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Eaima imtis energingų žygių tremtinių 
problemai išspręsti

— SKATINA JAV KONGRESO KOMISIJA, TYRINĖJUSI DP PADĖTĮ
Specialus „Continental Daily Mail“ 

korespondentas iš Ženevos praneša:
Jungtinių Amerikos Valstybių 

kongreso komisija, kuri neseniai 
baigė DP problemos studijų kelionę 
po Europą, mano, kad praeisią 10 ar 
net 15 metų iki Tarptautinė Pabė
gėlių Organizacija galės visus euro
piečius tremtinius įkurdinti. Kon
greso komisija nurodo, kad yra bū
tina imtis „drąsių žygių“ DP klausi
mui išrišti.

Kanada priims dar 
10.000 DP

Ottawa. (Dena-Reuter.) - Kanados 
aprūpinimo ministerio J. A. Glen pa
reiškimu, greitu laiku dar 10.000 
europiečių tremtinių bus leista įke- 
liautį į Kanadą.

Heidelberg. (Dena) — Pradėjus 
tremtiniams teikti maistą iš vokiškų 
šaltinių, PC IRO tikisi sutaupyti lė
šų, .reikalingų DP įkurdinimui nau
juose kraštuose. Kaip jau anksčiau 
buvo pranešta, atsakomybę už DP 
stovyklų aprūpinimą maistu nuo 
spalio 1 d. iš JAV armijos perėmė 
atatinkamų Vokietijos provincijų 
amerikiečių karinė valdžia.

JAV nenukryps nuo pasirinktos politikos
— PAREIŠKĖ ATSAKINGAS JAV UZS. REIK. MINISTERIJOS PAREIGŪNAS

Washington, X. 9. (Dena-Reuter). 
— Valstybės sekretorius Robert Lo
vett, kaip atsakingas JAV užs. reik, 
ministerijos' atstovas, spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad Varšuvoje 
nutartas įsteigti komunistinis infor
macijų biuras esąs bandymas su
trukdyti Europos ūkinį atstatymą. 
■Ūkinis Europos sugriuvimas esąs 
neišvengiamas, jei Varšuvoje suda
rytieji palnai bus įvykdyti.

JAV užs. reik, ministeriją ypač 
-dominąs tas faktas, kad „konferen
cijoje dalyvavo atsakingi ministerių 
kabinetų nariai, tarp jų ir Sov. S- 
gos“. Lovett Varšuvoje padarytąjį 
žygį apibudino kaip netikėtumą 
Jungt. Amerikos Valstybėms, tačiau 
pabrėžė, kad pastarosios ir toliau 
esančios nusistačiuoslos visa ener
gija dėti pastangas Europos atstaty
mui.

Amerika negalinti sau leisti nu
krypti nuo vieną kartą pasirinktos 
politikos. Ji turinti ramiai ir su 
simpatija pagelbėti Europai vėl už
imti atatinkamą vietą taikingame 
ir nusistovėjusiame pasaulyje.

Cileje susekta šnipų organizacija
Santiago de Chile, X. 9. (Dena- 

Reuter) — Čilės vyriausybė paskelbė 
komunikatą, kuriuo apkaltinama Ju
goslavijos vyriausybė kūrimu „pla
čios komunistinės špionažo ir sabo
tažo organizacijos“. Organizacijos kū
rimui vadovaują jugoslavų diploma
tiniai agentai Argentinoje.

Šios organizacijos štabą Rosario 
mieste sudaręs gen. Ljubomir Illič, 
kuris praeitų metų lapkričio mėn. 
atvykęs į Čilę kaip maršalo Tito ne
paprastas pasiuntinys.

Jau anksčiau Čilės vyriausybė 
buvo apkaltinusi Čilės komunistų 
partiją ir „vieną sovietų vasalinę 
valstybę“ už kasyklų darbininkų 
streikus krašto pietuose.

Uličo organizacijos tikslai komu
nikate nurodomi sekantieji: 1) Pietų

Incidentas 
Korėjoje

Seoul. (Dena-Ins.) — Neseniai įvy
ko susišaudymas tarp sovietinės Ko
rėjos zonos policijos ir vieno ameri
kiečių pasienio patrulio. Amerikie
čių pusėje jokių nuostolių nepadary
ta. Apie nuostolius antroje pusėje 
nieko nepranešama. Amerikiečių ar
mija sovietų komendantūrai dėl in
cidento pareiškė protestą.

Belgrad, X. 8. ĄJena-Reuter) — 
Buvęs jugoslavų ūkininkų partijos 
vadas Dragoljus Juvanovič nuteistas 
9 metams priverčiamų darbų. Be to 
jam atimamos 3 metams pilietinės 
garbės teisės.

Komisijos narių nuomone, vieno 
tremtinio įkurdinimas kaštuotų šiek 
tiek daugiau kaip 900 dolerių.

Komisija numato prašyti kai kurių 
JAV imigracinės teisės pakeitimų. 
Pakeitus keletą mažiau reikšmingų 
JAV imigracinių įstatymų nuostatų, 
šis kraštas per metus galėtų įsileisti 
tarp 14.000 ir 16.000 tremtinių. Norint 
padaryti bet kokių pakeitimų, kurie 
paliestų tradicines imigracijos kvo
tas, kongresas turėtų išleisti specialų 
įstatymą. Komisija yra pasirengusi 
ir šiuo reikalu padaryti atatinkamų 
žygių.

Pagal dabar galiojančias kvotas 
JAV per vienerius metus gali įsi
leisti tik 800 pabaltiečių, tuo tarpu 
pabaltiečių tremtinių stovyklose ran
dasi apie 100.000 žmonių.

Tremtinių problemos Išsprendimo 
pagreitinimui, kongreso komisija ža
da kreiptis į Jungtines Tautas, kad 
pastarosios sušauktų tarptautinę vy
riausybių atstovų konferenciją, kuri 
būtų įgaliota išdalinti tarp atatin
kamų kraštų 1.250.000 Europos trem
tinių, vis dar tebelaukiančių įkurdi
nimo, su tokiu apskaičiavimu, kad 
paskutinieji DP į naujus namus bū
tų perkelti 1950 metais.

Tuo pačiu metu vadovaujančiuose 
vyriausybės sluoksniuose buvo pa
reikšta, kad komunistų pasirfengimat, 
kurie jau ilgesnį laiką vykę „nelega
liomis formomis“, amerikiečių vy
riausybei buvę žinomi. Naujoji ko
munistinė organizacija esanti tolygi 
ledo kalnui, kurio matoma tik maža 
dalis, o didžioji jo masė slypi po van
deniu.

Diplomatiniuose sluoksniuose iš
keliamas Lovett pareiškimo aštru
mas ir tvirtumas. Manoma, kad jis 
padarytas po išsamių pasitarimų su 
užs. reik. min. Marshalliu, nuosek
liai išstudijavus naujosios komunistų 
organizacijos pasireiškimus ir jos 
atsišakojimus.

Komunistai Ir naciai nepriimami
Washington. (Dena-Reuter.) - JAV 

užsienių reikalų .ministerija/oficia
liai pareiškė, kad komunistinių, 
fašistinių ir nacistinių partijų nariai, 
saugumo sumetimais, negalės tar
nauti JAV užsienių reikalų ministe
rijoje. Tas pat taikoma ir tiems as-

menims, kurie „palaiko normalius ar 
ankštus santykius su tais sluoksniais, 
kurie įtariami atstovaujant vienos 
svetimos vyriausybės interesus“.

Toliau komunikate pastebima, kad 
įsiskverbti į užsienių reikalų mini
steriją esąs pagrindinis tikslas visų 
tų, kurie sįekia pakenkti JAV vy
riausybei arba ją nuversti..

Amerikoje sukurti pasipriešinimo są
jūdį, nukreiptą prieš Jungtines Ame
rikos Valstybes; 2) sukruti komu
nistinį susivienijimą Lotynų Ameri
koje, prisidengiant „jugoslavams 
draugingų“ draugijų vardu; 3) vyk
dyti sabotažą, panaudojant streikus 
ir kitas priemones.

Aukšti užįurio svečiai lanko tremtinius
Didžiąją Hanau DP stovyklą pas

taruoju laiku pradėjo lankyti įžymūs 
JAV vyrai, įvairių organizacijų atsto
vai ir kitų valstybių delegacijos. Jų 
visų vienas tikslas — pažinti DP gy
venimą ir išaiškinti visas galimybes, 
kurios bus lemiamos sprendžiant DP 
problemą. Hanau stovykla, būdama 
arti Frankfurto, yra labi palanki 
apsilankymams, todėl šiai stovyklai 
ir tenka didelis uždavinys. Jau ne
kartą esame minėję apie įžymių as
menų vizitus ir jų pareikštas nuo
mones. Tačiau paskutiniuoju metu 
čia apsilankė dvi ypač svarbios de
legacijos, būtent: rugsėjo 28 d. at
vyko

JAV KARO VETERANU 
DELEGACIJA

Jei vadovavo karo veteranų vadas 
Mr. Griffith, o jį lydėjo dar keturi 
karo veteranai ir JAV armijos štabo 
Frankfurte pulk. Sage. Svečiai, lan
kydamiesi Hanau DP stovykloje, 
nuodugniai susipažino su DP pasi- 
ruošinais išmokti amatų, apžiūrėjo

Argumentai prieš DP neišlaiko 
kritikos

— rašo amerikiečių laikraštis „Bal
timore Sun“ gavo vedamajame. To
liau sakoma:

„Pateisindami savo nepritarimą 
pasiūlymams leisti, kad geresnieji 
Europoj esančių DP galėtų rasti 
šiame krašte (Amerikoj) prieglaudą, 
būsimo praėjusių karų veteranų su
važiavimo delegatai vėl pakartojo 
savo neturinčius pagrindo argumen
tus prieš DP. Dalis jų sakė, kad jie 
iki to laiko bus priešingi įsileidimui 
į Ameriką benamių pabėbėlių, „kol 
pasibaigs butų trūkumas ir nebus 
bedarbių pavojaus".

