugiau 
susieiti su jaunimu, ko jis iki šiolei 
labai pasigedęs. , A—is
DIDŽ. BRITANIJOS PROFESORIAI 

PABALTIJO UNIVERSITETE
Praeitą savaitę Pabaltijo Univer

sitetą Pinneberge aplankė keletas 
anglų profesorių iš Londono, Ox- 
fordo . ir Cambridge universitetų. 
Svečiai posėdžiavo su Rektoriais ir 
atskirų fakultetų mokomuoju perso
nalu. Smulkiai domėjosi mokslo 
programomis, Universiteto tvarka 
bei atskirais profesoriais — pabal- 
tiečių žymesnėmis mokslo pajėgomis.

Visų trijų tautybių studentų at
stovės, pasipuošusios jautimais dra
bužiais anglų profesoriams įteikė po 
rožių puokštę atminimui. Svečiai 
kartu su susirinkusiais studentais 
padarė keletą nuotraukų.
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Lietuvių Universitetas Amerikoje MEDARDAS BAVARSKAS

Lietuviškos mokyklos problema 
šiandie yra dar aktualesnė negu bet 
kada ir ne tik tremtiniams bet iš 
viso visiems lietuviams pasaulyje. 
Šiandie visi smerkia nacionalizmą ir 
su juo viešai kovoja, bet iš kitos pu
sės tuo pat metu kuriama naciona
linė valstybė ir kovojama su tauti
nėmis mažumomis. Visos valstybės 
svarstydamos imigracijos problemą 
pirmoj vietoj sprendžia, kaip grei
čiau priversti imigrantą nutausti ir 
asimiliuotis. Viešai skelbiama, kad 
imigrantams nebus leidžiama kurti 
savo mokyklij ir 1.1. Juk tai yra 
.žmogaus- teisių, sąžinės ir laisvės 
varžymas, tai yra nacionalizmo pro
tegavimas.

Savaime suprantama, kilęs Ame
rikos lietuvių tarpe sumanymas Pa
baltijo Universitetą perkelti j Ame
riką, yra inspiruotas minėtų,aplin
kybių. Tačiau šitas sumanymas ne
atrodo visai tikslingas. Vietoj Pabal
tijo U-to perkėlimo minties noriu 
iškelti lietuviško universiteto stei
gimo 'mintį, kuris, pavyzdžiui, va
dintųsi „Amerikos Lietuvių U-tas“ 
ar kaip kitaip. Ir štai kodėl.

JAV gyvena apie 1 milijonas lie
tuvių — Amerikos piliečių. Jie su
daro normalų ir logišką pagrindą, 
kuriuo gali remtis naujo universiteto 
steigimas Amerikoje. Šveicarija turi 
apie 4 milijonus gyventojų ir 6 uni
versitetus (Berne, Bazely, Ziuriche, 
Friburge, Lozanoje ir Ženevoje), 
neskaitant eilės institutų, prilygstan
čių universitetui.

- Amerikos -Lietuvių Universitetas, 
remdamasis Amerikos lietuviais — 
Amerikos piliečiais, turėtų pagrindo 
įsigyti visas teises, kurias turi kiti 
Amerikos universitetai ir būtų, ži
noma, kontroliuojamas Amerikos 
Švietimo departamento. Universi
tetui. rimtai užsirekomendavus, vė
liau būtų galima gauti lėšų ir iš 
valstybės iždo. Tuo tarpu Pabaltijo 
universitetui Amerikoje veikti negali 
būti sudarytas normalus pagrindas, 
o dėl tos priežasties jam teisių pri
pažinimas lieka visuomet problema-

Ip. Tvirbuto studijos premjera Kasselyje
Ip. Tvirbutas jau metus vadovauja 

tea.ro studijai,, kuri, kaip Tautos 
Šventės proga Kasselio stovykloje 
įvykusi premjera parodė, parengė 
aktorių, tinkamų profesiniam darbui.

Maurice Rostand veikalo „Žmo
gus, kuri užmušiau“ premjera, pa
teikta Ip. Tvirbuto teatro studijos, 
buvo tikrai maloni dovana kassefie- 
čiams.

Nors Roslando veikalas sunkiai 
vaidinamas, tačiau Ip. Tvirbuto 
studijos auklėtiniai išvežė perkrautą 
vežimą iš autoriaus sukurtos idėjinės 
klampynės.

Be studijos auklėtinių premjeroje 
dalyvavo L. Rutkauskaitė ir St. 
Poškus, žinomi profesionaliniai ak
toriai. L. Rutkauskaitė „amžino mo

Amerikos Lietuvių Universitete 
galėtų profesoriauti (bent pradžioje) 
ir amerikiečiai ne lietuviai. Daugu
mą profesūros sudarytų Amerikos 
lietuviai ir lietuviai emigrantai. Pa
gal reikalą galima kviesti latvių ar 
estų profesorius.

Tuo pagrindu įkurtas universitetas 
turėtų pastovią bazę ir tikslą savo 
veikimui neribotam laikui, kai Pa
baltijo U-tas negali rasti pastovios 
ir tvirtos bazės veikti ilgesnį laiką. 
Be to, lietuvių universitetas gali 
atlikti visus tuos uždavinius, ku
riuos turi sau pasistatęs Pabaltijo 
Universitetas, jei dėl vietos, lėšų ir 
kitų aplinkybių tai iš viso būtų 
įmanoma.

JAV-bėms tampant faktinu pa
saulio politikos ir ekonominio gyve
nimo centru, tokio universiteto rei
kalas Amerikoj lietuviams darosi dar 
labiau aktualus ir būtinas. Dėl to jo 
populiarumas dar labiau padidėtų ir 
patrauktų lietuvišką jaunuomenę iš 
visų pasaulio kampų.

Amerikos Liet. U-tas sustiprintu 
viso pasaulio lietuvių dvasinį atspa
rumą ir dinamiką. Jis suteiktų dide
liam lietuvių skaičiui galimybę 
dirbti grynojo mokslo darbą univer
sitete, kurio daugelis turi atsisakyti 
dėl konkurencijos, kylančios iš įvai
rių priežasčių, nieko bendro neturin
čių su sugebėjimu. Dėl tos aplinky
bės lietuvių tarpe Amerikoje yra 
silpninamas veržimasis prie moks
linio darbo.

Amerikos lietuvių privati-tautinė 
mokykla įgytų visai kitą veikimo 
pagrindą, kitą dvasią ir lygį, ko be 
lietuviško universiteto ji niekuomet 
nepasieks.

Lietuviško universiteto kūrimo 
reikalas Amerikos lietuvių tarpe tu
rėtų rasti pakankamai simpatijos ir 
visapusiškos paramos.

Ji be abejo rastų pritarimo ir li
kusioj — nelietuviškoje Amerikos 
.visuomenėje.

Mes galime būti tikri, kad mum 
kovoje dėl laisvės ateity nereikės 

tiniškumo“ rolę (Luise von Holder- 
lin) atliko be priekaištų ir parodė, 
kad DP sąlygos jos talentui dar 
nėra pakenkusios. St. Poškus davė 
tikrai įtikinamą seno vokiečių, pro
fesoriaus tipą. St. Poškaus vaidyba 
— tai subredusio ir pajėgaus .akto
riaus.

Angelikos dirbtinius išgyvenimus 
G. Kudokaitė, kiek leidžia vei
kalo rėmai, atliko be priekaištų. 
Komišką Frauenliebo rolę A. Bag- 
džiūnas atliko gyvai ir parodė esąs 
gabus komikas. Čia galima būtų 
prikišti neįtikinamumą, farsišką 
dirbtinumą. J. Skomento, gyvo ber
nioko — vokiško moksleivio elgesio 
ir galvosenos stilius bei manieros 
buvo visai įtikinami. Visas tragiš

pirktis karo šaudmenų ir amunici
jos, kaip tai darėme po Pirmojo pa
saulinio karo. Vienintelė ir didžiau
sia mūsų kovos dėl laisvės priemonė 
yra ir liks intelektualinis pajėgumas 
dirbti mokslo, politikos, visuomenės, 
meno ir ūkio darbus. Todėl Ameri
kos Liet. U-tas atliktų milžinišką 
darbą kovoje dėl laisvės ir išlaisvin
to krašto atstatymui.

Amerikos lietuvių surinktos aukos 
investuoti į savo universiteto stei
gimą yra ne tik racionalu, bet ir 
būtina. Kapitalo laikymas banke ir 
laukimas, kol bus galima jį tiesiogi
niai panaudoti Lietuvos ūkio atsta
tymui, nėra tikslingas. Netenka abe
joti, kad išlaisvinti kraštai bus 
įjungti į Marshallio pianą Europai 
atstatyti, o gal susilauks ir specialios 
paramos. Tai daug priklausys ir nuo 
mūsų intelektualinio pajėgumo. Ta
čiau joks Marshallio planas Europai 
atstatyti nei Trumano politinės dok
trinos, be mūsų pačių tiesioginių 
pastangų turėti savą Universitetą 
Amerikoje, neduos nė vieno intelek
tualo kovoje dėl laisvės.

Netenka daugiau rūpintis kelti į 
Ameriką saVom lėšom ir jėgom Uni
versitetą, kurio esame tik dalinin
kai, kai yra pakankamo pagrindo, 
pajėgumo ir būtino reikalo sukurti 
savą universitetą. Br. D.

Keliais eilėraščiais tremtyje pra
dėjęs reikštis, jaunas eiliuotojas Vy
tautas Tarvainis išleido 50 egz. ro
tatoriumi spausdinto savo eilių rin
kinio „Gyvenimas laša“. (Vytautas 
Tarvainis. Gyvenimas laša. Eilės. 
1947 Seligenstadtas prie Wūrzbur- 
go. Rankraščio teisėmis 63 psl.)

Kiekvienu atveju iŠ pradedančiojo 
eiliuotojo negalima daug reikalauti, 
o skaitančioji visuomenė jau yra 
patenkinta, jeigu eilėraščiai būna 
bent vidutiniški Šiuo atveju Tarvai

kųjų išgyvenimų svoris autoriaus 
užkrautas ant Marcei Lauraino (A. 
Mekas). A. Mekas pasirodė turįs ne
abejotiną talentą tragiškoms rolėms 
vaidinti.' Tik -dramos autorius įstatė 
„žmogžudį“ (buvusį fronto kareivį) į 
tokias dvasios’kančias ir abejones, 
kurios aktoriui stato neįmanomų rei
kalavimų. Taip pat. gerai pasireiškė 
ir mažesnių rolių vaidintojai (F. Pra- 
ninskas, M. Jokubaitytė, H. Frei- 
dauskaitė, V. Butelė, V. Kazlauskaitė).

Kukliose stovyklos ir barako sąly
gose dekoracijos (V. Adamkevičiaus) 
ir visas pastatymas neleidžia nieko 
daugiau norėti. Belieka šitai aktorių 
grupei nuoširdžiai palinkėti geriau
sios sėkmės teatralinės kūrybos darbe.

J. Gbs.

Vasara
SAULES LAIKRODŽIAI

Kokie lygūs, kokie šviesūs
Jų laimingi, saulėti veidai.
Lyg kasdieną vis labiau norėtų
Jie su saule džiaugtis tik ir žaist . . .
Kada koks nuliūdęs valkata pro juos praeina.
Toks nuliūdęs, kaip ir mes visi, —
Šviečia tylūs laikrodžiai ir mamos
Veiduose jiems spinduliai raudoni ir balti------

Ir sustoja tas keleivis ir pavydi
Jiems jų valandų. Užsidengia akis.
Ir pamano, kad tos saulėtos ramybės
Nepažins jau jo nuskaudusi ir liūdinti širdis.’ 
Vakarais, kai laikrodžius vėl drėgnos sutemos užkrinta. 
Jie sumiega ir sapnuoja Saulėtas šalis.
Jų užmerktos akys būna nebylios ir linksmos, 
Kad praeis jiems nesuprantama naktis.

GREITIEJI TRAUKINIAI

Pievose sustojęs ten mažus vaikus
[ greituosius traukinius vis moja.
Nesvarbu, kad ten nuvargę žmonės tik važiuoja. 
Kad nesiekia jųjų žvilgsnis nebilys

Tų mažų vaikučiu rankų. Nesvarbu. ■ ,
Ten aplink bekraštės, kvapios pievos, 
Ten jie taškosi mažam upelyj, ten aplieja 
Besijuokdami viens kito šviečiančias akis. Jiems smagu.

Poezijos bandymas
nis yra įdomus tuo, kad didesnioji 
rinkinėlyje telpančių eilėraščių dalis, 
toli gražu, nepasieka vidutiniškumo, 
tačiau čia randame keletą tikrai 
gražių eilėraščių. Žodžiu, Tarvainis 
nėra dar susiradęs savęs, bet nega
lima pasakyti, kad jis neturėtų ga
limybių ateičiai.

Rinkinyje telpa 40 eilėraščių, sus
kirstytų j du skyrius: „Klajonių die
nos" ir „Dievų palaimoje“. Jau nuo 
neskoningo knygos pavadinimo (Gy
venimas laša) tą autoriaus pamėgtą 
alegoriją sutinkame beveik kiekvie
name pirmosios dalies eilėraštyje. 
Gal būt, autoriui šis išsireiškimas 
atrodo labai gražus, bet nuolatinis 
skaitymas tokių eilučių, kaip

Pavasaris, kaip aitrų uogų vyną 
širdin privarvino po lašą . . .

(9 psl.) 
X mūsų širdis tylus, Ilgu (m. p.) 
vaiduoklis pavasaris laša . . .