Be abejo, nuomonė, kad DP, jei 
atvyktų čia, atimtų darbų ir butus 
nuo anksčiau čia dirbusių ir gyve
nusių amerikiečių, gali būti perdėta. 
Pirmiausia, jų nebus pakankamas 
skaičius, kad galėtų atsirasti pavojus 
rimtai konkurencijai. Jeigu 400.000 
iš jų būtų įleisti čia per ketvertų 
metų laikotarpį, — tai’buvo kilniau
sias pasiūlymas paskutinėje Kon
greso sesijoje, — jie tesudarytų ma
žiau negu trečią dalį nuošimčio 
mūsų dabartinio gyventojų skaičiaus. 
Pvz. proporcingai apskaičiavus, Bal-

„Atėjo laikas demaskuoti 
antidemokratus“

Brighton. (Dena-Reuter.) — Anglų 
konservatorių konferencijoje priimta 
rezoliucija, kurioje reikalaujama 
Anglijoje pravesti akciją prieš ko
munizmą ir fašizmą.

Rezoliucijoje nurodoma, kad jau 
atėjęs laikas iškelti viešumon visus 
komunistų ir fašistų atliekamus anti
demokratinius darbelius. Partijos 
vykdomasis organas kviečiamas, su
rinkus įrodomąją medžiagą, išdirbti 
palanus „britų egzistencijos grėsmei“ 
pašalinti.

New York, X. 8. (Dena-Reuter) — 
Prancūzijos užs. reik. min. Bidault 
spaudos konferencijoje pareiškė, kad 
Prancūzijoje esąs žymus skirtumas 
tarp tikrųjų komunistų ir kairiojo 
nusistatymo žmonių, kurie paparas- 
tąi balsuoja už komunistus, galvo
dami tokiu būdu prisidedą prie pa
žangumo. Maždaug 25% prancūzų, 
balsuojančių už komunistus, yra

dirbtuves, įvairius gaminius, gražiai 
tvarkomą DP ligoninę, virtuvės įren
gimus. Pagaliau apsilankė DP butuose, 
smulkiai teiravosi po kiek gyvenama 
viename kambaryje. Čia pat užmezgė 
pasikalbėjimus su DP ūkininkais, 
teiravosi ką dirbo Lietuvoje, ką dir
bo karo metais ir ką dirba dabar. 
Delegacijos nariai iš pasikalbėjimų 
užsirašė sau pastabas. Po tp apsi
lankė estų koncerte. Jiems buvo 
įteiktas K. Veselkos iš medžio išdrož
tas liūtas, su visų Pabaltijo valstybių 
įrašais. Svečiams taip pat buvo 
įteikta ir irtus liečiančios in
formacinės medžiagos. Delegacija 
labai domėjosi mūsų gyvenimu, ta
čiau dėl ateities nieko neprasitarė ir 
šiuo atveju buvo santūrus. Kaip ži
nome, karo veteranai, svarstant DP 
įsileidimą į JAV, yra opozicijoje.

KANADOS DELEGACIJA
į Hanau stovyklą atvyko rugsėjo 29 
d. Ją sudarė Kanados Finansų mi- 
nisteris Douglas C. Abbott, Kanados 
ambasadorius Washingtone J. Par-

EUROPOJE\
timorės miestui tektų mažiau, negu
3.500 per ketverius metus, tai yra 
apgailėtinas skaičius, palyginus vien 
tik apytikriai apskaičiuotą gyventojų
prieauglį 1940—1947 būvyje, kuris 
sudaro 259.000.

Jei šiandien tebėra butų trūku
mas, kuris gali užsitęsti net iki 10 
metų, tai svarbiausioji jo priežastimi 
yra trūkumas žmonių ir medžiagos, 
DP kategorija apima 21.175 statybos 
darbininkus, kurie gali JAV padėti 
pastatyti daugiau namų. Dar dau
giau, viena prityrusių DP darbininkų 
grupė neieškotų prieglaudos miestuo
se, kur butų trūkumas yra ypač 
aštrus. Si grupė susideda iš 95.427 
ūkininkų medžiotojų, žvejų ir’med
kirčių, kurie visi šiame krašte yra 
labai reikalingi.

Tarp 850.000 DP yra 250.000 mo
terų ir 150.000 vaikų. Žinoma, vaikai 
nesivaržys su amerikiečiais dėl dar
bo, bet mūsų imigracijos įstatymai 
nenorėtų jų įsileisti, nors daug drau
gų ir giminių užtikrina jiems butą 
ir kelionės išlaidas. Aišku, tas pats 
dalykas yra ir su daugeliu moterų. 
Pastarasis transportas, jei būtų čia 
priimtas, galėtų būti privačiai aprū
pintas. Išimtis būtų — 22.066 DP 
tarnaitės, ir jų nė viena neatsisakytų 
joms pasiūlyto darbo.

CIO ir AFL abu padarė pasiūlymą 
priimti po 100.000 DP kasmet per 
keturis metus, ir jei tos organiza
cijos nebijo būsimos konkurencijos, 
tai nėra jokio reikalo draskytis ir 
tokioms organizacijoms, kaip VFW. 
Mūsų darbo organizacijos yra pa
kankamai gudrios taip sutvarkyti, 
kad tautos ekonominė padėtis, įplau
kus naujiems darbininkams ir nau
jiems vartotojams, tik pagerėtų. 
Reikia tikėtis, kad mūsų Kongreso 
atstovų dauguma pamatys šią proble
mą toje pačioje šviesoje, prieš prasi
dedant naujai kongreso sesijai.

tikri komunistai; likusius 75% balsų 
atiduoda asmenys, kurių asmeninės 
pažiūros yra kairiojo pobūdžio.

= JAV karo laivyno štabo virši
ninko adm. Chester W. Nimitz pa
reiškimu, JAV negalinčios apriboti 
savo ginklavimosi, kol nepašalintos 
priežastys, galinčios vesti prie atei
ties karo. (Dena-Reuter.)

PASKOLOS TURKIJAI NEPAKAKS
Washington, X. 9. (Dent-Reuter) — 

Turkų generalinio štabo šefas gen. 
Salin Omurtak spaudos atstovams 
pareiškė, kad pastarąjį pavasarį gau
tosios 100 mil. dolerių paramos gali 
nepakakti, „imant dėmesin priešų 
stiprumą, kuriuos mes galime turėti 
prieš save.“

Generolas, kuris šiuo metu apžiū
rinėja karinius įrengimus JAV, dar 
pridėjo: „Antrojo pasaulin e karo 
debesys ties mūsų horizontu dar ne- 
išsisklaidė.“ 

kinson, Kanados ambasados Londone 
atstovas D. V. Le Pan, IRO atstovas 
Robert Junes, ir kiti. Jie domėjosi 
emigracijos į Kanadą reikalais. De
legacija susipažino taip pat su DP 
stovyklos gyvenimu, apžiūrėjo gyve
namus butus ir mokyklas. Dirbantieji 
DP delegacijai sudarė gerą įspūdį. Pri
vačiuose butuose rado besiuvančias 
moteris. Apžiūrėjo estų grafiko meno 
parodą, vykstantį šachmatų turnyrą 
ir stovyklos dirbtuves. Visa tai pa
liko tvarkingų ir darbščių žmonių 
įspūdį. Kanada, kaip žinome, jau po 
truputį įsileidžia DP miško kirtėjų. 
Delegacija pripažino transporto prie
monių trūkumą, tačiau priminė, kad 
emigracija vyks ir toliau. Šiai de
legacijai priduotina didesnė reikšmė, 
nes ir pats finansų ministeris, ma
tyt, tiria įkurdinimo galimumus iš 
finansinės pusės.

Praėjusią savaitę čia lankėsi ir 
JAV Katalikų organizacijos pirmi
ninkė ponia Mannix su palydovėmis. 
Ji daugiau domėjosi mūsų vargingu 
gyvenimu. A Januiaitis

Skaudžios 
sukakties 
dienomis

Spalių mėn. dienos mums, tremti
niams, yra labai skaudžios ir atmin
tinos. Prieš trejus metus pirmoje 
spalių mėn. pusėje prasidėjusi karo 
veiksmų rudens ofenzyva, tūkstan
čius lietuvių nubloškė į Vakarus, 
atskirdama juos nuo gimtojo krašto, 
nuo savųjų. Lietuva galutinai tapo 
užsklęsta nuo pasaulio „geležine už
danga“.

Prasidėjo didieji tremtinių vargo 
keliai j nežinią, į nesvetingą ir karo 
niokojamą Vokietiją., Trumpos ir 
niūrios rudens dienos, sunkiai gau
nama pastogė, nuovargis besitrau
kiančių vorose slėgė tremtinius. Dąr 
daugiau slėgė vidiniai pergyvenimai, 
pajutus tėvynės netekimą. Daug kam 
tuomet teko susitaikinti su mintimi, 
jog tėvynės netenkame ilgesniam 
laikui. Sunku buvo atskirti, kas dau
giau slėgė, ar fizinis nuovargis bado 
ir karo ugnies lydimose vorose, ar 
dvasinis pergyvenimas, tėvynės naš
laičiais palikus.

Vargas, nedatekliai ir bombos mus 
lydėjo, besiveržiant vis tolyn į Va
karus. Bet mūsų tai nebaidė. Mes 
per didžiausias kliūtis skynėmės sau 
kelią į Vakarus, nes tiktai ten rria- 
tėme savo išsigelbėjimą. Tik iš ten 
turėjo ateiti lauktoji pergalė, ne
šanti visam pasauliui, o kartu ir 
mums, taikų ir ramų gyvenimą, nes 
neabejojome Vakarų demokratijų 
pergale.

Bet štai, karas pasibaigė. Mūsų 
fizinis nuovargis šiandien nebe tėkš 
didelis, kaip prieš trejus metus. 
Šiandien tuo tarpu nebegresia tiė 
karo lydimi pavojai, kaip anuomęt. 
Ir mes esame žmonėmis (nots ir „D. 
P.“ pažymėti), iš darbo vergų išėję. 
Tačiau to, ko daugiausia troškome 
tuomet, vis dėlto ir dabar pasigen
dame, būtent, laisvosios tėvynės ir 
ramaus, kūrybingo gyvenimo. O ir 
dabar likimo srovė mus taip stipriai 
spaudžia ne tėvynės kryptimi, bet 
dar tolyn nuo jos. Lyg po poilsio 
pertraukos, mes vėl turime žvalgytis 
tolyn, kelti sparnus į tolimesnę, gdl 
būt, daugiau nežinomą kelionę.

Mūsų viltys, atgauti laisvę savo 
tėvų žemėje, pasikeitė ilgesniu lau
kimu. Daugeliui iš mūsų bus lemta 
pasiekti užjūrius, pamatyti pietų 
tropinius, ar šiaurės kraštus. Indivi
duali kiekvieno laimė išbarstys mus 
po platųjį pasaulį, tačiau vienas 
ryšys liks tarp mūsų nenutraukia
mas — tai tėvynės ilgesys ir jos ne
priklausomybės tikslas.

Žvelgiant J dabartinę mūsų buitį, 
daug kuo ji skiriasi nuo ano meto. 
Jeigu prieš trejus metus buvome 
raudanti minia prie tėvynės slenks
čio, tai dabar esame kovojantis 
avangardas tremtyje. Dabar susice- 
mentavo mūsų, kaip tremtinių, cha
rakteris, konsolidavosi mūsų ben
druomenė. Ji užėmė tinkamą barą 
kultūros bęi švietimo darbo srityse. 
Esame atstovai egzilyje kenčiančios 
ir kovojančios tautos pilna to žodžio 
prasme.

Be to, pasaulis pamatė, kas mes 
esame ir kaip čia atsiradome. Mums 
vis daugiau atsiranda galimybių pa
sakyti tiesos žodį apie tą smurtą iš 
rytų, apie tą didžąją šių laikų tiro
niją, kurion negalime grįžti. Šian
dien į mus, galbūt, jau nežiūrima 
kaip į dyko (deja, alkano) kąsnio 
ieškotojus, bet kaip laisvę pažinusius 
ir jos ištroškusius žmones.

Spalių mėn. dienomis mijsų gal
vos vėl užimtos tolimesnės kalionės 
ir nežinios rūpesčiais. Tik dabar ne
rikiuoja mus voros ir nebelydi spro
gimai. Bet kas žino, kokie bus mūsų 
palydovai kelyje į Lietuvą — sėkmės 
ar vargo — per Atlantą, per Ame
rikos žemyną, Australiją, ar pel 
Afrikos kontinentą. Ir kai ateis me
tas, iŠ visų nasaulio kampų Tėvynės 
balsas vienaip mus šauks grįžti at
gal. O, tikėkime, laisvė išauš, nes 
drauge su mumis milijonai paverg
tųjų baldžiasį į teisingumo duris.

1
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Emigracijai 
prasidėjus

JAV Užs. Reikalų Ministerijas ' -

Komunizmas skelbia politini karą Amerikai
Politinė 

apžvalga

Tremtiniams pradėjus stovyklinį 
gyvenimą, visi tikėjomės greit grįžti 
į laisvą Lietuvą, nes jau'tada buvo 
taip aišku, taip suprantama ir taip 
natūralu, kad, karui pasibaigus ir 
augus fašistinei sisemai, iš trijų, be
liko tik du pasauliai: komunistinis, 
kuris ta > pat turi greit augti, ir 
visų išsiilgtasis demokratinis. Dažnas 
šSmprotavo, kad demokratinis ir ko
munistinis pasauliai ilgai negali šalia 
viens-kito gyventi. Turįs įvykti at
siskaitymas, ir demokratizmas trium- 
fališkai žygiuotų į visas pasaulio 
tautas, nešdamas teisę ir laisvę.

Deja, pasaulio galiūnai tą natūra
lią tiesą pradėjo tik dabar suprasti. 
Todėl, nepasitvirtinus tokiems dažno 
tremtinio lūkesčiams, praslinko me
tai, prasidėjo antri. Stovyklinis gy
venimas suprastėjo, įgriso. Atsirado 
nauji rūpesčiai: kur dėtis, kur iš-, 
vykti? Grįžti į laisvą Tėvynę vilčių 
niekas nenustoja, bet kiekvienas 
mato, kad „geležinė uždanga" vis la
biau ir labiau nusileidžia, ir kad vis 
mažiau lieka kantrybės.

Tada prasidėjo ieškojimas giminių. 
pažĮštamų, organizacijų, kuriame tik 
tatai pasaulio krašte bebūtų. Pra
dėjo plaukti afidevitai, pakvietimai, 
susižinojimas: pamažu DP vardas 
iš Europos buvo perkeltas į visus 
pasaulio kontinentus. Jis atsidūrė 
tarpvalstybinėse konferencijose, po
sėdžiuose, įvairių kraštų parlamen
tuose ir t t.

Tremtiniai subangavo. Spauda per
sipildė žiniomis, žinelėmis, informa
cijomis, patarimais. Vadovaujantieji 
organai teikia memorandumus, kur 
-tik mato reikalą. Kreipiasi į vyriau
sybes tų kraštų, į kuriuos norėtų, 
kad tremtiniai būtų įsileisti.

Taip pamažu DP pradėjo iškeliauti. 
Jų pasirinkti dabar atvyksta iš to
limųjų pasaulio kraštų komisijos 
atstovai, biznieriai ir kt. Atvykę įsi
tikino ,kad tremtiniai yra žmonės 
tikra to žodžio prasme, europiečiai. 
Nors varge ir skurde gyvendami, jie 
neprarado savo aš. Sugeba organi
zuotis, mokytis ir dirbti. Negerovių 
jų tarpe ne taip jau daug. Tai maži 
-nesusipratimai arba išsišokimai.

Darbo jėgą verbuojančios valsty
bės tai daro visų pirma atsižvelg
damos savo ūkinio intereso, ir antra, 
pildydamos savo pasižadėjimus, duo
tus IRO. Ūkinis interesas yra pri
sirinkti geros darbo jėgos, kurios po 
karo visur trūksta. Prievolė yra ta. 
kad kiekviena valstybė, įstojusi į 
IRO. yra įpareigota tam tikrą skai
čių DP priimti pas save.

Buvo paskelbta, kad Anginai 
teksią 300.000, Prancūzijai — 50.000, 
Belgijai — 60.000, Olandijai — 8500. 
Australijai — 12.000, Švedijai, Vene- 
cuelai, Bolivijai — po 500 še'mų, 
Ekvadoru! ir Cili — po 200 šeimų. 
Kiek teks Kanadai, Argentinai, Bra
zilijai. nebuvo paskelbta. Ypač įdo
mu, kiek teks JAV. Tai priklauso 
nuo to, kokį turi svorį IRO ir kokį 
įnašą jai yra davusi kiekviena vals
tybė. Jeigu kalbama, kad JAV pagal 
Strattono bllių numato įsileisti 400.000 
DP Ir šitą skaičių primygtinai remia 
prez. Trumanas ir visa JAV vyriau
sybė. tai reikia spėti, kad JAV įsi
pareigojimai IRO atitinka tokiai 
proporcijai.

Paskutiniu metu mes pajutome 
tikrą verbuotojų infliaciją. Po sto
vyklas važinėja: Kanados. Australi
jos, Prancūzijos, Olandijos, Belgijos. 
Siaurės Afrikos (Maroko), Venecue- 
los, Anglijos komisijos. Vienos vals
tybės renkasi vienos kategorijos, 
kitos — kitos, trečios — vėl kitos. 
Renkasi tai, ko kiekvieno krašto ūkis 
reikalingas. Tiesa, pradžia labai 
kukli. Paklausa mažutė, bet už tai 
pasiūla labai didelė. Rašosi žmonės 
į visus kraštus, neturėdami apie juos 
net ir mažiausio supratimo, koks 
klimatas, kokios darbo sąlygos ir 
pragyvenimo galimybės. Vietomis 
žmonės, lyg drugio apsėsti, kad tik 
kur greičiau pasprukus.