(10 psl.) 
Žiedais lašės pavasaris

(21 psl.) 
ir t. t. — skaitytojui tikrai nepa
daro gero įspūdžio. Antroji alegorija, 
kurią autorius ne mažiau pamėgo, 
yra amžinas pragėrimas. Pragertos 
dienos, pragerta jaunystė ir pan. 
kartojasi lygiai su lašėjimu ir, ne
kalbant jau apie jų tinkamumą, už
muša skaitytojo susižavėjimą savo 
nuolatiniu pasikartojimu. Atskiri iš
sireiškimai taip pat nepasižymi di
deliu skoniu ir šviežumu:

V

— Ir išėjo, kad mylės, 
ach, kaip linksma ant širdies (m. jx)

(H PsL)
Aš nuskinsiu lūpų drėgmę
iš tavęs — (15 psL)
Jei pirmoje dalyje autorius yra 

banalus, sentimentaliai paviršutiniš
kas, bet vietomis dar nuoširdus, tai 
antroje dalyje jis bando eiti visai 
priešingu keliu. „Dievų palaimoje“ 
autorius metasi J patosą, kalba auk
štu stiliumi apie dievų didybę, ieško 
didelių temų („Judošiaus atgaila“, 
„Giltinė“), bet nesugeba jų apdirbti. 
Jo žvilgsnis neįstengia pasiekti savo 
pasirinktų temų gilumos, o svar
biausia, visur pasigendame nuošir-
durna Autorius neturėtų stengtis 
dirbtiniai rašyti eilėraščius, kur te
mos didybė neužslėps neišgyvenimo 
ir nenuoširdumo. Geresni eilėraščiai 
yra tie, kur autorius palieka kukles
nis, renkasi sau artimesnes, išgyven
tas temas, nesivaiko dirbtinių alego
rijų ir kalba paprastesniais palygi
nimais. Tokie yra „Pamiršo jis . .
„Atsisveikinimas“, „Žiburiai“. Jei 
autorius eis tuo keliu, nesivaikys 
dirbtinių priemonių ir įtikins skaity
toją savo nuoširdumu, nusikratys 
formos balastu (kai kuriose mažiau 
pretenzingose vietose forma jau yra 
visai nebloga), — ateityje galės pa
rašyti visai neblogų eilėraščių.

Med. Bavarskas
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*
Kai 1945 metų vasarą dar netu

rėjome savo laikraščių, aš tokia tema 
ska.ė au paskaitą, o vėliau stovyk
los sieniniame laikraštyje ir traips- 
nį parašiau. Jei auditorija paskai
tos metu buvo santūri ir po jos man 
jokių užmetimų nedarė, tai per
skaitę straipsnį nebeiškentė ir ryto 
metą radau prierašą: „Jei taip tams
ta tvirtini, tai atiduok man savo 
laikrodį, o jis vistiek bus jūsų“.

Matyt, žmogaus būta jumoristo, 
ir jis norėjo pažiūrėti, kaip mano jam 
atiduotas laikrodis vėl bus mano. 
Atsieit, vieną laikrodį turėsime abu. 
O gal jis manė, kad kokiu nors 
magijos būdu tais daiktas grįš atgal 
pas mane.

Praėjus mūsų stovyklinio gyve
nimo dvejiems metams ir jau turint 
spausdintų laikraščių, aš dar kart:) 
noriu ta tema pakalbėti ir faktais 
patvirtinti šį seną kiniečių posakį: 
„Ką tu atiduosi kitam, tai yra tavo“. 
Jis tiko visais laikais, tinka ir šiuo 
metu: o gal net labiau, negu kada 
nors, nes dabar visi atsidūrėme 
varge ir skurde ir daug kam iš mūsų 
reikalinga pagalbos ranka, nuoširdi 
bičiulystė, šiltas draugiškas užjau
timas, gaivinantis žodis.

Dažnas iš mūsų, atsidūręs be gi
minių ir pažįstamų, gyvenimo kovos 
pakirstas siūbuoja ir dairosi, kur at
siremti. ieško broliškos širdies. Buvo 
tokių nelaimingųjų ir anksčiau, ku
riuos mes rėmėme, su jais dalinomės 
savo ištekliais ir. jiems atiduodami, 
susikrovėme kapitalą šiai dienai.

1927 m. viena panelė, taunautoja, 
gaudama labai kuklų atlyginimą, 
globojo, rėmė ir į mokslus leido savo 
puseserę. Iš gaunamų pajamų abi 
gyveno skurdžiai. Tarnautoja, bū
dama jauna, suprantama norėjo 
gražiai pasipuošti, turimas atostogas 
praleisti Palangoje ar kurioje nors

Ką tu atiduodi kitam
kitoje vasarvietėje, bet, deja, norė
dama padėti puseserei, turėjo nuo 
šių visų malonumų atsisakyti ir 
drauge su ja gyventi palėpėje.

Galiausiai jos giminaitė nutarė 
mesti mokslą ir išvykti į Braziliją. 
Pritariant šiam sumanymui, reikėjo 
parūpinti ir pinigų kelionei. Bet iš 
kur gauti, sutaupų neturint. Lieka 
tik vienas kelias — užtraukti pa
skolą.

Ji išvyko ieškoti laimės kitur, o 
kas ją finansavo, tas kantriai mokė
jo skolas.

Po to abi susirašinėja Šelpėja 
buvo laiminga, kad galėjo jai padėti 
ir įvykdyti jos sumanymą, o vargšė 
emigrantė nuogąstavo, kad ir sveti
mame krašte laimės nesurado ir 
vargu ar kada galės lavo geradarei 
atsilyginti.

Prasidėjus karui ryšiai nutrūko. 
Viena apie kitą nieko nežinojo. O 
tuo tarpu abi ištekėjo ir gana tur
tingai gyveno.

Laimės ratas apsisuko. Brazilietė 
dabar turtinga ponia, kelių namų 
savininkė, o jos rėmėja su savo 
vyru gyvena tremtyje, mūsų tarpe.

Galiausiai jos vėl susirišo, viena 
kitą surado. Brazilietė ponia jai 
pradėjo siųsti siuntinėlius ir rūpin
tis, kaip ją išsikviesti pas save, su
teikti jai geresnes gyvenimo sąly
gas. Ateiną iš anos pusės vandenyno 
laiškai buvo persunkti šiltais žodžiais 
ir didžiausiu sielvartu, kasdienos ir 
nemigos naktų rūpesčiu, kad ne
vyksta taip greitai sutvarkyti visų 
kelionės dokumentų. Ir taip, po ke
liasdešimt lėktuvais atgabentų laiš
kų ir laivais atplukdytų kelių cent
nerių siuntinių, iš Brazilijos atėjo 
džiaugsmo ašaromis sulaisytas laiš
kas, kad visus reikalus jau sutvarkė 
ir dabar laiko paruoštą tolimai ke
lionei auto mašiną, laukdama žinios, 

Tu padėjai man seniau, o dabar aš 
tau padėsiu. Jo laukia liuksusinis 
butas Australijoj. Už tavo tėvo gerą 
širdį. Atvažiuok į Ameriką, atrėšiu 
fermos rėžį. Geri darbai dangaus 

knygoj užrašyti.

kada galės atvažiuoti į uostą ir ją 
pas save atsivežtų

*
1929 m. Kauno įstaigų duris nuo

lat varstė ir pažįstamus lankė buvęs 
turtingo ruso sūnus, kuris po revo
liucijos susirado sau laikiną prie
globstį Lietuvoje. Jis norėjo išvykti 
į Australiją. Jam reikėjo paskolos 
7000 litų ir laikinos prieglaudos jo 
žmonai, laukiančiai kūdikio. Daug 
kam jis aiškino savo planus, daug 
kas ir pritarė, bet reikiamos kon
krečios pagalbos taip niekas ir nesu
teikė. Siūlė pasilikti Lietuvoje ir 
čia ieškoti kelių įsikurdinimui.

Taip vargo žmogus gana ilgą laiką, 
kol susirado gerąją širdį pono P. 
šeimoje. Jie sutiko būti banke atsa
kovais paimant paskolą, o kol jis 
Australijoje įsikurdins, jo žmoną 
pagloboti.

Sumanus vyras greitai ir gerai 
įsikurdino naujoje tėvynėje. Jis 
bankui sumokėjo skolą, pasiėmė pas 
save žmoną su vaiku, o geradariams 
siūlė atlyginimą. Ponas P nuo atly
ginimų atsisakė ir jautėsi laimingas, 
kad galėjo žmonėms padėti.. Tuo ir 
baigėsi ši prieškarinė istorija.

1946. m. atsivertė naujas istorijos 
lapas. Staiga buvo užaliarmuotos 
Australijos ir Anglijos Raudonųjų 
Kryžių įstaigos, okupacinių valdžių 
pareigūnai ir australai unriečial, kad 
paieškotų tremtinių tarpe tokio lie
tuvio p. P. Žinoma, surado ieško
mąjį, kurio ieškojo vienas turtuolis 
australietis, anksčiau sulaukęs iš jo

tai yra tavo
globos. Po to pradėjo kryžiuotis 
laiškai, o iš anos pusės ir visokios 
gėrybės. Su vienu laišku australie
tis atsiunčia visus reikalingus atvy
kimui į Australiją dokumentus, iš 
kurių matytų kad jis ir už kelionę 
sumokėjo 800 a. svarų. O laiške 
parašyta, kad jau kuris laikas, kai 
jis viename iš savo namų laiko 
6 kambarių tuščią butą, laukdamas, 
kada jo buvę geradariai atvyks pas 
jį ir čia galės puikiai gyventi.

Vienas stovyklos gyventojas ne
lauktai gauna iš Amerikos vieną 
paskui kitą siuntinį, po to „Care“ 
pakietą. Kas siunčia, matyti tik iš 
adresato, bet jo pavardė negirdėta 
ir niekur nematyta. Jis galvoja pa
siųsti padėką, bet, deja, dar laiško 
negavo iš to geradario. Taip belau
kiant, vėl du siuntinėliai ir su jais 
kartu laiškas. Siuntėjas sako nera
šęs dėl to, kad norėjo pirm išsiaiš
kinti, kokiu būdu galima parsi
kviesti į Ameriką. Dabar jis viską 
žino, ką ir kaip reikia daryti, tik 
prašo prisiųsti jam reikiamas žinias. 
Gale laiško, tarp kita ko, pažymi, 
kad šio laiško gavėjo visai nepažįsta, 
nes, kai jis gimė, ji jau gyveno 
Amerikoje. Bet atsitiktinai gavusi 
adresą ir norinti padėti tam trem
tiniui, kurio tėvas, kadaise gyven
damas Čikagoje, daug padėjęs jo
sios tėvui. Istorija aiški, ir trem
tinys džiaugiasi geradariu, kuris nu
krito, kaip žvaigždė iš dangaus.

Stovykloje gyvenąs ūkininkas 
gauna iš Amerikos laišką. Jame vie
nas lietuvis farmeris rašo, jog radęs 
laikraštyje skelbimą, kad jis ieškąs 
giminių. Jis taip pat ieškojo tų gi
minių, bet nesurado. Bet, girdi, jei 
eina reikalas apie pagalbos sutei
kimą, tai jis galįs padėti, ir, jei nori,

♦
pas save į Ameriką gali parsikviesti.

— Ar tu, vaike, mane pažįsti, ar 
ne, nežinau, — rašo toliau laiške,
— bet kai aš dar gyvenau Lietuvoje 
ir buvo žemės dalinimas, tai tavo 
tėvas nepagailėjo atrėžti sklypą iš 
savo dubos, kur aš buvau kalvę pa
sistatęs. O dabar aš tau atrėšiu rėžį 
iš savo fermos. Tik parašyk skubiai, 
ar nori atvykti į Ameriką . ..

•
Su didele šeimyna ir gana skur

dokai gyvenantį gydytoją, kuris turi 
atsitvėręs antklodėmis vieną arkli
dės kampą, aplanko nepažįstamas 
žmogus.

— Tamsta manęs nepažįsti, daktare,
— sako jis. — Gal prisimeni, kai 
kartą, važiuodamas arkliu iš pa
ciento, radai pagriovyje gulintį su
žeistą žmogų (truputį įkaušusį), kurį 
parsivežei namo, savo bute gydei 
tris savaites, ir kai aš neturėjau 
pinigų už visa tai atsilyginti, bruk- 
telėjai man dar į delną 50 litų.

— Aš, prisimenu, prisimenu, bet 
tai buvo prieš dešimt metų ...

— Na, ir nuošimčiai per tą laiką 
užaugo. Aš dabar gerai gyvenu, dir
bu pas amerikiečius ir galiu atsily
ginti.

— Ką čia tamsta, — sako daktaras.
— Prašau išsituštinti tą kuprinę, 

o čia dar paliksiu įvairiems reika
lams pinigų. Žinau, kad sunku da
bar gyventi mokslo žmogui, o mano 
raumenys uždirba neblogai. Sudiev! 
Dabar žinosiu, kur gyvenate ir daž
niau aplankysiu.

Na, o dabar pasakykite man, ar 
neteisingai sako kiniečių priežodis, 
kad ką tu atiduoti, tai yra tavo. Ir, 
kaip matote, nereikia jokios magi
jos. įdėtas kapitalas grįžta su nuo
šimčiais. Dangaus knygoje geri ir 
blogi darbai užrašomi.

' Vytautai K Pratarti

T
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Žygiai perkeldinti 
Pabaltijo Univer

sitetą ,
Pranešama, kad Pabaltijo Univer

siteto rektorius prof. Gulbis yra iš
vykęs j Londoną Pabaltijo Universi
teto perkėlimo 'reikalu, kur, po trijų 
dienų laukimo audiencijos pas švie
timo viceministerį, sužinojo, kad 
universitetų išlaikymas priklauso 
Finansų Ministerijai, o kitais atžvil
giais universitetai tvarkosi patys. 
Dr. Čepas tuo pačiu reikalu klabeno 
kompetetingų įstaigų duris Pary
žiuje, bet nevaisingai. Dėl universi
teto įkurdinimo JAV Quoddy kaime 
jokių žinių iki šiol nėra.

JĖZUITAS iŠ JAV RINKO AKA
DEMIKŲ ANKETAS ĮKURDINIMO 

REIKALU
Nesenai iš JAV lankėsi jėzuitas 

Walsh, kuris rinko akademikų an
ketas, jų įkurdinimo JAV reikalu. 
Kada ir kokiomis sąlygomis jie būtų 
įkurdinami — nebuvo paaiškinta.

CHICAGOS KONSULO LAIŠKAS 
DEL LIETUVIŠKOS KNYGOS 

PARODOS
Chicagos konsulas p. Daudžvardis 

parašė laišką LTB VK dėl suorgani
zavimo JAV lietuviškos knygos pa
rodos. Tuo reikalu LTB VK daromi 
reikiami žygiai.

BALFo SIUNTOS TREMTINIAMS
JAV lietuvių spaudos žiniomis, 

BALFas per birželio ir liepos mė
nesius lietuviams tremtiniams Euro
poje pasiuntė: 20 statinių žuvų tau
kų, 70.830 angliškų svarų šaldyto 
kondensuoto pieno, 60.000 sv. kvie
tinių miltų, 16.500 šv. riešutų sviesto, 
260 sv. sacharino, 100 sv. penicilino 
ir 20.811 sv. drabužių bei kitokių 
reikmenų. Pasiųstųjų gerybių vertė 
siekia 59.700 dolerių.