Reikia pripažinti, kad čia yra ir 
pagrindo. Baimė dėl duonos kąsnio 
Vokietijoj nederlius, o IRO sakosi 
nedaug resursų teturinti. Tačiau 
pasiduoti panikai nereikėtų. Užsira
šant kur išvykti — visų pirma reikia 1 
gerai pagalvoti. Jei iškeliausi už 
vandenynų — gerai žinoki, kad atgal 
į stovyklas nebegrįši. Kai htcis lai
kas, ne iš visų kraštų galėsi ir i 
laisvą Tėvynę grįžti. Juk yra tolimų 
kraštų, kuriuose net duonai užsi
dirbti, ypač jei yra šeima, nelengva. 
Todėl ar užkalsi tiek pinigo, kad 
galėtumei pargrįžti arba kitur per
sikelti, reikia pagalvoti. Ypatingai 
bus sunku ten. kur nesutiksi savo 
brolių lietuvių, kurie visur ir visuo
met savo tautiečiams mielai padeda 
Visuomet reikia atsiminti, kad į tre
čią d’eną žuvis ir svečias dvokia 
Re’škla, kiekvienas iš pirmųjų dienu 
tur!me aktyviai imtis darbo, kad 
kitų neapsunkintume ir už paslaugas 
atsilygintume. Turime atminti, ir 
eiti jau seniai mūsų emigrantų pra
mintais keliais. Būtent: „Išlipęs iš 
lįivo — pirmiausia dairykis, kur 
fabrikas rūksta. Trauk tiesiog į jį
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Po triukšmingų pradinių diskusijų 
ir aštrių kalbų, kurios išryškino di
džiausius Rytų ir Vakarų prieštara
vimus, JT pilnaties sesijoje prasi
dėjo realus didžiųjų problemų 
sprendimas. Paviršutiniškai žiūrint, 
atrodo, kad nuotaikos atvėso, ir 
įvairiose komisijose darbas vyksta 
sklandžiai. Tačiau tikrumoje prieš
taravimai neišsilygino Ir komisijos 
ieško kompromisų. Imkime, pavyz
džiui. kad ir Balkanų konflikto pro
blemą. Politinėje komisijoje, kurioje 
dabar ši problema sprendžiama, di
desnė Vakarų demokratijų atstovų 
dalis apkaltina šiaurinės Graikijos 
kaimynus ir reikalauja, kad jie nu
stotų rėmę graikų- sukilėlius. Tuo 
tarpu kaltinamieji atkakliai ginasi, 
kaltę suversdami Graikijos Vyriau
sybei. Juos pilnai palaiko Rytų 
valstybių atstovai. Ukrainos atsto
vas Manutlskis ne tik apkaltino 
Graikijos vyriausybę, bet nuėjo dar 
toliau, pareikšdamas, lead ši vyriau
sybė yra neteisėta ir neatstovaują 
graikų tautos daugumos valios. Jis" 
padarė užmetimų amerikiečiams, 
kad jie šią neteisėtą vyriausybę re- 
mią ir tokiu būdu esą kalti už Grai
kijos neramumus. Belgijos atstovas 
Spaakas griežtai pasipriešino Ma- 
nuilslšlo nuomonei, tačiau patiekė 
kompromisinį pasiūlymą, kuris visus 
kaltinimus, užmetamus šiauriniams 
Graikijos kaimynams panaikina, 
jeigu pastarieji sutiktų bendradar
biauti su nuolatine JT komisija. At
rodo, kad šiam pasiūlymui yra linkę 
pritarti ir amerikiečiai, tačiau Sov. 
S-gos atstovas Višinskis jį atmetė. 
Tuo tarpu amerikiečiai Graikijai ir 
Turkijai paramą tiekia toliau, ir šių 
kraštų karinės pajėgos sparčiai 
’’trinamos. Turkijos generalinio 
' oho v'r.'nlnkas. kviečiamas gen. 
E'S-nhovero. su avkštasfais kari
ninkais išvyko i Washingtoną, o 
Graikijos karalių' tarėsi su ameri
kiečių gen. Chamberlainu. kuris ne
trukus taip pat vyksta Į JAV. Buvo 
pasklidusios žinios, kad amerikiečiai 
net pasiūlę sudaryti bendrą turkų- 
graikų generalinį štabą, į kurį įeityj 
ir amerikiečių atstovai, tačiau vė
liau šios žinios paneigtos.

Sunkų uždavinį sprendžia Palesti
nos komisija. Žydai, Įsitikinę britu 
nusistatymu atsisakyti'; nuo Palesti
nos mandato ir atitraukti iš čia ka
rines pajėgas, pajuto rimtą pavojų,

Treciaisiais metais po karo
L. Fisher, kuris kaip amerikietis 

korespondentas 14 m. išbuvo Mas
kvoje ir pasižymėjo savo simpatija 
komunizmui, neseniai išleistoje kny
goje „Didysis Iššaukimas“ pasisako 
prieš raudonąjį totalizmą. Jis, tarp 
kitko, rašo, kad komunizmas savo 
politikoje vadovaujasi trimis moty
vais. L. Fisherio pareiškimu, klysta 
tie, kurie tiki propaganda, kad Ru
sija esanti gana erdvi ir negeidžianti 
teritorinių laimėjimų. Pamirštama, 
kad Rusija buvo didelė ir 1939 m.’, 
o vistik griebėsi aneksijos ir pa
siglemžė Pabaltijo valstybes, Lenkiją. 
Balkanus, gavo Vokietijos ir Japoni
jos. o dabar reikalauja Turkijos pro
vincijų ir bazių Viduržemio jūros 
regijone. Kiti linkę tikėti, kad Rusija 
yra užsiėmusi atsistatomuoju darbu. 
Taip, „ji atsistato, bet kaimynų, 
pvz. Lietuvos, Latvijos, Estijos ir kt. 
materialiniais ištekliais ir darbo 
rankomis“.

Pirmuoju pagrindiniu komunisti
nės užsienių reikalų politikos moty
vu yra rusiškasis ir ukrainietiškasis 
nacionalizmai ir panslavizmas. Iki 
1935 m. rasinis ar tautinis pranešu- 
mas nebuvo peršaunus. 1943 m. ge
gužės 2 d. Stalinas pakėlė tostą už 
rusų tautos, pačios pirmosios Tarybų 
Sąjungoje, garbę. Prieš 10 metų toks 
tostas būtų pripažintas kaip bolše
vizmo išdavimas. Atsiminkime, kad 
Tarybų Sąjungoje rusų tėra 54% 
likusius 46% sudaro 120 kitų tautų.

ir ieškok darbo“. Tokiais keliais ėjo 
mūsų visi emigrantai visose Ameri
kos Valstybėse. Tas dėsnis galioja ir 
šiandieną. Tik šiandieną žymiai lertg- 
viau. Kiekvieną transportą sutinka 
giminės, pažįstami ar net nepažįstami 
tautiečiai, konsulai, organizacijų at
stovai. Vadinas patenki tiesiog į sa
vųjų globą.

Jeigu šiandien tiek daugelio vals
tybių komisijos pradėjo važinėti, ta! 
ateity, reikia spėti, jų dar padaugės. 
Tuo labiau, turima žinių, kad greitai 
renkasi IRO konferencija, visai ra
dikaliai DP problemai išspręsti. Jau 
anksčiau buvo tarta, kad šiemet bus 
išgabentas vienas trečdalis visų DP. 
Ką dabar nutars — pamatysime. Ligi 
šiolei tebuvo tik darbo jėgos ieško
jimas. Malonu konstatuoti, kad jau 
norima visą mūsų problemą pilnai 
išspręsti. Lauksime, vildamiesi tei
singo sprendimą J. Audėnas 

pasilikti vieni prieš arabų daugumą 
ir pasidarė nuolaidus. Jų atstovas 
rabinas Abba Hillel Silver, išdėsty
damas komisijai žydų nusistatymą, 
pareiškė, kad žydai su Palestinos 
padalinimu yra priversti sutikti. G! 
arabų valstybių atstovai griežtai pa
sisako prieš Palestinos padalinimą 
ir žydų įsileidimą, visur pabrėždami, 
kad arabai šitokiam sprendimui yra 
pasirengę pasipriešinti ginklų. Irako 
atstovas net apkaltino amerikiečius 
už žydų teroristų rėmimą. Už Pa
lestinos arabų reikalus stoja visas 
arabų pasaulis, ir Palestinos siūlo
mas padalinimas galėtų privesti prie 
kruvino tarptautinio konflikto.

Veto teisės naudojimo problemai 
išrišti taipgi ieškoma kompromisinių 
būdų. Sovietai liko kietai nusistatę 
prieš bet kokį veto teisės susiauri
nimą, o Vakąrų demokratijos jaus
damos. kad ši problema gali suda
ryti pavojų JT egzistencijai, pasida
rė lyg ir nuolaidesnės.

Pasibaigus nuo' 1ų epochai iš 
Vakarų. Rytų lai. -.tams, atrodo, 
atėjo galas ne tik j i' forume, bet ir 
plačiame pasaulyje. Štai Italijoje 
komunistų pastangos iššaukti vy
riausybės krizę atsimušė į tvirtą 
nekomunistinių partijų vieningumą. 
Parlamentas de Gaspari vyriąusybei 
nors ir nedidele balsų persvara, vis- 
tik išreiškė pasitikėjimą. Vyriau
sybė vėl pasijuto ant tvirtesnio pa
grindo.

Prancūzijoje, vykstant priešrinki
minei kovai į savivaldybes, komu
nistams užkerta kelią naujoji gen. 
de Gaulle partija, kurios vaidmuo 
vis labiau išryškėja. Leonas Blumas 
laikraštyje „Le Populaire“, rašyda
mas apie šią priešrinkiminę kovą 
pabrėžia, kad šie rinkimai bus rak
tas atsakymui į klausimus: „Ar ko
munistų partija turi grįžti į vyriau
sybę?“ arba „Ar gen. de Gaulie per
ims valdžią?“ Ši kova tiek paaštrėjo, 
kad prieš min. pirm. Ramadier buvo 
pavartotas net bombinis atentatas. 
Prisimenant dar, kad dabartinei vy
riausybei parlamentas kelis kartus 
prieš komunistų norą yra išreiškęs 
pasitikėjimą, galima pasakyti, jog 
ir Prancūzijos komunistų pasiseki
mai savo zenitą jau perkopė ir ėmė 
Siaurėti. Tiesa, ūkinė Prancūzijos 
padėtis yra kritiška, tačiau po Bi- 
dault- lankymosi Baltuosiuose Rū
muose, reikia manyti, šiek tiek pra-

J. CICĖNAS

1945 m. lapkričio 6 d. Molotovas 
savo kalboje išgarbino slavų rasę, 
kurią „pablūdėlis Hitler norėjo su
naikinti“. Prieš 10 metų, aišku, būtų 
kalbėjęs, kad Hitler bandė sunaikinti 
bolševikinį revoliucinį socializmą. 
Kaip matome, režimo turinys pa
sikeitė. Kiekvienas gi dinamiškas 
nacionalizmas ieško grobio, ir tepa- 
sisotina aneksijomis.

Bolševikai nuo pat revoliucijos 
pradžios gniuždė nacionalistines 
tendencijas tarp 28 . milijonų ukrai
niečių. VKP (b), negalėdama tų ten
dencijų nuslopinti, suėjo su jomis 
į bičiulystę. Tarybinei Ukrainai buvo 
pridurta Lenkijos, Rumunijos ir 
Čekoslovakijos žemės tuo pat dėsniu, 
kaip ir rusų tautai . . . pridėta Pa
baltijo valstybės ir dalis Suomijos.

Įvairūs slavų kongresai yra VKP (b) 
režisuojami ir bando pajungti slavų 
šalis Rusijos vadovybei. Naujoji, bol
ševikiniame režime išaugusi karta, 
kaip ir seniai, nori duonos ir žmo
giškos būties, tad VKP (b) nutarė 
nepriteklius pridengti milžiniško 
slavų bloko vizija.

Skirtumu tarp darbo ir atlyginimo 
už darbą organizuojama pramonė ir 
realizuojama ginklavimosi planas. 
Masės viliojamos busimuoju gerbū
viu, o kad revoliucinė temperatūra 
nemažėtų, pašildoma nacionalizmu. 
Šildymas turi vykti reguliariai, ir šit 
pagrindinis akstinas ekspansijai.

Pokario atstatymui ir visokiems 
netikėtumams pasiruošti reikalingas 
Rytų Europos ir Mandžūrijos ūkis. 
Dėl to tad Rusija prigniaužė savo 
kumštimi Austrijos ir Rumunijos 
naftą. Vengrijos žemės ūkį, Čekoslo
vakijos pramonę. Jugoslavijos ■ ka
syklas ir 150 milijonų žmonių. — ir 
tai yra antrasis komunizmo politi
kos motyvas.

Trečiasis motyvas iškilo ne iš rei
kalo, bet progai pasipynus. Vokieti
jos, Italijos ir Japonijos pralaimėji
mas ir Prancūzijos nusilpimas sudarė 
didelę tuštumą. Europos centre guli 
grobis ir laukia pakeliamas. Iš pra
džių atrodė, kad pavyks grobį pasi
dalinti įtakų sferomis ar kitu kuriuo 
būdu. Bet viskas virto kitaip, kai 
Stalinas pastebėjo, kad maišaties 
metu teištenka pasilenkti ir pakelt’ 
mažu tautų pilną sietą. Anetitas ėmė 
vis cV'.'ėtl, ir pusiausvyra, aišku 
suiro. Neabejojamai, bus įvairių! 

blaivės, nes amerikiečiai jau yra įsi
tikinę paramos reikalingumu ne tik 
Prancūzijai, Italijai ir Austrijai, bet 
ir kitoms Vakarų Europos valsty
bėms. Nors šios paramos teikimas 
ir gali būti šiek tiek uždelstas, ta
čiau šio klausimo išsprendimas, at
rodo, neabejotinai turėtų būti tei
giamas. Tai patvirtina JAV kon
greso sluoksnių nuotaikos ir žy
mesnių kongreso atstovų pareiški
mai. , Sovietai ir jiems palankūs 
sluoksniai jau, atrodo, pradeda su
prasti čia savo pralaimėjimą ir Mar- 
shallio planą ima smarkiai pulti.

Prie to dar tenka pridėti ir Ki
nijos vyriausybininkų kariuomenės 
pasisekimus Mandžiūrijoje. Tokia 
padėtis iššaukė nervingumą ne tik 
sovietuose, bet ir visame komunis
tiniame pasaulyje. Atsakydami į 
tai, komunistai įsteigė Belgrade 
tarptautinį informacijų biurą, ku
riam priklauso 9 vidurio Europos 
kraštų komunistų partijos. Šio biuro 
įsteigimas yra laikomas kominterno 
atgaivinimu ir visų kraštų polit. 
sluoksniuose sukėlė didelį susirūpi
nimą. JAV užs. reik, ministerija -šį 
kominterno atgaivinimo reiškinį lai
ko atviru karo paskelbimu JAV, o 
politic, ;i amerikiečių sluoksniai ma
no, kao su Marshallio plano įgyven
dinimu delsti nebegalima. JT šis 
įvykis taipgi sukėlė atgarsį ir jų 
sluoksniuose manoma, kad komin
terno atgaivinimas galįs turėti rim
tos Įtakos į JT organizacijos gyve
nimą. Anglų radijo komentatorius 
Lindley Frasėr sako, kad tuo komu
nistai nieko naujo neparodė. Nors 
kominternas oficialiai ir buvo už
darytas, tačiau jo veikimas niekuo
met nebuvo nutrauktas. Jo slaptą 
veikimą aiškiai patvirtino iškilusios 
šnipinėjimo aferos Kanadoje r JAV. 
šiuo veiksmu, pasakė Lindley Fra
ser, sovietai nori užbėgti įvykiams 
už akių ir išvengti gresiančios izo
liacijos, kuri galinti įvykti po .Lon
dono konferencijos. Nors šiuo laiku 
dar nevisi buvę kominterno nariai 
susijungė, tačiau reikia laukti, kad 
netrukus prisijungs visų kraštų ko
munistai, nes jie visuomet yra pa
klusnūs tarnai.

Iš . kitos pusės, pažymi . toliau 
Lindley Fraser, komunistų išėjimas 
į viešumą aiškiai parodys jų jėgas 
ir antikomunistinio judėjimo šali
ninkams leis tinkamai pasirengti

bandymų susitarti, nes nei viena iš 
didžvaistybių nenori karo, bus Įvairių 
derybų ir sutarčių, tačiau tokia taika 
yra trapi. Leninas 1921 m. davė Len
kijai daugiau, negu ji reikalavo, 
pripažino jis Suomijos ir Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybę, perleido 
teritorijos ruoželį Afganistanui, at
sisakė nuo teisių Kinijoje, atidavė 
Persijai naftos koncesijas, kurias ca
ras buvo pagrobęs, susibičiuliavo su 
Turkija, nerėmė panslavizmo. Le
ninas buvo revoliucijonierius, bet ne 
Rusijos imperijos statytojas. Bet Le
ninas šiandie tėra mumija, — baigia 
savo išvadas L. Fisher.

Washington, X. 8. (Dena-Reuter) — 
Vis labiau išplečiami amerikiečių at
stovų veiklos suvaržymai Sov. S-goje, 
kaip pareiškė vienas JAV karinių 
pajėgų kalbėtojas, privesią prie ata
tinkamų suvaržymų Sov. S-gos spau
dos atstovams ir karo attachė Junti- 
nėse Valstybėse. Sovietų spaudos at
stovai ir karo attachė Jungtinėse 
Valstybėse nebebūsią visur įsileidžia
mi todėl, kadangi amerikiečių atsto
vai Sov. S-goje nebeturį jokios judė
jimo laisvės. Iš pasikalbėjimų su 
įvairių sričių amerikiečių karinių 
pajėgų spaudos referentais galinia 
buvo suprasti, kad iki šiol galiojusi 
taisyklė — „atviros durys“ į visas 
konferencijas ir parengimus — galu
tinai pasitraukia iš gyvenimo, nors 
jokio atatinkamo oficialaus įsakymo 
ir nėra išleista. .