RAŠANT Į AMERIKĄ LAIŠKUS 
REIKIA JAUSTI ATSAKINGUMĄ

Visa Amerikos lietuvių spauda 
talpina daugybę tremtinių laiškų iš 
Vokietijos. Juose daugumoje visai 
objektyviai vaizduojama tremtinių 
gyvenimo sąlygos ir jų bendra būtis. 
Tačiau kartais, ypač komunistiniuose 
laikraščiuose, , patalpinama laiškų, 
kuriuose visiškai neteisingai vaiz
duojama tremtinių padėtis ir net 
reiškiasi provokacinės tendencijos — 
šmeižti tremtinių bendruomenę ir 
jos žmones'. Visiškai suprantama, 
kad komunistai, vykdydami jiems
duotas instrukcijas, stengiasi panau--------
doti visus kanalus savo provokacijoms ą- 
ir šmeižtams prieš tremtinius, užtat il
tie, kuriems rūpi lietuviški reikalai, 
tašydami į Ameriką laiškus, turėtų Paskutinės Trečiojo Reicho dienos
jausti tam tikrą atsakingumą ir juos 
rimtai apgalvotų Inf.

NENORMALUMAI VVAHLSTEDT 
STOVYKLOJE

Wahlstedt stovykla įsikūrė 1946 
m. birželio mėn. Čia buvo surinkti 
visų trijų pabaltiečių tautybių sava
noriai miško darbams. Mūsų gyve
nimas skiriasi nuo kitų mūsų sto
vyklų labiausiai dėl mažo skaičiaus. 
Mūsų jaunuoliai čia susįmaišė su 
vokiečiais. Apie 5% jaunuolių jau 
apsivedė su vokietaitėmis ir aplei
do stovyklą. Nuo mūsiškių ne
atsilieka ir latvių vyrai. Estų 
iš viso buvo tiktai 12, dabar be
liko 1. Jie išsiskirstė į visas pa
saulio šalis, kurių vienas teko vo
kietaitei. Mūsų stovykloje buvo apie 
300 įvairių tautybių asmenų, kurių 
dabar beliko vos pusė. Išgaišo žmo
nės įvairiems nuotykiams: 10 išvyko 
į Latviją, 4 į Kanadą, 5 į Angliją, 1 
Švediją, 1 pas lenkus nubėgo, nes 
buvo iškelta teisme byla, 3 dingo be 
žinios, 1 nušautas, 2 į prieglaudą, 1 
į kalėjimą, ir kiti išvyko į didesnes 
stovyklas e/nigracijos reikalu, nes 
šia stovykla niekas nesidomi.

J. Ankstaitis

KAM TENKA UNRRA-os TURTAS
Washington. (Dena-Oans). — 

UNRRA-os generalinio direktoriaus 
Lowell W. Rooks pareiškimu, išfor
muojamos UNRRA-os turtas paskirs
tomas keturioms tarptautinėms or
ganizacijoms. Pasaulio sveikatingu
mo organizacija, kurios pagrindiniai 
uždaviniai yra kovoti su maiarija ir 
tuberkuloze, gauna 1,5 mil. dolerių, 
tarptautiniam vaikų pagalbos fondui 
skiriama 5 mil. dol., IRO — 1 mil. 
dol. ir JT maitinimo ir žemes ūkio 
organizacijai FAO — 500.000 dol.

DAR 24 ESTAI PERPLAUKĖ 
ANTLANTĄ

Reuteris praneša apie 24 estų pa
bėgėlius — 14 vyrų, 9 moteris ir 30 
mėnesių amžiaus kūdikį, kurie pra
ėjusią savaitę, beturėdami tik vienai 
dienai maisto, žvejų valtele pasiekė 
Amerikos krantus. Pabėgėliai, iki 
bus ištirtas jų i JAV įsileidimo klau
simas, perkelti į Ellis salą.

Estai kelionę iš Švedijos, kur, pa
bėgus iš Estijos, jie išgyveno trejus 
Dėtus, pradėjo Uepoa 2 d.

Jie ta
ĮŽYMUS ASMENS L

Įžymūs JAV asmens lankosi Ha
nau DP stovykloje ir tiria tremtinių 
padėtį. Pasatruoju laiku Europoje, o 
drauge ir DP stovyklose pradėjo 
lankytis įžymūs JAV vyrai ir organi
zacijų atstovai. Jų visų tikslas susi
pažinti su DP gyvenimu ir siekimais. 
Šią tyrinėjimų akciją tektų rišti su 
artėjančiu Strattono biliaus svars
tymu JAV Kongrese, pagal kurį nu
matoma įsileisti į JAV 400.000 DP.

Taip, rugsėjo 19 d. Hanau stovyk
loje lankėsi iš JAV atvykęs Pasau
linės Bažnyčios Tarybos preziden
tas Mr. Seebley su ponia, Mr. Devy- 
YMCA pirmininkas ir kiti YMCA 
ir Area atstovai. Svečiai tarptau
tiniame stovyklos biure turėjo trum
pą pasikalbėjimą su visų tautybių 
stovyklų vadovais ir stovyklos di
rektorium. Mr. Seedley tautybių va
dovams pastatė klausimą: kokie DP 
tikslai, kodėl negrįžtama namo ir ko 
DP pageidauja?

Į šiuos klausimus paaiškinimus 
davė tautybių vadovai. Gi lietuvių 
stovyklos vadovas prof. dr. A. Gy
lys pareiškė, kad lietuvių ir bendrai 
tremtinių vyriausias uždavinys yrą 
kuo greičiausia išvyktį j JAV ar 
Kanadą, susirasti sau naują tėvynę, 
įsijungti į tų kraštų gyvenimą ir 
pradėti savarankiškai tvarkytis. DP 
nori patys save išlaikyti, užsidirbti 
sau ir kitiems pragyvenimą ir būti 
naudingais tiems kraštams, į kuriuos 
DP nuvyks. „Mes nenorime ir ne
būsime tiems kraštams našta, nes 
mes norime ir mokame dirbti. Duo
kite mums miškų ir žemės ir mes 
pastatysime miestus“ — pareiškė dr. 
Gylys svečiams. Tas jiems padarė 
be galo didelį įspūdį ir delegacijos 
tarpe sukėlė didelį pasitenkinimą. 
Po to svečiai buvo painformuoti 
apie mūsų tvarkymąsi stovykloje ir 
dirbamus darbus. Jiems buvo paro
dyta lietuvių pradžios mokyklos vie
nas skyrius, kurio mokiniai, vado
vaujami mok. Bičkos, tęsė skaičia
vimo pamoką. Mažyčiai vaikučiai, 
Su specialiais skaitytuvais skaičiavo 
ir sprendė pirmuosius skaičiavimo 
uždavinius. Pamokos nuotaika sve
čiams paliko gilų įspūdį ir jie ilgai 
sekė kruopščiųjų benamių mažyčiu 
darbą. Vėliau svečiai r aplankė estų, 
latvių ir ukrainiečių mokyklas.- Ap
žiurėjo YMCA klubą, susipažino su 
DP amatų apmokamo dirbtuvėmis, 
kur jie rado dirbančius įvairiuose 
skyriuose darbininkus. Dirbtuvių 
vadovybė suteikė platesnių paaiš-

Berlynas apsuptas
Paskubomis apsitvarkęs, stojau 

prie darbo. Reikėjo paruošti žemė
lapius ryt dienos pranešimui pas 
Hitlerį. Medžiagą surinkti buvo ne
paprastai sunku. Reikalą ypač sun
kino tai, kad paskutiniuoju metu, 
kelių dienų būvyje buvo net, tris 
kartus pakeistas Berlyno komendan
tas, kas atsiliepė ir į visą koman
davimo aparatą, kuris buvo beveik 
ištisai pakeistas. Todėl, norėdamas 
suvokti tikrąją fronto padėtį, turė
jau teirautis ne centralinėje, bet 
pas visus aštuonis fronto ruožų ko
mendantus. Darbą baigiau 2 vai. 
nakties. Iš fronto ruožų buvo pra- 
nešinėjama, kad kautynės silpnė
jančios ir nakties metu įsiviešpatavo 
beveik visiška tyla.

Rytą, apie 5.30 vai., mane iš snau
dulio pažadino 5 ar 6 sunkiosios 
artilerijos sviedinių sprogimai. Apie 
6 vai., vėl kaip ir vakar, prasidėjo 
monotoniška kanonada. Aš dar ne
buvau spėjęs visiškai apsirengti, kai 
kambarėlin atėjo Guensche, asme
ninis Hitlerio adjutantas, ir papra
šė painformuoti apie paskutiniuosius 
įvykius. Aš skubiai paskambinau 
visiems Berlyno ruožų ir Potsdamo 
gen. štabo karininkams.

Visuose ruožuose ankstyvomis ry
to valandomis, po trumpos paruo
šiamosios ugnies, rusai buvo pra
dėję generalinį puolimą. Keliomis 
valandomis vėliau mus pasiekė žinia, 
kad rusai atkirto ir paskutinį lais
vąjį kelią iš Berlyno.

Reiškia, Berlynas buvo visiškai 
apsuptas. Tik požeminis telefono 
kabelis mus dar jungė su pasauliu. 
Šis ryšis išsilaikė iki balandžio 
26 dienos.

Bemdas susirišo su vyr. būstine, 
kuri, nakties metu pasitraukdama į 
Rheinsbergą, buvo išvengusi apsu
pimo. Iš jos jis patyrė smulkmenų 
ir apie kautynes šiaurinėje bei pie
tinėje Vokietijoje.

Pateikę savo karinę medžiagą 
gen. Krebsui ir dar kartą patikrinę 
atžymėjimus žemėlapiuose, apie 10.30 
vai. visi išėjome j fūhrerio bunkerį.

Mums reikėjo pereiti per bunke
rio garažą, kuris požeminiu korido
riumi buvo sujungtas su Vosso gatve 
ir pro keletą kitų koridorių, išeinan
čių į vidinį kiemą. Plonos betoninės 
lubos daugelyje vietų buvo sutru
kusio*, ir ant silpnai apšviesto korl-

ANKOSI HANAU STOVYKLOJE H 
kinimų apie dirbtuvių įrengimą, ta
čiau svečiai atydžiai susipažino su 
pačiais gaminiais. t

Išvykdami svečiai pareiškė, kad 
juos stebina DP 'darbštumas ir gera 
organizacija ir jie visomis išgalėmis 
stengsis padėti, kad pabaltiečiai DP 
būtų perkeldinti į JAV. Ponia See
bley pareiškė, kad pabaltiėčius gerai 
pažįstanti dar iš1 Amerikos ir apie 
juos galinti pasakyti vien tik gera. 
Si ponia labai simpatinga ir labai 
domėjosi DP kasdieniška aplinka. 
Svečiams įteikta ir informacijos, 
liečiančios mūsų buitį.

Rugsėjo gi 20 d. į Hanau atvyko 
įžymus JAV senatorius Mr. Smiths 
su ponia, lydimas DP reikalams 
Frankfurte generolo Mussi. Mr. 
Smiths lankosi Europoje DP stovyk
lose ir renka medžiagą apie DP, 
kad galėtų ateinančioje kongreso 
sesijoje, svarstant Strattono bilių

A. Devenienė 1

į žodį
l TIRIA DP PADĖTĮ
tuo reikalu pareikšti savo nuomonę 
ir biliaus pravedimą remti.

Ponas • senatorius, kaip ir anksty
vesnieji delegacija, teiravosi apie 
DP gyvenimo sąlygas, tikslus ir 
ateitį. Svečiui taip pat buvo palo
dyta tremtinių darbo, švietimo ir 
visos kitos kultūros įstaigos. Be to, 
buvo parodyta pora gyvenamųjų 
butų, kurių viename gyvena net 
3 šeimos. Jiems visa tai paliko sle
giantį įspūdį ir jie su gailesčiu kons
tatavo blogą DP būklę. Su stovyk
los vadovu dr. Gyliu besikalbėdami, 
teiravosi ir apie ankstyvesnį gyve
nimą Lietuvoje. Mr.* Smiths prašė 
prisiųsti daugiau informacijos, lie
čiančios DP reikalus ir pažadėjo, 
kad jo patirti įspūdžiai duos jam 
galimybės visomis išgalėmis ginti 
DP teises kongrese ir dės visas pas
tangas, kad DP'būtų kuo greičiausia 
apgyvendinti pastoviai.

J. Janušaitis

lanau Lietuviu
-ana •

Rugsėjo 20 d. Hanau stovykloje 
lankėsi -nusipelniusi Amerikos lie
tuvių veikėja p. A. Deveniėne. 
Tarptautinėje salėje jos sutikti susi
rinko virš tūkstančio žmonių. Įei
nančią viešnią susirinkusieji sutiko 
audringomis ovacijomis. Sudarius iš 
vietos organizacijų atstovų garbės 
prezidiumą, sveikinimo kalbas pa
sakė komiteto pirmininkas Survila, 
stovyklos vadovas prof. dr. A. Gylys 
LTB VK vąrdu-Audėnas, evang. 
kun. dr. Neumanas, žemės ūkio dar
buotojų S-gos pirmininkas agr. Ver
bickas ir moterų vardu Tapulionienė, 
įteikdama atminimui tautinę lėlę ir 
gėlių puokštę. Kalbėjusieji pareiškė 
p. Devenienel visų dėkingumą už 
pastangas mums padėti apibudino 
lietuvių tremtinių sunkią būklę ir 
pareiškė padėką Amerikos lietu
viams bei organizacijos už vedamą 
aktingą kovą dėl Lietuvos išlaisvi
nimo ir už teikiamą tremtiniams 
paramą. Po to jautrų ir turiningą 
žodį tarė ir atsakinėjo į paklausi
mus mieloji viešnia.