Kaip vyko derybos Maskvoje
STALINAS TVIRTAI REIKALAVO

Prieš dvejus metus, prasidėjus 
karo nusikaltėlių bylai Nūrnberge, 
Gbringo ir kitų sąmokslininkų gy
nėjai bandė iškelti slaptąsias Molo
tovo—Ribbentropo sutartis, tačiau 
tuo metu jas paskelbti nebuvo leista.

Šiais metais tas sutartis jau pa
skelbė visa eilė laikraščių — net ir 
vokiečių spauda. Minnesota univer
siteto istorijos profesorius Harold C. 
Deutsch, pasiremdamas dokumentais 
ir liudininkų pasakojimais, amerikie
čių spaudoje paskelbė visą eilė 
straipsnių, kuriuose iškeliama įdo
mių smulkmenų.

Vos tik Ribbentropui atvykus Mas
kvon ir prasidėjus deryboms, Sta
linas išreiškė susirūpinimą Pabaltijo 
valstybėmis. Jis paklausė. ar tiesa, 
kad Vokietija norinti užimti Liepo
jos ir Vindavos uostus Latvijoje. 
Esą, šį klausimą neišsiaiškinus, dery
bas tęsti nebūtų prasmės,

Ribbentropas tuoj paskambino 
Hitleriui Į Obersalzbergą ir gavo 
atsakymą, kad Hitleris numatąs- da
ryti nuolaidų Pabaltijo valstybių 
atžvilgiu. Tada derybos pagyvėjo ir 
buvo pasiektas susitarimas. „Terito
riniai Maskvos sutarties patvarky
mai“, rašo prof. Deutsch, J,padalino 
Europą į rusų ir vokiečių sferas. 
Suomija, Estija ir Latvija buvo 
^rauktos į rusų sferą, ,Lietuva — į 
vokiečių. Lenkija turėjo būti pada
linta pagal „keturių upių“ liniją“.

Sutartis, kurią pasirašė Molotovas

ATIDUOTI LIETUVĄ SOVIETAMS 

ir Ribbentropas, buvo datuota 1939 
m. rugpjūčio 23 d„ nors faktinai Ji 
buvo pasirašyta rugplūčio 24 d.

Pasirašius sutartį, Vokietija sku
biai. ėmė roštis karui. Prasidėjus in
vazijai į Lenkiją, raud. armija puolė 
Lenkiją iš rytų. Tačiau vokiečiai 
nužygiavo pertoli ir užėmė Droho- 
bycz naftos šaltinius,

Stalinui pareikalavus, kad vokie
čiai pasiaiškintų, Ribbentropui vėl 
teko vykti Maskvon (1939. IX. 27). 
Dvi dienas truko karštos derybos. 
Stalinas gyrė vokiečius ir reiškė pa
sitenkinimą jų žygiais. Jis pasiūlė 
nuolaidų Lenkijos teritorijoje, tačiau 
už tai pareikalavo sovietams atiduoti 
Liet uvą.

Ribbentropos vėl telefonu atsi
klausė Hitlerio ir gavo jo sutikimą. 
Buvo pasirašyta nauja sutartis, pa
gal kurią Lietuva teko sovietams. 
Tačiau Stalinas sutiko Suvalkiją at
skirti nuo Lietuvos. „Nauji protokolo 
priedai nustatė“, rašo prof. Deutsčh, 
„kad Marijampolės sritis perleidžia
ma Vokietijai".

Ta proga buvo susitarta, kad Len
kijos ateities klausimai bus spren- 
dž’ami drauge ir abi šalys viena kitą 
painformuos apie numatomus svar
besnius žygius Europoje.

= Respublikonų partijos kongreso 
atstovė Edith N. Rogers pareikalavo 
sustabdyt i karinių medžiagų tetlrfiftą 
Sov. S-gai. (Dena-Reu*ėtSJ

lemiamai kovai. Steigiant šį naują 
tarptautinį komunistų informacinį 
biurą, buvo pabrėžta, kad jis įku
riamas kovai prieš besiplečiantį 
amerikiečių ir britų imperializmą, 
kurio pagrindinį veiksnį sudaran
čios JAV. Visa amerikiečių ir britų 
spauda, išskiriant komunistinę, pla
čiai šį įvykį komentuoju ir smarkiai 
puola komunistus. (Turkijos laik
raščiai pabrėžia, kad dabar tenka 
laukti, jog atgaivintasis kominter
nas vėl visuose kraštuose ims dirbti 
pragaištingą darbą, organizuodamas 
streikus, neramumus ir 1.1 Ar iš 
tikrųjų komunistų organizacija or
ganizuotai vėl ims kovoti prieš po
zityviąsias pajėgas, parodys netoli
ma ateitis. Tokiu atveju tektų lauk
ti, kad daugelyje valstybių komu
nistu veikimas bus paskelbtas prieš- 
įstatymišku ir jų partijos bus už
darytos. sts.

„Socialistinė tarybų 
respublika Ost- 

deutschland“
Berlyne išeinąs prancūzų licenzi- 

juotas laikraštis „Kurier“ praeitą 
savaitę išspausdino telefoninį pra
nešimą iš Paryžiaus, kuriame sa
koma, kad. buv. Tiuringljos min. 
pirm. Dr. Rudolf Paul, išvykdamas 
iš Weimaro, su savimi pasiėmęs visą 
eilę svarbių dokumentų. Tarp jų 
esąs ir „socialistinės tarybų respu
blikos Ostdeutschland“ konstitucijos 
projektas.

„Kurier“ pranešimu, iširus Lon
dono užs. reik. min. konferencijai, 
įvyksiančiai lapkričio mėn. pabai
goje, rytų zonoje turį būti pravesti 
„rinkimai“ Pabaltijo pavyzdžiu, po 
kurių rytinė zona turinti prisijungti 
prie Sovietų Sąjungos.

„Kurier“ žiniomis, šie dokumentai 
dabar randasi saugioje vietoje. Dr. 
Paul, buvęs žymus SĖD veikėjas, 
pabėgęs į amerikiečių Zoną dėlto, 
kad negalėjęs elgtis prieš savo są
žinę. Paskutiniuoju metu jis apsi
stojęs Bad Nauheime.

Sovietų atstovų 
varžymai JAV-se

2
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Vilniaus Universitetas vokiečių okupacijos metais Spaudos puslapiuose

(8) Vokiečių spaudimas stiprėja
Toliau tęsiamas universiteto 

mokslas žiemą buvo ypatingai sun
kus, nebegaunant kuro. O jei jo 
kiek ir gaudavo, tai vokiečiai sau 
pasiimdavo. Todėl teko labai tau
piai verstis praėjusių metų šen ten 
universiteto sandėliuose suslėptomis 
kuro atsargomis ir universiteto įs
taigoms dar labiau susispaudus. Dr. 
Germantas darė visa, kas galima, 
kad santykiai su vokiečiais nenu
truktų, tačiau okupacinė presija 
mokykloms neatlyžo. Linkęs vaiz
duotis reikšmingu viršininku, Vil
niaus miesto komisariato švietimo 
referentas Krause, dr. Germanto 
buvo paveiktas, čia kur pobūvėlyje 
priimamas, čia nukreipiant į jį stu
dentus, pasitarti dėl vakarėlio pro
gramos, kuriems jis kad ir nieko 
nepadėjo, bet sakėsi neabejojąs, jog 
Lietuva būsianti nepriklausoma, — 
staiga buvo pašauktas į frontą. Jį 
pavadavo spaudos referentas Klau, 
kaip cenzorius pasižymėjęs straip
snių iškraipymu, prirašant autorių 
teigimams žodelytį „ne“ arba įra
šant ištisus savo sakinius, ką paty
ręs, kviečiamas bendradarbiauti, 
rektorius nesutiko tokiose sąlygose 
berašinėti. Po kurio laiko Klau pa
siėmė universiteto raštinės studentų 
skyriaus visas jų bylas, jas nusiuntė 

• į generalinį Kauno komisariatą, kur 
jos paslaptingai (Gestapo pagalba) 
buvo tikrinamos ir ilgai nebuvo uni
versitetui grąžinamos, tuo sutruk- 
dant universiteto darbą.

Kaip visoje lietuvių visuomenėje, 
taip juo labiau moksleivijoje, dvi
veidė vokiečių politika ir griežtas, 
nekartą brutalus Lietuvos ekono
mikos sau pasiveržimas, neatsižvel
giant į vietos gyventojų reikalus, 
kėlė ne tik nepasitenkinimą ir pasi
piktinimą, bet ir pasiržymą gintis ir 
siekti nepriklausomybės susigrąžini
mo. Slaptos organizaijos, slapti lape
liai ir laikraštėliai vis plačiau veikė

M. Biržiška

Pastaba prie str
„Vilniaus Universitetas vokiečių 

okupacijos metais“
Šių mano atsiminimų toje dalyje, 

kuri yra išspausdinta „Tėviškės Gar
so“ nr. 90, atpasakojama universiteto 
Senato pasikalbėjimas su vokiečių 
pareigūnu prof. Stegmanu, dalyvau
jant švietimo tarėjui dr. Germantui. 
Esu patyręs, jog buvęs Humanita
rinių Mokslų Fakulteto dekanas lai
kąs mane netiksliai apibūdinus jo 
pažiūrą šiame pasikalbėjime. Netu
rėdamas galimybių šiuo tarpu tiks
liau ir detaliau šį pasikalbėjimą iš
ryškinti, prašau skaitytojus nedaryti 
iš jo jokių išvadų, kiek tai liečia mi
nėtąjį dekaną. M. Biržiška

ir giežčiau nusistatė prieš vokiečius. 
Universitetų kova dėl savo likimo 
ypatingai aštriai veikė studentiją, 
kurią universitetų vadovybei ne
lengva būdavo sulaikyti nuo neat
sargių išsišokimų ir kuri vokiečių 
akyse vis labiau virto įtartinu ir net 
šalintinu gaivalu. Lietuvių ir vokie
čių santykiai vis labiau tempėsi.

Vilniaus universiteto vadovybė 
vengė santykiauti su vokiečių komi
sariato pareigūnais, tenkindamosi 
kanceliarijos raštais komisariatan 
studentų ar profesorių atostoginio 
ir kitokio važiavimo reikalu. Tačiau 
į universitetą ir jo vadovybę vis 
užsukdavo atsiunčiami iš Berlyno ar 
iš Rygos nacistinių įstaigų veikėjai, 
vieni daugiau, kiti mažiau rodydami, 
čia savo šiokią ar tokią valdžią. Dar 
pat pradžioje, vokiečiams tik užėmus 
Vilnių, rektorius uždarydino mark
sizmo-leninizmo katedros patalpas 
su štandartiniais propagandiniais 
komunistų leidiniais, prieš tai su 
kanceliarijos viršininku išnešęs iš 
ten visa, kas galėtų vokiečių akyse 
kompromituoti vieną ar kitą 
siteto žmogų, ir tikėdamasis 
draudęs katedros biblioteką.

Bene į trečią dieną atvyko 
dantūros karininkas ištirti 
nistinių leidinių padėtį ir, sužinojęs 
apie jų uždarymą, įsakė juos sau
goti. Po kelių savaičių ar mėnesių 
iš Berlyno atvykę pareigūnai tuo 
nepasitenkino. Jie liepė išskirti iš 
universiteto patalpų ne tik visus ko
munistinius leidinius, bet ir visus 
žydų (hebrajų arba jidiš), kalbomis 
ir iš viso žydų, kad ir kitomis kal
bomis, rašytus *). Rektoriui paaiš
kinta. jog visi žydų kalbomis lei
diniai būsią nuvežti Frankfurtan. 
kur esanti jiems nustatyta centrinė 
vieta, o žydų ar pusžydžių veikalai 
kitomis kalbomis, komunistiniai ar 
prieš vokiečius nukreipti leidiniai 
būsią suvežti Dorpatan (Tartuosna), 
kaip Rytams tirti numatyton cent- 
rinėn vieton. Rektorius pareiškė, 
jog 1) Vilnius, kaip istorinis Rytų 
ir Vakarų tarpininkas, ne nuo šian
dien tiriąs Rytų santykius, jau nebe 
pirmi metai čia veikiąs tam tikras 
Rytų institutas, kurio darbą, per
ėmusi dabar Lietuvos Mokslų. Aka
demija, ir nesą jokio reikalo nei 
vežti iš Vilniaus, leidinius, kur kitur 
ir dar kartą, caro ir komunistų val
džios pavyzdžiu, alinti Lietuvos sos
tinę ir jos kultūros turtą, ir ta»s 
turtais kažkodėl kitur steigti naują

univer- 
tuo ap-

komen- 
komu-

*) Apie tą laiką universiteto va
dovybė per dr. Germantą gavo iš
skirtinųjų lietuviškųjų leidinių są
rašą, taip, kaip ji 1940 m. buvo ga
vusi dar didesnį tarybinio komisa
riato reikalaujamųjų pašalinti kny
gų sąrašą. ■.

tyrimo centrą; 2) negalima esą iš 
pusmilijoninio universitetinės biblio
tekos egzempliorių turto išskirti žy
dų autorių ir 1.1, leidinius, kurie vis 
viena universiteto darbui būsią rei
kalingi, ir jis jokiu būdu niekam 
šio turto neatiduosiąs; 3) Vilnius 
esąs istorinis ir žydų kultūros cent
ras su nepaprastai brangiomis Žydų 
Mokslo Instituto, Strašūno vardo 
rinkimų, Universiteto žydiškojo 
skyriaus bibliotekomis ir archyvais, 
kurių taip pat nesą jokio reikalo 
kur kitur kelti, kai Lietuvos moks
lininkai — tiek žydai, tiek ir lietu
viai — geriausiai jais čia mokslo 
reikalams galėtų naudotis.

Į tai' griežto vokiečių pareigūno 
buvo atsakyta: 1) visame Ostlande 
tebusiąs vienas vokiečių universite
tas Dorpate, kitokių universitetų 
nebebūsią, tad viskas turį būti Dor
pate koncentruota; 2) išskirti žydų 
autoriams būsią duoti tokių autorių

sąrašai, faktiniam gi veikalų išsky
rimui padėsią vokiečių atsiųsti tal
kininkai, jei universitetui trūkstą 
savų tarnautojų; 3) nei Vilniuje, 
nei, iš viso, Lietuvoje jokių žydų 
nebebūsią. Visas žydų turtas pri
klausąs vokiečiams, ir lietuviai Čia 
jokio balso neturį. Nors dėl rek
toriaus sukeltų dar klausimų, kaip 
gi galima vaizduotis universitetinį 
darbą ir universiteto biblioteką be 
Heines ar Einšteino veikalų, uolus, 
rusiškai kalbantis nacionalsocialistų 
pareigūnas rektoriui atkirto, jog 
kaip tik dėl Heines ar Einšteino da
lykas esąs aiškus ir nediskutuotinas. 
Tada kitas vokiečių pareigūnas, vo
kiškai tekalbąs ir susidomėjęs savo 
draugo ginču su rektorium, čia pat 
draugo išvedžiojimus pavadino ne
sąmone. Vėliau ansai griežtasis na
cionalsocialistas kitą kartą Vilniuje 
jau nebuvo pasirodęs. Tačiau dr. 
Germantas įspėjo rektorių ir biblio
tekos direktorių, kad negalįs jiems 
čia nieko padėti, tik patariąs savo 
išmanymu, kas galima, gelbėti.

Dailininko L Vilimo

GROŽIMASI DAIL. V. K. JONYNO 
PAŠTO ŽENKLAIS

„Nouvelles de France“ Nr. 620 
aprašo šiomis dienomis Hamburge 
įvykusį Vokietijos filatelistų suva
žiavimą. Suvažiavime kalbėtasi apie 
pašto ženklų pasaulinę prekybą, apie 
uždraustuosius 1933—45 m. hitlerinės 
Vokietijos pašto ženklus (juos drau
džiama pardavinėti Vokietijoje, bet 
netrukdoma užsieniuose). Ta proga 
įvykusiame pašto ženklų aukcione, 
bežiūrinėjant naujausiųjų pašto 
ženklų kolekcijas, „viešpatavo vie
ninga nuomonė, kad prancūzų zonos 
pašto ženklai priklauso prie pačių 
gražiausiųjų Europos pašto ženklų“, 
— rašo minėtas laikraštis.

Siu ženklų autorius yra mūsų 
tautietis dail. V. K. Jonynas. Pagal 
jo pieštus projektus pagaminti pašto 
ženklai kursuoja visose trijose pran
cūzų valdomose Vokietijos provinci
jose — Baden, Rheinland-Pfalz, 
Wurttemberg — ir Saaro krašte.

Pažymėtina, kad tame aukcione 
Dresdene išleistas 12 pf. vertės p. 
ženklas su Įrašu „počta“, kataloguose 
vertintas 400 HM, parduotas už 
1.200 HM, t. y. 100.000 kartų brangiau 
savo nominalinės vertės. FiL

kūriniai
VOKIEČIŲ DAILININKŲ APŽVALGINĖJE RUDENS PARODOJE

Unterfrankeno Vokiečių Dailininkų 
Sąjunga surengė Wurzburge, Vysku
pų Rezidencijos rūmų salėje, ap
žvalginę rudens parodą, kurioje bu
vo pakviestas dalyvauti ir lietuvis 
dailininkas Liudas Vilimas. Parodoje 
norėjo dalyvauti 150 dailininkų, iš 
kurių, po jury komisijos, buvo leista 
dalyvauti tik 50 dailininkų ir pri
imta 182 jų kūriniai.

Dail. Liudas Vilimas parodoje iš
statė 4 darbus: 1) Akvarele „Auto
portretas“, 2) akvarelę „Miške“, 
3) aliejinį „Procesija“ ir 4) aliejinį 
„Pabėgėliai“. Mums malonu konsta
tuoti faktą, kad mūsų dailininkas 
šioje parodoje savo kūriniais pralen
kia kitus Unterfrankeno vokiečių 
dailininkų darbus ir yra jos centri
nis asmuo. Jo kūryba vokiečiai labai 
domisi ir tenka apgailestauti, kad. 
nesant vietos, jis negalėjo išstatyti 
savo turimus didesnius darbus, ku
rie pilna to žodžio prasme reprezen
tuotų lietuvį dailininką ir patį kū
rėją..’: - ..