Pabaigoje komiteto pirmininkas 
dar kartą, dėkojo viešnią: .ųž-aj. 
lankymą; prašė: •. nepamiršti y musų-, 
reikalų ir palinkėjo geriausios sek-,

mės jai asmeniškai, o taip pat ir 
kovojantiems Amerikos Fetuviams. 
Gi susirinkusieji sukėlė audringas 
ovacijas. J. Janušaitis

Švedu laikrršiis apie 
pabaltiėčius

Švedų dienraštis „Svenska Mor- 
genbladet“ rugpiūčio 16 d. talpina 
Simon Oberg straipsnį „Pabaltiečių 
problema“. Straipsnio autorius labai 
palankiai traktuoja pabaltiečių pa
bėgėlius ir aprašo tarp jų vyraujan
čią sovietų baimę. Pasak autoriaus, 
savo laiku Švedijos spaudoje ir vi
suomenėje pasireiškęs nepalankumas 
pabaltiečiams buvęs kilęs dėl sun
kumų, atsiradusių santykiuose su 
Sov. Sąjunga. Dabar, kaip atrodo, tos 
nuotaikos besikeičiahčios pabaltie
čių naudai. Ryšium su pabaltiečių 
pasirodymu atskiru skyrium paro
doje, suorganizuotoje Kopenhagoje 
baptistų pasaulinio alianso kongreso 
proga, pripažįstama, kad prispaus
tieji neprivalą visada tylėti. Švedai 

' dabar pripažįsta, kad su nuolaido
mis rytų didvalstybei buvę nueita 
per toli ir pažeisti., švedų teisės prin
cipai. (iš EB)

Mažas liesas žmogelis taip pat pa
lūžęs ir atrodo labai išblyškęs ir 
suglebęs. Jis gana retai ką nors 
paklausia, tačiau padėtie^ nagrinė
jimą seka smulkmeniškai. Jo veido 
išraiška ir šiaip jau fanatiškos akys 
dabar išduoda jį kankinantis, susi
rūpinus. Būdamas Berlyno gynybos 
komisaras, jis su savo žmona yra 
pririštas prie miesto.

Dabar jis yra savo propagandos 
kalinys. Kiti bent pasirūpino savo 
šeimas perkelti į saugesnes vietas, 
o jis su savo žmona ir penkiais vai
kais turi mirth

Mane pašaukia prie telefono pri
imti vieną pranešimą. Man grįžus, 
Hitleris kalbasi su Krebsu. Goebbel- 
sas, tyliai pakilęs nuo stalo, prieina 
prie manęs ir pašnibždomis paklau
sia, kas naujo. Atrodo, jis nelaukia 
nieko gero. Pašnibždomis jam pasa
koju: rusų puolimas į pietus nuo 
Stettino gali privesti prie kata
strofiškų pasekmių. Rusams pavyko 
su tankais prasiveržti 50 km į va
karus. Mūsų sargyba yra labai 
silpna.

Krebsas baigė savo pranešimą. 
Hitleris iššaukiančiai pažvelgia į 
mane ir tyrinėjančiu žvilgsniu per
žvelgia mane nuo galvos iki kojų. 
Aš lūkuriuoju, nes anksčiau pra
nešimą daryti buvo numatęs pats 
Krebsas, tačiau jis numoja ranka. 
Taigi, aš pats turiu informuoti 
Hitlerį. ,

Mane nepaprastai nervuoja stip
rus jo galvos kretėjimas. Aš turiu 
stipriau susikaupti, kad nenustočiau 
pusiausvyros tuo metu, kai jis paima 
žemėlapį ir vadžioja pirštu mano 
minimas vietoves.

Man baigus, jis akimirksnį tyli, 
vėliau šūkaujančiu tonu prabyla į 
Krebsą. Jis visas palinkęs į priekį, 
rankos mėšlungiškai apgniaužusios 
medinę kėdės atramą. Kalba mikčio
damas, kapotais sakiniais:

— Atsižvtelgiant į tokią gamtos 
kliūtį, kaip Oderis visą rusų pasiseki
mą reikia laikyti tik vokiečių kariuo
menės vadų nesugebėjimu.

Krebsas atsargiai bando paaiškinti, 
kad visame šiame ruože nebuvo pa
kankamai rezervų, o rusai tuo tarpu 
puoliman metė savo elitinę kariuo
menę. Ir gen. Manteuffelio vadovau
jamos 3 vokiečių atsarginės armijos 
likučiai jau esą nustumti į dcš’n"’ 
pamą arba net atitraukti į Berlyną !
Tačiau Hitleris į šiuos visus išye-l

Idoriaus grindų , telkšojo vanduo. 
Norėdami neprisemti batų, mes 
turėdavome balansuoti patiestomis 
lentomis. Toliau reikėjo pereiti 
skalbyklą ir pro dvi kareivių.val
gyklas. Visa kelionė nuo mūsų 
kambario iki fūhrerio bunkerio 
trukdavo penkias minutes. Per tą 
laiką nemažiau 6 kartus mus įvai
riose vietose tikrindavo dvigubos ar 
trigubos sargybos, ginkluotos auto
matiniais karabinais ir rankinėmis 
granatomis.

Valgyklose, prie ilgų stalų, sėdėjo 
SS karininkai ir puskarininkiai, ger
dami degtinę ir pupelių kavą, o prieš 
juos stovėjo didžiulės lėkštės, pri
krautos storų sviestainių. Retas ku
ris šių ponų mus, Wehrmadito kari
ninkus, telkdavosi pasveikinti.

Fūhrerio bunkerio prieškambary 
mūs priėmė Guensche. Hitleris tuoj 
baigsiąs pusryčiauti, todėl mes turį 
valandėlę palaukti. Šitas Guensche 
buvo sunkaus svorio boksininko 
sukirpimo; prieš jį stovėdamas pa
jusdavai, kad su juo daug ginčytis 
prasmės nėra.

Plačiame prieškambaryje stovėjo 
dar penki Sunkiai ginkluoti SS ka
rininkai. Aš atsiminiau vakar dieną, 
kai Vosso gatvėje neradau nė vieno 
sargybinio, kur gi pagaliau tas prie
šas buvo — Berlyno gatvėse, ar čia, 
fūhrerio bunkeryje?

Prieškambaris buvo apie 3X7 m 
dydžio. Dešiniajame pasienyje sto
vėjo ilgas rudas suolas, virš kurio 
kabojo šešetas mažiau vertingų ita
liškų paveikslų. Ties priešais esan
čios sienos viduriu stovėjo stalas 
su keturiomis kaimiško stiliaus kė
dėmis. Dešinėje pusėje buvo durys 
į konferencijų kambarį, kairėje — į 
Hitlerio butą. ?

Savos propagandas kalinys
Pagaliau atsidaro durys, ir pasi

rodo Hitleris, lydimas šlubuojančio 
Goebbelso ir Bormanno. Jis paspau
džia Krebsui ranką, pasveikina mus 
ir keliais žingsniais pasiekia pasi
tarimų kambarį. Jis dar labiau su
linkęs, negu anksčiau, eidamas dar 
labiau velka kojas. Kas man ypač 
krinta akysna — dingęs jo keistas 
dažnas mirksėjimas. Jo veido bruo
žai visiškai apsiblausę. Bendrai, jis 
daro sergančio senio įspūdį.

Krebsas atsistoja šalia sėdinčio I 
Hitlerio, Goebbelsas — priešais. |

Simonaičio pranešimas 
LTB VK-to

Rugs. 17 d. LTB VK posėdyje da
lyvavo, ir išsamų pranešimą apie 
Mažosios Lietuvos Tarybos veiklą 
padarė, jos pirm. E. Simonaitis. Jis 
pranešė, kad, susitarus su lietuvių 
vadovaujančiais veiksniais, gegužės 
4—5 d. d. Fuldoje buvo susirinkęs 
Maž. Lietuvos veikėjų būrys aptarti 
to krašto pabėgėlių kultūrinius ir 
šalpos reikalus, o taip pat apsvars
tyti Maž. Lietuvos ateities likimines 
problemas. Buvo nutarta atkurti 
Maž. Lietuvos Tarybą, kuri, būtų 
tęsėja uždavinių Maž Lietuvos Ta
rybos, įkurtos 1918 m. Tilžėje.

Tilžiškė Taryba, kaip žinia, po I 
pasaulinio karo reikalavo visą Ma
žąją Lietuvą atskirti nuo Vokietijos, 
deja, tada tas reikalavimas tik dali
nai buvo realizuotas, prijungus prie 
visos Lietuvos nedidelę Maž. Lietu
vos dalį — Klaipėdos kraštą.

Maž. Lietuvos Taryba nėra kokia 
separatistinė organizacija su kokiais 
autonomistiniais tikslais, bet organi
zacija išreikšti Maž. Lietuvos gyven
tojų valią ir atstovauti jų reikalus, 
vieningai veikiant su kitomis lietu
viškomis organizacijomis. Prūsų lie
tuviai, kurie’ sudaro Maž Lietuvos 
Tarybą, siekia vienos lietuvių tautos 
ir vienos organinės Lietuvos valsty
bės. Todėl p. E. Simonaitis kvietė 
visiems palaikyti tamprius tarpu- 
savius kontaktus ir palinkėjo vie
ningai dirbti iki bus atstatyta Nepri
klausoma Lietuvos valstybė.

Toliau pranešėjas pavaizdavo ga
na sunkią Maž. Lietuvos pabėgėlių 
padėtį. Maž. Lietuvos Taryba jų 
esanti apjungusi virš 5000, tačiau 
tokių pabėgėlių esą keletas desėtkų 
tūkstančių. Daugėlis jų, kaip Vokie
tijos piliečiai, esą išsiblaškę tarp vo
kiečių gyventojų. Kita dalis pakliū- 
vusi ant Memellanderių S-gos meš
kerės.

Dabar Maž. Lietuvos Taryba ryž
tingai einanti šioms pabėgėlių ma
sėms į pagalbą, kurios žymūs kiekiai 
gaunami ir iš LRK. Jis turįs kons
tatuoti liūdną faktą, kad Maž Lie
tuvos pabėgėlių vaikai ir toliau ger
manizuojami, kaip kaizerių ir nacių 
laikais. Reikią žūt būt rasti prie
monių, kad mažieji lietuviukai ne
būtų atpratinami nuo lietuvių kalbos 
ir būdo.

LTB VK pirmininkas padėkojo 
Maž. Lietuvos Tarybos pirmininkui 
už pranešimą ir VK vardu pakvietė 
šios Tarybos prezidiumą dalyvauti 
svečiais įvyksiančiame LTB įgalio
tinių suvažiavime. A. &

Idžiojimus piktai numoja ranka!
— Vėliausiai rytoj rytą nuo Orto 

nięnburgo pradėti puolimą. 3 armija 
šiam puolimui panaudoja visus turi- 
mus rezervus, visai neatsižvelgdami 
į kitų fronto ruožų susilpnėjimą. Iki 
ryt vakaro turi iš šiaurės būti atstto 
tytas ryšis su Berlynu. Įsakymą tuoj 
pat perduoti. — Savo žodžius jis psk 
brėžia atitinkamais gestais žemėla
piuose. •

Berndas išeina perduoti įsakymą 
Kai Burgdorf as išdrįsta šio puoli

mo vadu pasūlyti gen. Steinerį, Hit
lerį vos neištinka pasiutimo prie
puolis.

— Šitas arogantiškas, nuobodus, 
nepajėgiąs daryti sprendimų SS ka
rininkas man nereikalingas. Jokiu 
būdu Steineris negali vadovauti.

Steineris, neseniai dar vadovavęs 
3 germanų korpui Kuržemyje, iki 
šiol buvo Hitlerio ir SS mylimasis.

Pasitarimas baigtas.
Prieš pietus gauname žinią, kad 

pietinėje pusėje priešo spaudimas 
miesto kryptimi smarkiai padidėjęs. 
Po valandos mus pasiekia žinia, kad 
Tempelhofo aerodromas apšaudomas 
smarkia artilerijos ugnimi ir prak
tiškai jau nebegalįs būti naudojamas. 
Tuo būdu, krito Tempelhofas, ir visą 
tiekimą Berlynui oro keliu turėjo 
perimti Gatowo aerodromas. Tačiau 
apie 15 vai. gavome pranešimą, kad 
ir Gatowo aerodromas esąs apšau
domas.

Priešo pėstininkai pasirodė miške
liuose, esančiuose į šiauręr nuo Doebe- 
ritzo. Trys priešo T 34 stovėjo jau 
ant Berlin-Nauen plento — didžiau
sio kelio į vakarus — ir jį apšaudė. 
Popietinėmis valandomis smarkiai 
dirbama prie pergalės statulos, Sta
tant lauko aerodromą. Vakaro va
landomis smarkiai sustiprėja ugnis 
į Berlyno centrą. Rusai, atrodo, jau 
spėjo patraukti savo artileriją. Sis 
spėjimas dar labiau pasitvirtina se
kantį, balandžio 25 d., rytą. Lygiai 
5.30 vai. , prasideda sunkiausias -šio 
karo artilerijos puolimas, kuris po 
valandos atlyžta į normalią trukdo
mąją ugnį.

Po rytinių pranešimų, kurie šį 
kartą neatneša nieko nepaprasto, 
prieš pat 10.30 vai. mums įsakoma 
atvykti i pranešimų kambarį. Įėję 
nrieška*“bTrin, ten jau randame Bor- 
nanną ir spaudos referentą Lorenzą.

—luk—
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Marcei Hansenne pasakoja
Schwiiblsch-Gniund. rugsėjis.

Lankosi JAV Kongreso atstovai. 
Nestovime ant didžiojo kelio, bet ne
retai muš aplanko ir žymesnieji 
svečiai, norėdami patirti kaip gy
vena trečioji didumu amerikiečių 
zonoje lietuvių DP stovykla. Aną
dien netikėtai čia užsuko, keliauda
mi po tremtinių stovyklas, trys JAV 
Kongreso užsienių komisijos atsto
vai, lydimi karinės valdžios parei
gūnų. Jie lankosi įvairių tautybių 
DP stovyklose, susipažįsta su trem
tinių gyvenimo sąlygomis, darbu ir 
priežastimis, dėl kurių negrįžtame 
namo. Atstovai aplankė apie 10 butų 
ir patys kalbėjosi su gyventojais, 
teiraudamiesi, kodėl negrįžta, ką 
dirbo Vokietijoje karo metu, kur 
nori emigruoti ir pan. Atsakymai 
dėl negrįžimo ir dėl emigracijos visti 
vienodi: negrįžtama todėl, kad Lie
tuvoj viešpatauja bolševikai, kurie 
ne vieno, kalbėjusio su Kongreso 
atstovais, artimuosius ištrėmė į Si
birą, kitų brolius, tėvus sunaikino ir 
pan.; emigruoti visi pareiškė norį į 
JAV ar Kanadą ir tik . po to į P, 
Ameriką ir kitus kraštus. Kongreso 
atstovai pareiškė, kad šios, betar
piai iš tremtinių gautos, informaci
jos, kurios stebėtinai visur sutinka

Mūsų vargas ir darbai
Mūsų stovykla balandžio 5 d. buvo 

atkelta iš SeedOrfo į Vokietijos už
kampį — Klein Buelten kaimą, kur 
buvome patalpinti į buv., ir tik 
prieš pat mūsų atvykimą ištuštintą, 
lenkų stovyklą. Čia radome nepavy
dėtiną palikimą: išplėštas visų ba
rakų vidurines sienas ir milijonus 
blakių. Čia pasijutome izoliuoti, 
kaip raupsuotųjų saloje. Visur buvo 
matomi tik lenkiški veidai, o vo
kiečiai Į mus žiūrėjo kaip į vilkus. 
Bet kruopščiai ir su atsidėjimu dir
bant, visi sunkumai buvo greitai nu
galėti ir stovyklos veidas pakeistas 
iš pagrindų. Iš įvairių paklodžių ir 
skudurų sienas pasigaminome nau
jas, o sunaudoję daug karšto van
dens, blakes, nors laikinai, bet pri
vertėme „kapituliuoti“. Kultūringu 
elgėsiu atkreipėme į save dėmesį ir 
nedraugingų vietos gyventojų. Skur
di ir maža mūsų stovyklėlė, šian
dieną jau sunku atpažinti. Nors 
šviesuomenės maža, bet visose gy
venimo srityse dirbame kiek jėgos ir 
gyvenimo sąlygos leidžia. Gyvename 
labai susispaudę, 3—4 šeimos vie
name kambaryje, bet radome vietos 
ir kultūrinėms įstaigoms — pradžios 
mokyklai ir vaikų darželiui bei 
dirbtuvėms. Dirbtuvės aptarnauja 
ne tik' stovyklos gyventojus, bet 
daug užsakymų gauna ir iš apylin
kės vokiečių. Be to, paminime 
reikšmingesnes tautines sukaktis ir 
leidžiame „Paskutines Naujienas“. 
Taip dirbame ir vargstame tik tam. 
kad išliktume sveiki ir naudingi 
vargstančiai tėvynei. Veikia ir anglų 
kalbos kursai, kuriuos lanko gražus 
būrelis klausytojų. Gaila, kad ne
galime pasigirti gražiu tarpusavio 
sugyvenimu. Įvairios negerovės bei 
nenormalumai nesvetimi ir mums. 
Savanaudiškumo sumetimais, pasi- 
kaišiojama kojomis po sėdimomis 
vietomis, pasisvaidoma grubesniais 
žodžiais, na, ir . . . gėda pripažinti 
nusviedžiamas vienas kitas skundas 
prieš savus pas svetimuosius. Dabar 
laukiame eilės išvykimui į Angliją 
ar kur kitur. Nors visos apylinkėje

Lietuviai trem
tiniai iŠ Danijos

Į „Trollsee“ stovyklą atsitikėlė 
viena lietuvių tremtinių šeima iš 
Danijos. Jau spaudoje teko skaityti, 
kad ten tremtinių gyvenimo sąlygos 
dar sunkesnės, negu Vokietijoje.

— Prof. Jurga Flensburge orga- 
niauoja tetžm. braižybos, knygrišy
klos, kartono išdirbinių, medžio ir 
metalo apdirbimo 3 mėnesių kursus, 
j kuriuos priims DP asmenis, 15—25 
m. amžiaus.

— „Trollsee“ stovyklos visų tauty
bių tremtiniai bendrai įsisteigė savo 
kooperatyvo krautuvėlę.

Pranešimai
Pamaldos Schweinfurto stovyklos 

ir apylinkės lietuviams evangeli
kams bus sekmadienį 28 spalio, 14 
vai. Gertenstadto bažnyčioje. (80)

Kun. A. Irakis •
S. m. spalių 4—5 d. d. Hanau sto

vykloje šaukiamas studenčių skaučių 
sąskrydis.

Studentės skautės ir filisterės 
kviečiamos dalyvauti. (74).

Rengėjos

Prašau skubiai atsiliepti
ALFONSĄ AUGUSTINĄ.

Paū. K. Varnelis, (14a) Schwtibisch 
Gjmmd. Bismarck-Kaseme, Litau- 
ffŠMUsat wsa. (eq

Savaitė musų stovykloje
ir beveik vienodos, bus labai nau
dinga medžiaga jų pranešimui, kurį 
jie padarys Kongresui grįžę į Wa
shingtong. Bendras stovyklos susi
tvarkymas atstovams paliko gerą 
įspūdį

Raumenų ieškotojai. Stovykloje 
vis dažniau pasirodo įvairių kraštų 
delegacijos, kurios ieško stiprių rau
menų jėgos tiems darbams, kuriems 
savanorių tų kraštų darbininkų 
tarpe nedaug atsiranda. Neseniai čia 
lankėsi prancūzų ir olandų atstovai; 
pirmieji siūlė darbą išimtinai anglies 
kasyklose, žadėdami pas save priimti 
ir šeimas, gi olandai piršosi ■ tik 
viengungiams taip pat su anglies 
kasyklomis, laivų statyklomis ir 
tekstilės pramone. Tačiau nei vieni, 
nei antri savanorių nesurado, nes 
visų akys krypsta į JAV, Kanadą ar 
P. Ameriką.

Kilnojimai tebevyksta. Dviejų 
tūkstančių tremtinių stovykla tris 
mėnesius gyveno kaip silkės sta
tinėje, todėl maloniai buvo sutikta 
žinia, kad dalis gyventojų gali per
sikelti į Dornstadto stovyklą, prie 
Ulmo. Savanorių atsirado daugiau, 
negu reikėjo, ir štai rugsėjo 15 dieną 
345 asmenys, jų tarpe 85 šeimos, iš-

esančios lietuvių stovyklos jau ge
rokai praretintos, bet mes visi vis 
dar tebesėdime vietoje ir būkštau- 
jame, kad galime iš viso niekur neiš
emigruoti. Mat, gyvename įsprausti 
į lenkų tarpą, nes visame Pelnės 
apskrityje, be lenkų, kitų tutybių 
tremtinių nėra. Mus globojančių 
visos kėdės apsodintos taip pat tik 
lenkais. Todėl mums ir nežinoma, 
kas mūsų reikalu daroma, kaip da
roma ir ar iš viso kas nors yra da
roma. Šiuo nenormalumu, kam tas 
priklauso, būtinai turėtų susirūpinti 
ir padaryti žygių, kad mūsų lietu
viška šeima būtų iš lenkų tarpo iš
jungta ir sudaryta atskira, nuo 
lenkų nepriklausoma, lietuvių sto
vykla, arba kad mus globojančioj 
įstaigoj nors viena kėdė būtų už
leista ir lietuviams, nes tam darbui 
tinkamų žmonių turime. Taip rei
kalą sutvarkius, lenkai nuostolio ne
turėtų, nes tarp 1200 lenkų, esame ir 
250 lietuvių, kurie savo reikaluose 
norime būti apsaugoti. Kitaip, mes 
galime ne tik iš Vokietijos niekur 
neišemigruoti, bet gali mums būti 
parodytas kelias į ten, iš kur at
vykome. Jon.

DP SPORTO ŠVENTE MUNCHENE
Mūnchene, Funk-Kaserne, rugsėjo 

11-14 d. d. Mūncheno ir apylinkės 
PC IRO ir YMCA-os suruoštoje 
sporto šventėje gausiai dalyvavo ir 
lietuviai sportininkai, kurie lengvoje 
atletikoje laimėjo 11 pirmų, 8 antras 
ir 8 trečias vietas. Ypač pasižymėjo 
broliai Žemaičiai. V. Žemaitis 100 m 
per 11,4 ir 200 m per 24,2 palikda
mas brolį Praną abiejose distanci
jose antruoju: 11,7 sek. ir 24,3 sek. 
1500 m: I. A. Bielskus 4:39,8, II. 
K. Kiaunė 4:50,0. 800 m: A. Bielskus 
(II vieta) 2:15,2 min. 3G00 m: bėgime, 
diskvalifikavus K. Kiaunę ir vieną 
rumuną, Markevičius liko pirmuoju 
10:31.0. A. Kernius labai blogose są
lygose laimėjo i toli 6,35 m ir i 
aukštį 1,75 m.

Moterų grupėje: rutulys — R. Ja- 
siūnaitė (I v.) 10,29 m. A. Budinin- 
kaitė (II v.) 9,84 m. 60 m: E. Šikš- 
niutė (II v.) 8,4 sek. 100 m: A. Budi- 
ninkaitė (I v.) 14,2 sek. Į tolį. — 
Dan. Točilauskaitė (I v.) 4,26 m. A. 
Budininkaitė (II v.) 4,25 m. Į aukšti 
— A. Urbanavičiūtė (II v.) 1,25. A. 
Budininkaitė (III v.) 1,25. Ietis — 
A Budininkaitė 27,06 m (I v.). D. 
Točilauskaitė (III v.) 22,03 m.

Krepšinį gražioje kovoje laimėjo 
Funk-Kaserne finale prieš SS-Ka- 
serne 42:34. Už Funk-Kaserne žaidė: 
Mackevičius, Ęagdonas, Duliūnas ir 
2 latviai. SS-Kaseme: Grybauskas, 
Ginčiauskas, Gružauskas, Beržans- 
kis ir Bandžius.

Tinklinį laimėjo stipri rusų ko
manda S. C. Ruse, o futbolą Funk- 
Kaserne, finale įveikusi Luitpold- 
Kaserne 4:2.

Stalo tenise Duliūnas pralošė fi
nale prieš vieną lenką. Tėvelis iš
krito anksčiau. Gražiai lietuviai pa
sirodė ir plaukyme. Rankinį laimėjo 
SS-Kaserne, prieš Funk-Kaserne 
8:3. SS-Kaseme komandą daugiausia 
sudarė lietuviai.

Šventė buvo pravesta gana gra
žiai ir tvarkingai. Sportininkai buvo 
tinkamai aprūpinti maistu ir nak
vyne. Už pirmas, antras ir trečias 
vietas, be diplomų, buvo duodami 
ir skoningi medaliai. Tenka pabrėžti, 
kad techniškam šios šventės paruo
šimui daugiausia padėjo A. Kernius.

L. A. K-tas 

dardėjo i naują gyvenvietę. Išvyku- 
sieji tikrai patenkinti, nes apsistojo 
(nežinia, ar ilgam? . . .) šiltose ir 
daugumoj mažos kvadratūros patal
pose, ko tačiau neturėjo Schwabisch- 
Gmūnd stovykloje. Visos šeimos ir 
net viengungiai įsikūrė atskiruose 
kambariuose, kur turi šiltą ir šaltą 
vandenį ir kitus patogumus. Anskčiau 
šioje vietovėje buvo žydų vaikų sto
vykla. Kaip girdėti, vietos čia yra 
astuoniems šimtams žmonių, todėl 
laukiama, kad stovykla netrukus 
padidės gyventojų skaičiumi.

Skamba lietuviškas poezijos žodis. 
Po ilgesnės pertraukos maloni kul
tūrinė pramoga stovykloje — rug
sėjo 16 d. atvyko simpatingasis mūsų 
grožinės būrybos interpretuotojas 
aktorius ir režisierius St. Pilka. Ne
eilinis tai vakaras pilkam stovyklos 
gyventojui, kai iš nepalyginamojo 
artisto lūpų išskrenda sparnuotas 
žodis ir uždega šimtus klausytojų. 
Keičiasi vaizdai ir mintys, kyla nuo
taikos ir pasiryžimai, maloniai skamba 
lietuviškasis žodis. St, Pilkai gražiai 
talkininkauja Vilniaus operos so
listė F. Pupėnaitė, maloniu mezzo- 
sopranu dainuodama lietuviškus ir 
svetimus autorius. Neišsenkamas 
deklamuoto jas St. Pilka sekančią 
dieną suruošia dar antrąjį poezijos 
vakarą — „Nuo Maironio iki šiai die
nai’'. Ir vėl klausytojai praleidžia 
dvi brangias ir malonias valandas.

Klausomės paskaitų. Po prof. Dr. 
A. Maceinos „Socialinės demokrati
jos',, rugsėjo 18 d. stovyklos salėje 
girdėjome gyd. Z. Danilevičių, kal
bant apie „Paveldėjimą“. Šia pas
kaita gyd. Z. Danilevičius atsisvei
kino su stovyklos visuomene, išvyk
damas į JAV. Energingasis gydyto
jas pasitarnavo nemažai tremtinių 
labui, dar Nūrtingene suorganizuo
damas pirmąją tremtyje Medicinos 
Seserų Mokyklą. Vienerius metus 
gyd. Z. Danilevičius buvo ir šios 
mokyklos direktoriumi, kol išleido į 
gyvenimą pirmąją laidą — 34 pa
ruoštas lietuves medicinos seseris. 
Šiuo metu mokykla tęsia darbą su 
antraja laida Schw.-Gmūnd sto
vykloje.

Sonatų vakaras. Rugsėjo 19 d. sto
vykloje vėl kultūrinė pramoga. Va- 
syliūnas su vokiečių pianiste Herta 
Wieser suruošė sonatų vakarą. Įs
pūdingai skambėjo Wolf-Ferrari, M. 
Regerio ir mūsiškio J. Gruodžio so
natos, stebuklingi tonai liejosi iš po 
virtuozo pirštų. Ir šis vakaras pa
liko neišdildomą įspūdį gausių 
klausytojų tarpe. J. Žilvinas
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SPORTO ŽINIOS

AMERIKIEČIU ZONOS ŠACH
MATININKŲ PIRMENYBES 

' BAIGTOS
Meisteris Arlauskas laimėjo 

pirmą vietą
Rugsėjo 12—17 d. d. Kemptene 

vyko amerikiečių zonos šachmatinin
kų pirmenybės, kuriose dalyvavo 12 
geriausių zonos šachmatininkų. Pir
menybės baigtos, jų rezultatai se
kantieji: pirmenybių nugalėtoju tapo 
meisteris Arlauskas, surinkęs 10 taš
kų, iš 11 galimų. Jis devynias par
tijas laimėjo ir 2 partijas sulošė ly
giomis. Antroji vieta atiteko jauna
jam Liūgai, kuris surinko 8,5 taško. 
Tai nauja, daug žadanti pajėga šach
matininkų šeimoj. Trečią ir ketvirtą 
vietą pasidalino Skirbniauskas su 
Mataičiu, jie abu surinko po 7 taš
kus. Matusevičius su Paškvičium su
rinko po 6 taškus, jiems atiteko 
penktoji ir šeštoji vieta. Brazauskas 
su Guobiu pasidalino septintą ir aš
tuntą vietą, jie surinka po 5,5 taško. 
Toliau iš eilės seka — Markevičįus
— 4,5 t., Stanevičius — 3t., Sirutis
— 2,5 t. ir Žilys — 0,5 t. Pirmeny
bėms pasibaigus dalyvių tarpe buvo 
suruoštas žaibo turnyras. Ir žaibo 
turnyre nugalėtoju išėjo meisteris 
Arlauskas, antroji vieta atiteko 
Brazauskui, o trečioji — Liūgai. 
Paskutinį vakarą prieš dalyviams 
išvažinėj ant į namus, buvo suruoštas 
dar vienas žaibo tumytras, kuriame 
be penkių lietuvių dar dalyvavo du 
estai ir vienas rusas. Ir šį žaibo tur
nyrą laimėjo meisteris Arlaukas. 
Geriausiai pasirodžiusius pirmeny
bėse ’ kempteniečiai atžymėjo dova
nėlėmis. L. V—kas

KREPŠINIO ŽAIDYNES 
KEMPTENE

Spalių < ir 5 d. d. Kempteno 
sporto klubas Margis ruošia krep
šinio žaidynes, kuriose be Margio 
pirmosios ir antrosios komandos, dar 
pakviesta sekančios: Scheinfėldo 
Kovas, Hanau Perkūnas, Wiirzburgo 
latvių YMCA ir dillingeniečiai. šios 
žaidynės bus pravedamos dviejų mi
nusų sistemą Reikia laukti gražių 
kovų, nes ir svečiai ir kempteniečiai 
yra žinomi kaip pajėgūs krepšinio 
vienetai. Pažymėtina, kad kempte- 
niečiams vėi pavyko sudaryti dvi 

Šiemetinėse Prancūzijos lengvosios 
atletikos pirmenybėse Marcei Han
senne jau septintą kartą laimėjo 800 
m meisterio vardą. Per pirmenybes 
Hansenne šį nuotolį prabėgo per 
1.50,6. Be to, Hansenne du kartu yra 
laimėjęs 1500 m meisterio vardą. Jau 
dešimt kartų 800 m jis yra prabėgęs 
žemiau 1.51,0. Šiemet jam yra pa
vykę pagerinti Prancūzijos rekordą 
iki 1.49,8. Senas redordas priklausė 
Martin. Laikas — 1.50,6. Tuo būdu 
Hansenne yra vertas žymiųjų Pran
cūzijos vidutinių nuotolių bėgikų 
Martin ir Ladoumegue įpėdinis, da
bar Europoje grojąs vienu iš pirmųjų 
smuikų. Iš europiečių elito Hansenne 
turi kol kas bene vieną stiprų var
žovą daną Holst-Soerensen. Praeitais 
metais Hansenne dalyvavo eilėje 
rungtynių JAV ir daug kartų sėk
mingai reiškėsi Skandinavijoje, nors 
Europos pirmenybėse Oslo į meiste
rius iškopti jam nepavyko. Daug vil
čių Hansenne teikiama Londono 
olimpiniuose žaidimuose.

Hansenne dabar yra 30 metų am
žiaus. Savo sportinę karjerą jis pra
dėjo žaisdamas krepšinį. Išvijus vo
kiečius iš Prancūzijos, Hansenne ėmė 
verstis sporto žurnalistika ir čia pa
siekė žymių laimėjimų. Jis rašo i 
didįjį sporto dienraštį „L’Eąuipe- 
Elans“, savaitraštį „But-Club“ ir į 
Paryžiaus informacinį dienrašti „Le 
Parisien libėrė“. Sporto žurnalistika 
jam labai prie širdies. Pavyzdžiui, 

16.500 DP sargybiniu
Frankfurt. (Dena) — Kaip praneša 

amerikiečių armijos vyr. būstinė, 
sudarant naują pramonės policiją, 
sargybų daliniai, kurie susideda iš 
DP asmenų, yra sparčiai mažinami 
ir vietoj 30.000, buvusių balandžio 
mėn., rugpiūčio pabaigoj buvo likę 
tik 16.500 DP sargybinių.

Atleidžiami iš sargybų dalinių 
DP gali stoti į pramonės policiją 
arba vėl įsikurti stovyklose, o taip 
pat atleistieji-DP gali būti Įjungti 
ir i vokiečių ūkį

Kiek amžiaus yra Greta Garbo?
Klausimas, kuris domina kiekviena 
kino lankytoją ir į kurį sumku gauti 
atsakymą. Anglų laikraštis „Daily 
Mail“ nėra toks santūrus, kaip kino 
žurnalai ir filmų bendrovės, aiš
kiais sumetimais siepią savo žvaigž
džių metus, ir duoda žinių, apie ži
nomuosius filmų aktorius ir žvaigž
des. Greta Garbo ir Claudette Col
bert yra 41 m. Norma Shearer

stiprias krepšinio komandas, nes 
minėti krepšininkai — Bagdonas, 
Mackevičius ir Dauliūnas j Kanadą 
neišvyko, o grįžo atgal | Kempteną. 
Varkala irgi sėsliau apsistojo Kemp
tene, ir iš buv. šarūniečių ir GSK 
sudarytas Margis I ir Margis II 
krepšinio komandos. L. V—kas

FUTBOLAS SCHW. GMŪND 
STOVYKLOJE

Rugsėjo 11 d. draugiškoms fut
bolo rungtynėms buvo pakviesta 
vietos vokiečių Sportfreunde ko
manda, kuri su mūsiškiais susido
rojo „sausai" 3-0 (2-0). Mūsiškiai 
žaidė šios sudėties: Anužis, Ručins
kas, Aleksanderis, Cižauskas, Baltu
tis, Mickevičius. Kriaučiūnas, Saba
liauskas, Meilus, Andriuškevičius, 
Bubelis.

— Aukštesniosios Technikos Mo
kyklos radijo klasė ir Amatų Mo
kyklos auto mechanikų skyrius rug
sėjo 20 d. stovyklos gyventojams su
ruošė malonią pramogą — futbolo 
rungtynes, suteikusias komiškų aki
mirkų, nes visi rungtynių dalyviai 
nė karto nėra žaidę šį žaidimą. Ir 
vienų ir kitų vartus gynė tų mo
kyklų direktoriai. Auto mechanikai 
pasirodė stipresni ir rungtynes lai
mėjo 3-2 (1-1).

— Stovyklos jaunių futbolo ko
manda rugsėjo 21 d. turėjo pirmąjį 
susitikimą su vietos lenkų jaunių 
rinktine. Laimėjo mūsiškiai 1-0

SCHWEINFURTO GARSAS 
SELIGENSTADTE

Sekmadienį, rugsėjo 21 d. Schwein
furto Garso sportininkai-ės viešėjo 
Seligenstadte, kur su vietos sporto 
klubu Žaibu rungėsi krepšinyje, sta
lo tenise ir mot. ir vyr. tinklinyje.

Krepšinis, po įdomios ir permai
ningos kovos baigėsi Žaibo laimė
jimu 40:26 (24:§). Stalo tenise gar- 
siečiai pasirodė stipresni ir laimėjo 
5:2. Mot. tinklinyje garsietės suko- 
vojo ryžtingiau ir runtynes užbaigė 
2:1 savo naudai. Vyr. tinklinyje 
svečiai turėjo supasuoti prieš geriau 
susižaidusi Žaibą ir rungtynes pra
laimėjo 0:2.

Visos rungtynės praėjo sportiškai- 
draugiškoje nuotaikoje. • žto ■

šiemet jis atsisakė dalyvauti keliose 
tarptautinėse lengvosios atletikos 
rungtynėse vien dėl to, kad galėtų 
sekti didžiąsias dviratininkų lenkty
nes „Tour de France“.

Paklaustas apie Europos lengvat- 
lečių elitą, Hansenne pirmiausia ver
tina skandinavus. Tiek švedai, tiek 
suomiai yra puikiai pasiruošę ir su 
jų pajėgumu reikia labai rimtai skai
tytis. Skandinavijoj lengvoji atletika 
yra išskirtinėj padėty ir dėl to ga
lima pasidžiaugti neeiliniais pasieki
mais. Hansenne samprotauja, kad 
didžioji skandinavų figūra yra. šve
das Strand, tikra europiečių viltis 
Londono olimpiniuose žaidimuose. 
Kaip žinome, Strand neseniai yra 
pakartojęs 1500 m pasaulio rekordą 
— 3.43,0. 5000 m nuotolyje daug vil
čių turi olandas Slijkhiris ir čekas 
Zatopek. Diskvalifikavus Heino (Suo
mija), lieka atviras kelias ir į 10.000 
m, kur gali stipriai pasireikšti švedų 
pajėgos. Ką nors kenkrečiau pa
reikšti apie europiečių viltis Lon
done, Hansenne atsiake. «»Kiek tiks-, 
lesnį vaizdą bus galima susidary
ti kitų metų pavasarį. Pagaliau, 
olimpiniams žaidimams ruošiamasi 
ne du ar tris mėnesius, ne pusmetį 
bet ištisus ketinius metus, t. y. visą 
laikotarpi tarp olimpinių žaidimų. 
Šiaip ar taip, Londono olimpiniai 
žaidimai bus didelis jėgų išbandymas 
po dvylikos metų pertraukos ir rei
kia tikėtis šaunių pasekmių. K. Ck.

44 m Joan Crawford 40 m. Mary 
Pickford net 54 m. „Mažoji“ Shirley 
Temple sukako 18 m amžiaus, Son
ja Henie 34 m, gražioji Annabella 
34 m ir Ingrid Bergmann 30 metų. 
Įdomu, be abejo, kokio amžiaus yra 
pasiekę ir žymieji aktorai. Moterų’ 
dievaitis Clark Gable ir Nelson Eddy 
yra 46 m., Bing Crosby 43 m, Ben
jamino Gigli 57 m. ir Charly Chap
lin sulaukęs jau 58 metų. (ž)

Paieškojimai
Palikimas

Chikagoje yra miręs Bronius Sau
dargas (ar Saudargas) ir palikęs 
apie 4000 dolerių. Vėiionies brolis 
Juozas ir jo duktė Danutė prieš šį 
karą gyveno Šiauliuose. Juozas Sto
nis (matomai vėiionies sesers sūnuri 
ir čia išvardinti Saudargai bei kij^ 
vėiionies giminės, pretenduoją | 
palikimą, prašomi skubiai pranešti 
savo adresus LTB/Kartotekaį per 
savo stovyklų komitetus.

LTB C/Kartoteka
Eiskytė Viera, gyvenanti Iller

tissen, Krankenhausstr. 282/2 b. Kar
stens, ieško pažįstamų. (75)

Pvt. Vaičius Jonas, 4065 L. Sv. 
Co., APO 800, U.S. Army, Wurz
burg, Germany, ieško savo brolio 
Vaičiaus Alberto, Buinickų Jurgio 
ir Antano ir Piiiučio Juozo, iš 
Plokščių, Šakių apskr. Žinantieji 
apie minimus asmenis taip pat pra
šomi atsiliepti nurodytu adresu. (81)

August Jagun, gyv. Ober-W61I- 
stadt ūber Friedberg/Hessen, ieško 
savo žmonos Emilie Berta Jagun- 
Richter, 82 m. amž.. dukterų Irena 
Ida Jagun, gim. 1920 m. sausio mėn. 
Višakiškiuose ir Ema Arnaschas-Ja- 
gun, gim. 1912. VH. 29 d., Višakiš
kiuose. Paskutinės žinios iš jų gau
tos 1945 m. kovo mėn., tada jos gy
veno Uberbriigge, Neustadt apskr., 
Vakarų Prūsijoj. Taip pat ieškomi 
Cbristop Schulz iš Vilkaviškio apskr.; 
Anna Friedrich, iš Vilkaviškio apskr., 
Anna Bakowad iš Marijampolės, 
Ferdinand Hartfell, iš Kauno ir 
Wilhelm Blum iš Kauno.

Bajorūnas Povilas, gyv. Schwein
furt, DP Camp, prašo atsiliepti: 
Makarauską Povilą, prieš kapitu
liaciją gyvenusį prie Regensburgo. 
Žinantieji jo likimą prašomi pra
nešti nurodytu adresu. (72)

Drochnerienė Anna, gyv. (23) Gr. 
Hesepe, Krs. Meppen/Ems, ieško sa
vo vyro Drodmerio Gustavo, 1945 m. 
sausio mėn. buvusio prie Karaliau
čiaus. Žinantieji jo likimą taip pat 
prašomi atsiliepti. (70)

Žigas Kazys, s. Antano, panevė
žietis, gyv. (23) Gr. Hesepe, Krs, 
Meppen/Ems, ieško brolių ir gimi
nių. (71)

Karpavičius Aleksandra, gyv. 
Klein-Būlten, Krs. Peine, Litauisches 
Lager, ieško sesers Kubilienės-Kar- 
pavičiutės Onos su vyru, gyvenu
sios Augsburgo lietuvių stovyk
loje. (69)

Didžiūnaičio Vytauto-Zenono, gim. 
1924 m Vilkaviškyje, paskutiniu 
metu, gyv. Vilniuję, ieško jo motina. 
Žinantieji minimo asmens likimą 
prašomi atsiliepti St Šešeigiui, Ha
nau. Litauisches Lager. (68)

Matulaiti Juozą, vaistininką, iš 
Kauno, Matulaitienę Aleksandrą, Iš 
Kauno, Matulaiti Vytautą, veterina
rijos gydytoją, iš Kauno, Matula’- 
tienę Stanislavą, iš Kauno, ir Ma
tulaitytę Vidą, iš Kauno, prašo a te
liepti Oswald Aume, (24) Geestha^’: 
Elbe, DP AC 2. (61)
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Turtingoji ir vargingiausioji Venecuela
Simono Bolivar tėvynė. Caracas. 

Venecuelos sostinėje, gimė 1783 me
tais Bolivar, kuris prisiekė: „Aš ne
siliausiu kovojęs ligi nebus nu- 

■ traukti ryšiai su Ispanija“. 1819 
metais Venecuela išlaisvinta. Virš 
100 metų praslinko, kaip audringasis 
kreolas, rašytojas ir kalbėtojas kraš
tui padovanojo laisvę. Tačiau toji 
Šalis, gamtos apdovanota dideliais 
turtais, gyventojų mases skandina 
neregėtame varge. Kraštas, turįs 
912.000 kvadratinių km ir 3,6 mil gy
ventojų, yra II kartų rečiau apgy
ventas kaip Lietuva. Klimato są
lygos skirtingos, nes guli prie ekva
toriaus.

Venecuela, kurion ne vienas trem
tinys rašosi vien todėl, kad kas tai 
Siūlo, per 100 metų pergyveno 53 
revoliucijas. Joje siautė Gomez ti
ronija 27 metus. Žydų kilmės Izao
kas Medina Angarita, 1941 metais 
Sradėjęs eiti prezidento pareigas, 

345 m. spalių 18 d. revoliucijps nu
verstas. Pažangusis prezidentas, ban
dęs kovoti su krašte siaučiančiu 
skurdu, užleidžia vietą prancūzų kil
mės prezidentui Romului Betencourt. 
Ir šis kviečia kovoti prieš politinę 
korupciją, pašalinti maisto gaminių 
trukumą, išmintingai bendradar
biauti su JT imigracijos klausimu, 
išleisti naujus įstatymus, leidžiančius 
darbininkams pasiekti aukštesnį pra
gyvenimo lygį, globoti svetimą ka
pitalą, didinti išlaidas švietimui, 
krašto ginybai, o ypač palaikyti ge
rus santykius su JAV. Sis pareiški
mas jau rodo ko pasigendama tame 
krašte. Iš tiesų tiksliausia jis vadin
tinas daugumai ašarų pakalne ir 
kaikurių eldorado.

Garsusis Pietų Amerikos tyrinėto
jas John Gunther „L’ Amerique La
tins“, 1941 m., 199 pusi, rašo: „Vene- 
Cuelon atvykus pirmiausia mano dė
mesį atkreipė stambūs plakatų įrašai: 
„Gydikitės nuo sifilio." Kitas veiks
nys metėsi į akis, nors su pirmuoju 
atrodo nedaug ką bendro turįs, tai 
nepaprastas gyvenimo brangumas. 
Už mažą kambarį, be lango, dienai 
8 am. doleriai.“

95% šauktųjų naujokų pirmiausia 
reikia išgydyti, nes minėti skelbimai 
mažai prisidėjo prie tokių ligonių 
skaičiaus sumažinimo. Turtingasis 
kraštas nepaprastai eksplotuojamas. 
Tamsios masės turi vieną paskirtį — 
skursti. Jos skursta, nes negali už
tektinai užsidirbti, kad žmoniškai 
pragyventų.
, Kraštas nuolat kilančių kainų. 
Tūlas kuklus amerikietis inžinierius, 
dirbęs naftos bendrovėje, sudarė 
biudžetą, kurin neįskaičiuota drabu
žiai, draudimas, vaistai ir priėmimai: 
butas 140 am. dol., maistas 168 dol., 
tarnas 75 dol., elektra 16,80 dol., 
benzinas 11,20 dol., telefonas 6,16 

automobilis 21 dol, smulkios 
os 33,6 dol. To jauno inžinie

riaus mėnesinis biudžetas siekia 
471,78 am. dol.

New Yorko ir Caracas kainų skir
tumas milžiniškas. (New Yorko kai
nos =■ 100%.) Caracas pieno kaina

siekia 209%, cukraus ir drus
kos 320%, kumpio 340%, konservų 
483%, vaisių 575%. Drabužių kainų 
skirtumas nemažesnis. JAV marški
niai kaštuoja 1,5 dol., Caracas 7,5 
dol. Panašus kainų santykis ava
linei, aprėdui. Pypkoriai Venecue
loje turės žymiai daugiau išlaidų 
negu JAV.

Atlyginimas yra žymiai aukštesnis 
už esantį kituose kraštuose Pietų 
Amerikoje. Bet jo neužtenka žmo
niškai pragyventi. Vaizdumui patie
kiu kai kurių sričių ten esantį at
lyginimą, buvusį karo metu JAV 
doleriais (bolivaras lygus 28 am. cen
tams): žemės ūkio darbininkas 50 
centų dienai, mūrininkas 3,36 dol., 
elektrotechnikas 4,76 dol. Geras ste- 
nografas gauna nuo 84 ligi 168 dol. 
mėnesiui, sekretorius, mokąs ispanų 
ir anglų kalbas, gauna 240—280 dol., 
prisiekęs buhalteris 380 dol., bendro
vės direktorius 420 dol. Kainas ir 
atlyginimą palyginus prašosi išvada 
neperšama. Karui pasibaigus atly
ginimo ir kainų skirtumas dar padi
dėjo.

Kuo aiškinti aukštas kainas? Jos 
kyla dėl eiiės priežasčių. Venecuela 
yra įvedusi .aukščiausius įvežamuo
sius muitus. Vidutiniškai kiekvienas 
įvežamas gaminys apdedamas mui-, 
tais 60% ad valorem. Šalis turi labai 
menką pramonę. Pagrindines varto
jimo gėrybes reikia įsivežti. Visų 
blogiausia, kad krašte labai maža 
gaminama žemės ūkio gaminių. Mil
tai ir ryžiai įvežami. Kiaušinių svarui 
muitas siekia 32 am. centų, kviečių 
— 18 centų. Transportas blogai or
ganizuotas ir nepaprastai brangus.

Esmine priežastimi yra naftos pre
kybiniai sandėriai. Venecuelos nafta 
parduodama už dolerius. Krašte jų 
susidaro perteklius. Kursas krinta, 
o bolivaro nepaprastai kyla.

Tose sąlygose peršasi klausimas: 
Kaip gali pragyventi eilinis pilietis? 
Į šį klausimą negalima duoti tikslaus 
atsakymo. Gal būt, tiksliausias — 
jis pasmerktas nepaprastam skurdui.

ir todėl pagrįstai daro John Gun
ther šią išvadą: „Venecuela yra ne
paprastai turtingas .kraštas, bet gy
ventojų dauguma gyvena tokiame 
skurde, kurio neužtikau -jokiame ki
tame krašte."

Nafta — didžiausias turtas. Vene- 
cueloje nafta plaukia virš vandens. 
Gręžkite bet kur pajūryje ir prasi
vers naftos šaltinis. Maracaibo, di
džiausias naftos šaltinis pasaulyje, 
prasiveržia virš vandens. Ten mai
šosi vanduo ir nafta.

Venecuela yra trečias naftos ga
mintojas pasaulyje. Bet ji pirmauja 
žemėje naftos išvežimu. 1939 metais 
ji išvežė 21 mil. to. Pagamintos naf
tos išveža 85% ir jos pajamos su
daro 75% valstybės biudžeto pajamų. 
Naftos bendrovės neapdedamos turto, 
pajamų ar pelno mokesčiais. Nafta 
valdo kraštą, ji apmoka už viską: 
valdymą ir revoliucijas. Bet ji, kaip 
matėme pasmerkia milijonus nepa
prastam skurdui.

Krašto gerovė pareina nuo trijų 
bendrovių: Standard’ Oil, Gulf Oil ir 
britų-olandų Royal Dutch Shell. Jos 
pradėjo ten esančią naftą naudoti 
1920 metais. Naftos ištekliai neiš
tirti. Todėl šiandieną niekas negali 
pasakyti kiek ilgai tvers naftos ga
dynė Venecueloje. Britų bendrovė 
išveža naftą perdirbti į Antilų salas, 
o amerikiečių bendrovės ją siunčia į 
savas rafinerijas.

Santykiai tarp bendrovių ir vy
riausybės yra „normalūs“. Jos moka 
sudėtingai apskaičiuojamus mokes
čius nuo šaltinio pajėgumo. Vyriau
sybė jų gauna vidutiniškai 20 % nuo 
naftos vertės. Kai kurie ministerial 
buvo benorį naftos šąltinius suvals
tybinti. Bet sudominti bendrovių li
kimu klausia: „Kodėl užmušti aukso 
veršį?“.

Venecuela yra vienintelis kraštas 
pasaulyje, neturintis jokių vidaus ar 
užsienio skolų. Vyriausybė 1941 me
tais gauta paskola iš New Yorko Na
tional City Bank atgrąsino ateinan
čias kartas skolintis. Tą nesėkmingą

paskolą turėjo daryti, nes karo pra
džioje negalėjo parduoti naftos.

Žemės ūkis ne tik nekyla, bet turi 
tendencijos smukti Šalis įsiveža es
minį maistą: pupas, bulves ir net ry
žius. Andinos, gaminanti kavą, turi 
įsivežti kitus gaminius. Llaneros — 
lygumose verčiasi gyvulių auginimu. 
Bet ir juos gyvai paliečia krašto dik
tatorius — nafta Krašte, kuriame 
galima gaminti gausybę žemės ūkio 
gaiminių, daugumas trūksta maisto. 
Kaikuriose srityse net badaujama 
Daugelis pasakys: ten yra brangus 
turtas-žibalas. Deja žibalo negalima 
valgyti Jo negalima net gerti. Jis 
kaiką praturtina, bet tik nedaugelį.

O vis tik pagalvoti. Pastaruoju 
metu vieni tremtiniai nustoja ištver
mės, kiti vilties. Tuo metu prade
dama rašytis bet kur išvykti. Jei 
vykstančių paklausi: kas jūsų ten 
laukia? Krūpteli pečiais — nežinome, 
tačiau Vokietijoje, stovyklose nelik
sime.

Negalima reikalauti iš kiekvieno 
lietuvio tremtinio, kad jis žinotų 
imigracijos įstatymus, geografines, 
klimatines, ūkiškas, socialines, poli
tines, kultūrines sąlygas. Tą' užda
vinį yra pasiėmusios kaikurios mū
sosios įstaigos. Jų turime čia Vokie
tijoje, Paryžiuje, New Yorke. Bet jų 
buvimo nejaučia tie šimtai sveikų 
vyrų, kurie lengvabūdiškai žaidžia 
savo ateitimi ir nesidomi kokia emi
gracija: grupinė ar individualinė yra 
tikslesnė. Jie pamiršta, kad tremti
niai nėra sąšlavynas, iš kurio kas tin
kamas gali sau kaiką išsirinkti. Mes 
esame pilnateisiai žmonės. Tokiais 
turime likti visur ir visuomet, net 
sunkiausiose tremties dienose. Tuo 
metu tremtiniai būtini gyvos infor
macijos ir realių studijų įkurdinimo 
klausimu. Jos neturi likti kaikieno 
stalčiuote, bet paskleistinos tremti
niams. Jei tuo' metu kaikas pasi
rinktų feu kelią, tepasiimie ir atsa
komybę. Ar toji atsakomybė nūnai 
krinta Vien ant išvykstančiųjų pe
čių? Ged. Galvanauskas

Laiškas iš Anglijos kaimo
Kas pirmiausia krinta Anglijoje į 

akis, tai nepaprastai tankus gerų ke
lių tinklas. Jei Vokietijoje buvome 
įpratę matyti tašytų akmenų arba 
asfalto kelius, tai Anglijos keliai su
daro vientiso granito vaizdą. Jie yra 
šiurkštūs ir net smarkiai įsibėgėjusią 
mašiną stabdant šlapiame kelyje nė
ra pavojaus nuslysti. Yra vietovių, 
kur tokie keliai lygiagrečiai pravesti 
kas puskilometris. Jie apima visus 
kaimus. Dar neteko matyti kaimo, į 
kurį eitų paprastas lauko keliukas, 
bet užtat teko matyti gerų kelių, ku
riais tesinaudoja vienas ūkininkas, 
važiuodamas į savo laukus. Tačiau 
šitie keliai yra siauri, ir didesnės 
mašinos prasilenkdamos turi smar
kiai sumažinti greitį. Tik pagrindi
niai keliai yra kiek platesni, bet ir 
jems toli iki vokiškųjų autostradų.

Kanadiečiai patenkinti mūsiš 
kiais miško kirtėjais

. Rugsėjo 17 d. Flensburgo lietuvių 
stovykloje „Mūtzelburg" buvo apsi
lankęs iš Schleswigo PC IRO atsto
vas p. Mannering. Jis stovyklos gy
ventojams suteikė informacijų apie 
emigracijos galimumus netolimoje 
ateityje.

Darbininkų verbavimas j Kanadą 
miškų darbams šiemet jau baigtas. 
Dabar bus verbuojama į Kanadą 
4000 netekėjusių moterų namų pra
monės darbams. Toliau bus verbuo
jama 2000 asmenų į siuvyklas. Ma
noma, kad jų verbavimas prasidės 
lapkričio mėn.

Neoficialiomis žiniomis, kitais me
teis vėl bus imamas didesnis kiekis 
miškų darbams į Kanadą, o gal ir 
gana daug DP, ir įvairiems kitiems

P. Mannering pranešė, kad kana
diečiai labai patenkinti pirmaisiais 
miškų darbininkais pabaltiečiais. Jų 
laikysena kanadiečius stebina ir jie 
padarė labai gerą įspūdį. P. Manne
ring pabrėžė, kad pirmieji į užsienį 
išvykę ar tuojau išvykstu yra tikri 
DP ambasadoriai-tose šalyse ir nuo 
jų daug priklausys tolimesnė emi
gracija į tuos kraštus. P. Mannering 
apie 10 metų yra gyvenęs Kanadoje, 
gerai pažįsta kanadiečių nusiteiki
mus bei pažiūras, todėl galįs užtik-

Ateitininkų Sendraugių Sąjun
gos nariui

PIJUI GRAJAUSKUI 
nelauktai mirus, jo šeimai — 
poniai K. Grajauskienei, duk
relėms ir sūnui — bei artimie
siems nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi 
Ateitininkų Sendraugių S-gos

Centro Valdyba

rinti, kad jeigu pirmieji mūsiškiai 
ten tinkamai pasirodys, tai vėliau į 
Kanadą atsivers platesnis kelias ir 
likusiems tremtiniams:viengungiams 
ir vedusiems su šeimomis.

Dėl emigracijos į kitus kraštus p. 
Mannering pareiškė, kad tuo tarpu į 
Australiją verbuojama tik 1000 vy
rų paprastiems darbams. Po vyrų gal 
bus priimamos ir moterys. Jis neo
ficialiai užtikrino, jeigu naujieji 
emigrantai Australijoje tinkamai pa
sirodys, tai vietos valdžia po 4—6 
mėnesių sutiks savo lėšomis atga
benti ir Vokietijoje likusias darbi
ninkų šeimas.

Į Pietų Ameriką tuo tarpu dar ne
vykdoma platesnė emigracija. Nese
niai jis kalbėjęs su Brazilijos kon
sulu ir šis pareiškęs, kad tuo 
tarpu i Braziliją gali išvykti tik to
kie asmens, kurių kelionę apmoka 
ten gyveną giminės. Jiė turi išrūpin
ti įvažiavimo dokumentus ir garan
tuoti emigrantui darbą ir pragy
venimą.

Dabar regįstruojamos kvykusiųjų 
į Angliją šeimos. Tikimasi, kad po 
2—3 mėnesių jos bus išvežtos į Ang
liją.

Stovyklos gyventojai užsiminė apie 
iš Anglijos siunčiamus savo šeimoms. 
Vokietijoje siuntinėlius, 
eina, o kartais ir žūva, 
ring patarė tokius 
siųsti per karinį paštą, 
tikriau pasiektų adresatą.

— Rugsėjo 21 d. „Mūtzelburg“ sto
vyklos vyrai, užsirašę darbams i 
Australiją, buvo išvežti į Lūbecką, 
kur atitinkama komisija tikrins ir 
spręs apie jų priėmimą. Iš antrosios

Visais keliais-keleliais zuja dešim
tys modernių autobusų, kai geležin
keliais rieda pustuščiai traukiniai. 
Gyventojai, atrodo, yra labiau pa
mėgę auto susisiekimą. Ir tai supran
tama: auto susisiekimas yra lanks
tesnis ir gali keleivį arčiau namų iš
leisti ar paimti.

Žemės ūkis yra smarkiai mechani
zuotas. Didesnis „farmeris“ turi ke
letą, įvairaus tipo traktorių, su rei
kalingais žemei dirbti mašinų kom
plektais. Labai stengiamasi taupyti 
žmogaus jėgą ir pvz., vežant dobi
lus, ne tik ant stirtos, bet ir ant ve
žimo juos kelia specialiais elevato
riais. Deja, mums, dirbantiems pagal 
paskyrimą žėmės ūkyje, netenka, pa
justi tos mechanizacijos privalumų. 
Runkelius retinti arba bulves rinkti 
reikia rankomis ir susilenkus dvilin
kai . . . Mėšlą vežę vyrai pasakojo, 
kad jų ūkininkas džiaugęsis, jog jau 
esanti išrasta mašina mėšlui mėžti ir 
žmonėms nereiksią prie šio darbo 
prakaitą lieti. Toji mašina buvusi iš
statyta karališkoje žemės ūkio paro
doje, įvykusioje š. m. liepos pradžioje 
Lincolne.

Nežiūrint gausios mechanizacijos, 
žemė įdirbama gana prastokai. Nėra 
tos meilės žemės darbui, kokią tu
rėjo lietuvis ūkininkas. Šu piktžolė
mis kovojama smarkiai. Jos iki vie
nos išrenkamos iš daržų ar javų, 
bet . . . ištisi jų rezervatai auga, 
žydi ir bręsta laukus juosiančiuose 
traktorių keliuose. Taip pat • plentų 
pakraščiai ir grioviai pilni piktžolių.

Statyba mūrinė. Neteko matyti

trobesių šiaudiniais, bet apgriuvusių 
mūrinių „bakūžių“ pasitaiko. Tvarka 
sodybose tokia, kokią buvome įpratę 
matyti ir Lietuvoje. Visi darbo įran
kiai perkami krautuvėse ir jų remon
tu niekas nesirūpina.

ūkininkai, kaip ir dera didelės 
imperijos sūnums, nelabai orientuo
jasi smulkesniuose pasauliniuose 
įvykiuose. O apie mums taip reikš
mingus įvykius jie nieko nežino. Pvz. 
kad ir apie mūsų pervežimą iš Euro
pos kontinento į Angliją. Tuo rei
kalu buvo ir parlamente daug šne
kėta ir anglų spaudoje rašyta, bet 
pirmasis anglo ūkininko klausimas 
yra, kas mes esame, ir iš kur atvy
kome! Kai pasisakome esą lietuviai, 
jie tuoj kiša pirštą į gerklę. Atseit, 
nustemba. Tačiau kai pasakai esąs iš 
Pabaltijo, reikalai pasitaiso: vienas 
kitas Pabaltijį žino- Bet šiaip esame 
laikomi belaisviais (nes gyvename 
spygliuota viela aptvertame buv. be
laisvių lageryje) ir mus dažnai pa
klausia, ar mes galime be sargybinių 
vaikščioti? Taigi, trūksta informaci
jos. Ir čia labai praverstų gera bro
šiūra, suglaustai painformuojanti 
apie mus. Ji (brošiūra) atliktų didelį 
darbą, o mes gal laimėtume nemaža 
draugų.

Šiaip ūkininkai, nors ..ir- turtingi, 
bet be ambicijos ir jų rankos taip 
pat pūslėtos, kaip ir mūsų. Darbo 
laiką saugo it samdinys ir po 12 vai. 
(pietų pradžia) nedirbs nei minutės 
ilgiau. Mums tai yra keista, bet čia 
įprasta ir priimta. Žinoma, yra ir 
išimčių, bet jos retos. J. Biržys

Per Atlantą be piloto
Reuterio žiniomis iš Washingtono, 

keturmotoris amerikiečių lėktuvas, 
Skymaster C 54 typo, pirmą kartą 
istorijoje be pilote perskrido Atlanto 
vandenyną.

Lėktuvas iš Stephensvllle, N. 
Fundland, aerodromo pakilo praeitą 
sekmadenį 22 vai ir po 10 valandų 
ir 15 minučių nusileido Anglijoje. 
Nuskristas nuotolis siekia 3.300 km.

Kaip britų aviacijos ministerija 
praneša, lėktuvas nusileido pirma
dienio vakare Brisenorton aerodrome 
netoli Oxfordo. Jis buvo vairuoja
mas trumpomis radijo bangomis, o 
skridimas tvarkomas ■ mechaninių 
smegenų pagalba. Šios mechaninės 
smegenys pačios automatiškai atlie
ka visus skridimo apskaičiavimus.

Lėktuvo kabinose buvo 14 žmo
nių. Devyni iš jų sudarė įgulą, kuri 
kritišku atveju būtų turėjusi perimti 
lėktuvo vairavimą. Tačiau visos 
kelionės metu nebuvo reikalingas 
joks žmogiškos rankos prisilietimas 
prie vairavimo ar kontrolinių įtaisų.

- . . . . ,---------.------------------ Likusieji penki keleiviai buvo už-
vietinės stovyklos, kur gyvenama I sienių valstybių aviacijos ekspertai.

kurie ilgai 
P. Manne- 

siuntinėlius 
Greičiau ir

lietuvių, neatsirado norinčių važiuoti I Lėktuvas buvo apsirūpinęs 14.800 
i Australiją, —4fc—| litrų benzino. Skridimo kursas prieš

pakylant buvo nustatytas automati
nėj aparatūroj.

Kaip prisimename, jau birželio 
mėn. vienas''keturių motorų ameri
kiečių transportinis lėktuvas pers
krido skersai Jungtines Amerikos 
Valstybes, atlikdamas 3.200 km 
kelio.

— Anglų Harvard-College obser
vatorijos astronomas J. Reinmuth 
Pegase atidengė naują planetą, kurią 
galima stebėti tik per labai stiprius 
teleskopus.

Vaikų paralyžiaus 
epidemija britų 

zonoje
Schieswig-Holsteino ir Hambur- 

o apylinkėse vokiečių gyventojų 
arpe prasidėjo vaikų paralyžiaus 

epidemija. Ta liga gali susirgti ir 
suaugusieji. Mirtingumas siekia nuo 
5 iki 40%. Dažnai po ligos pasilieka 
paraližuotos galūnės, ypač kojos. 
Kad ši liga nepradėtų plėstis išvie- 
tintųjų stovyklose, išleisti atitinkami 
atsišaukimai kaip stovylų gyventojai 
turi jos pasisaugoti. — tk —

la. IX .Paryžiuje ir Maskvoje 
pasikeista 5-kių buv. Vokietijos 
sąjungininkų taikos sutarčių ra
tifikavimo dokumentais. S. Ta
ryba, prieš sovietų norą, Išėmė 
iš savo dienotvarkės Graikijos 
problemą. * Čekoslovakijoje su
sektas buv. Glinko ir Vlasovo 
šalininkų sąmokslas prieš dabar
tinę vyriausybę ir pręz. Benešą.
* Kopenhagoje pasirašyta pre
kybos sutartis tarp ' vakarinių 
Vokietijos zonų ir Danijos.

16. IX New Yorke prasidėjo 
antroji JT pilnaties sesija. * 
Slovakijoje vyko masiniai suėmi
mai. * D. Britanija panaikino 
karo stovį ir užmezgė diploma
tinius santykius su Austrija.

17. IX Britams ir amerikie
čiams atsitraukus, Jugoslavijos 
kariuomenės daliniai buvo pradėję 
žygiuoti į Triestą. * Marshallis JT į 
pilnaties posėdyje pasakė kalbą, ' 
nukreiptą prieš destruktyvią Sov. 
S-gos politiką. * JAV senato
rius Stassęrlas pasisakė už greitą 
ypatingos parlamento sesijos su
šaukimą, Europos paramai aptar
ti. * Graikijoj paskelbta amnes
tija visiems ginklus padedan
tiems sukilėliams. ♦ Danijos vy
riausybė paskelbė norinti nu
traukti 1941 metų sutartį su JAV, 
pagal kurią amerikiečiams Gren
landijoje leista steigti aviacijos 
bazes ir karinius atsparos punk
tus. * Londone baigėsi metinis 
Tarptaut. Banko ir Valiutų Fon
do kongresas. * Tarp Olandijos 
ir prancūzų valdomos Vokietijos 
zonos pasirašyta prek. sutartis.

18. IX Višinskis JT pilnaties 
posėdyje pasakė aštrią kalbą, 
kurioje apkaltino JAV, D. Bri
taniją ir Prancūziją naujo karo 
ruošimu. * Graikijos karo taryba 
nutarė įsteigti 50.000 vyrų tau
tinę gvardiją, o reguliarią kariuo
menę padidinti iki 150.000 vyrų.
♦ Kinijos vyriausybė pasisakė už 

'greitą Japonijos taikos sutarties 
sudarymą, dalyvaujant visoms 
užinteresuotoms valstybėms. * 
Londone tarp D. Britanijos ir Ju
goslavijos pasiraštyta sutartis, re
patrijuoti jugoslavus iš britų 
užimtų zonų. ♦ JAV išrinktos S. 
Taryboje trečiąja valstybe, Indo
nezijos konfliktui likviduotu * 
Gen. Clay pareiškė, kad ameri
kiečių ir britų karinė valdžia pe
rima atsakomybę už vakarinių 
Vokietijos zonų maitinimą.

19. IX Graikijos atstovas JT 
pilnaties posėdyje pareikalavo 
greitos JT intervencijos į Bal
kanų konfliktą. + Dingo buv. 
Persijos pasiuntinys Sov. S-gai 
princas Firus, kurį Persijos vy
riausybė kaltino valstybės iš
davimu. * Iš Berlyno pranešta, 
kad sovietai savo valdomoje Vo
kietijos zonoje iki šįol\reparacijų 
sąskaiton išmontavę 4000 km ge
ležinkelių bėgių.

20. IX Bidault JT pilnaties po
sėdyje pasakė kalbą, pabrėžda
mas gręsiantį JT egzistencijai pa-

'vojų, kuris kyla iš nesuderinamų 
'priešingumų tarp Rytų ir Va
karų. * Mirė bųv. ilgametis N. 
Yorko burmistras, UNRRA gen. 
direktorius ir žymus amerikiečių 
politikas F. La Guardia. ♦ D. 
Britanijos ministerių kabinetas 
nutarė atsisakyti nuo mandate 
Palestinoje ir savo karines pajė
gas iš Palestinos atitraukti. * 
Sovietų laikraščiai, komentuoda
mi Marshallio ir Višinskio kalbas 
JT pilnaties sesijoje, rašė apie 
naujo karo galimumą. * Bu
dapešte pasirašyta prekybos 
sutartis tarp Vengrijos ir vak 
Vokietijos zonų. ♦ Bavarijos 
parlamentas išreiškė pasitikėjimą 
naujai sudarytai vien iš CSU 
partijos atstovų vyriausybei.

21. IX Marshallis pranešė Bi
dault, kad amerikiečiai galėsią 
pradėti tiekti Europai paramą pa
gal jo planą tik kitų metų pra
džioje. * Pagrindinė JT pilnaties 
sesijos komisija į antrosios sesijos 
dienotvarkę įtraukė Marshallio 
ir Višinskio pasiūlymus, Korėjos 
klausimą ir Italijos taikos sutar
ties revidavimą. ♦ Vienas aukštas 
JAV užs. reik, ministerijos parei
gūnas perspėjo Vengriją, Rumu
niją ir Bulgariją dėl neleistino 
opozicijos slopinimo, žmogaus tei
sių nepaisymo ir tarptautinių su
tarčių laužymo. * Jeruzalėje britų 
policija susekė tris žydų teroristų 
ginklų sandelius. * Čekoslovaki
joje už sąmokslo ruošimą prieš 
vyriausybę patraukti teismo at
sakomybėn 100 žymių slovakų 
Veikėjų. Švedija, dolerių stokos 
verčiama, iš savo rezervų par
davė JAV aukso už 12 mil. do
lerių. * Vokietijos socialdemo
kratų vadas Schumacheris išvyko 
i JAV, dalyvauti amerikiečių dar
bininkų sąjungos kongrese San 
Franciske. ♦ Hooveris pareiškė 
kad sekantieji 12 mėn. Europai 
būsią labai sunkūs.
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