Parodos atidaryme dalyvavęs vo
kiečių meno prOfes.briųs ir pamatęs 
lietuvio dailininko darbus, panoro su 
juo asmeniškai pasikalbėti. Jis pa
reiškė, kad dail. L. Vilimo darbai 
yra geriausi šioje parodoje ir iš jų, 
esą, aiškiai matyti prancūzų mokyk
los įtaka.

Lietuvių būrelis, dalyvavęs šios 
parodos atidaryme, suradę dail. 
L. Vilimą, turėjo progos su juo trum
pą valandėlę pasikalbėti.

Ta proga tebus mums leista trum
pai supažindinti skaitytoją su šios 
parodos dalyviu lietuviu.

Dail. L. Vilimas gimė 1912 m. rug
sėjo 15 d. Mažeikių apskr. 1935 m 
baigė Kauno Meno Mokyklą. Po to 
dirbo Klaipėdos miesto teatre ir 
„Ryto“ spaustuvėje, 1938—39 m. stu
dijavo Vienos Meno Akademijoje. 
Piešė dekoracijas Kauno, Vilniaus ir 
Panevėžio teatrams (pastarojo yra 
vienas organizatorių). Vilniaus Dai
lės Akademijoj dėstė kompoziciją ir 
paišybą. Lietuvoje dalyvavo visose 
parodose (išskyrus tą laikotarpį, kai 
studijavo Vienoje).

Gyvendamas tremtyje, dailininkas 
piešė dekoracijas Lietuvių Baleto 
Teatro „Coppelia“ pastatymui ir Lie
tuvių Tautiniam Ansambliui. Be to, 
savo kūriniais dalyvavo Schongau, 
Baden-Badeno, Seligenstadto, Wies- 
badeno (už akvarelę gavo pirmąją 
premiją), Nūmbergo parodose. Kai 
kuriose tų parodų dail. L. Vilimą 
mes sutinkame kaip vieną iš organi
zatorių bei tvarkytojų.

Dail. L. -Vilimą mūsų visuomenė 
pažįsta ne tik kaip gabų ir'produk
tyvų dailininką, bet kaip energingą 
organizatorių - visuomeninką, meno 
klausimais spaudos darbuotoją. Mes 
matome jį dirbantį ir Meno Taryboje, 
esančioje prie Švietimo Valdybos. Tos 
Tarybos darbo uždaviniai platūs. Jei 
jos planams realizuoti bus sulaukta 
reikiamos paramos, tos srities gyve
nimas gali pasisukti visai kita, žy
miai . teigiamesne kryptimi.

Stebėdami gyvenimą, mes ypač 
esame susirūpinę vienu ne visai tvar
koje esančiu reikalu, apie kurį šia 
proga užsimezgė kalba ir su dail.,

L. Vilimu. Lietuvišku nuoširdumu 
mes esame įteikę ir įteikiame daug 
įvairių dovanų amerikiečiams, ang
lams, prancūzams, belgams ir kt., 
kuriuose imituojama mūsų liaudies 
kūryba, ornamentika. Gerai, jei tuos 
darbus atlieka dailininkai arba, bent 
prieš įteikiant, jiems parodoma ir 
skaitomasi su jų nuomone. Bet kiek 
tokių mūsų liaudies kūrybos darbų 
esame išsiuntę į užsienius be jokios 
kontrolės ir tuo pačiu kiek daug nu
sikaltome savos tautos kūrybos „re
prezentacijai“. Šis reikalas turėtų 
būti tvarkomas tik su dailininkų 
žinia. Todėl sveikintina Meno Tary
bos iniciatyva koordinuoti darbą 
įvairių pritaikomojo meno studijų 
dirbtuvių, iš kurių šie įvairūs darbai 
ir išplaukia į platųjį pasaulį.

Be kita ko, dail. L. Vilimas pa
reiškė, kad yra susitaręs su italų 
dailininku Luigi Malipiero ir latvių 
dailininke Gertraud Rostosky Su
rengti atskirą savo darbų parodą 
(tie du dailininkai taip pat dalyvauja 
šioje apžvalginėje rudens parodoje).

Apžiūrėję parodą, susipažinę su 47 
vokiečių dailininkų kūryba, mes su
sidarėme labai malonų įspūdį, kad 
lietuvių dailininkas išėjo į pla
tesnę viešumą ir labai gražiai už
sirekomendavo. Tiek mūsų žymie
siems dailininkams, tiek kitiems 
meninkams neužtenka apsiriboti vien 
tik stovyklomis, o būtina išeiti ir į 
platesnį gyvenimą, supažindinti su 
mūsojo meno pasaulio pasiektais 
laimėjimais. Vytautas K Prutenis

' MARIJA STEIKCNIENE

Liuosininko duktė
(Pabaiga)

Šarmotos Lietuvos žiemos. Medžiai 
pakelėse, kaip baltos nuotakos baž
nyčioj, baluoja ir spindi. Važiuojant 
rogėmis pro juos, baltos šarmos 
krinta ant galvos ir aptulotų kojų. 
Tokia šarmota diena rymojo saulėj, 
kada Mooro sūnus parvažiavo iš 
Karaliaučiaus Kalėdų atostogoms. 
Sujudo, sukruto tądien Mooro virėja 
Grėtė. Ji visa nušvisdavo, kada jau
nasis Mooras pasimaišydavo virtu
vėj. Jis jai įgnybdavo į pašonę, į 
apskritas rankas. Ji skardžiai nusi
juokdavo, baltesnę priejuostę užsidė
davo, baltu kaspinu plaukus persi- 
rišdavo. Grėtė tom dienom spindė
davo džiaugsmu ir pasitenkinimu. 
Virtuvėj tuomet brinko svieste viš
čiukai ir kvepėjo įvairiais skanėstais. 
Viską jaunasis ponas rado taip, kaip 
paliko. Tik didelę staigmeną jam pa
darė naujas žmogus jų rūme — Pe
trike. Ir tai liuosininkės Karvelienės 
kraitinė.

♦
Nejaukios dienos stojos Petrei, par

važiavus Mooro sūnui. Prie stalo ji 
sėdėjo nuleidus galvą, nepažvelgda
ma į tą pusę, kur valgė Mooro vy
riausias sūnus. Verčiau butely, pa
sistačius ant palangės dubenėlį, ro- 
putienę srėbti, negu narstyti svies
tuotą viščiuką, matant Mooro sū
nui, raudo Petrė. Gi Mooro Erikas 
dažnai žvilgčiojo į tylią Petrikę ir 
stebėjos liuosininkės dukters pasi
keitimu. Petrė nenorom traukė į sa
ve jo dėmesį ir smalsumą. Iš išblyšku
sios, nušiurusios Karvelienės duk
ters ištyso daili panikė, lindo mintis 
jaunajam Moorui. Petrike Erikui 
pasirodė gana graži ir viliojanti. Pe

trėje vystėsi, budo kažkas, ko ne
suprato ji pati ir jos motina. Brendo 
tai, kas suviliojo asistentą Jokūbave, 
kas traukė, šaukė Eriką. Pats Erikas 
žodžiu to neįstengtų nusakyti, tai 
galima tepajust.

♦
Antroji Kalėdų diena klimpo snie

go pusnyse ir svaidė žemėn, lengvu
tes snaiges. Tos dienos popietį Į Pe
trės kambario duris pirmąkart pa
sibeldė vyriausias Mooro sūnus. Jam 
įėjus, mergaitė sumišo. Skruostuose 
tvikstelėjo raudonės. Ji nesuvokė, ką 
jam sakyti, kur žiūrėti kur dėti ran
kas. Po nejaukios akimirkos ji pa
prašė poną Eriką atsisėti. Pati priė
jo prie lango. Jis nesėdo. Pavartė 
ant stalo sudėtas knygas, apsidairė 
ir priėjo prie knygų lentynos, viršum 
kurios kabojo baltame kietame po
pieriuje įrašyti žodžiai:

Lietuvininkais esam mes gimę ... 
Lietuvininkais norime ir būt ...
Tą garbę gavome užgimę ... — 

Erikas perskaitė Petrės ranka dailiai 
įrašytas eilutes ir nusišypsojęs pa
žvelgė į mergaitę.

— Besimokydama, mergei, didele 
lietuvininke tapai. Neilgai išsilaikys 
lietuvininkų valdžia Memelande. Taip 
galvojama ir Konigsberge.

Liuosininkės duktė gniaužė ran
komis baltos užuolaidos kutus ir ty
lėjo. Ji nesurado žodžių Mooro sū
nui. Erikas priėjo prie lango. Švel
nus, kvepiąs paėmė abi Petrės ran
kas ir juodu žvilgsniu pervėręs ją 
prabilo:

— Dideliai daili mergikė išaugo iš 
tavęs, Petrei, ką?

Petrikės kūnu perbėgo keistas 
jausmas iki šiol jai nežinomas. Ji 
nusisuko nuo Mooro sūnaus ir aki

visa širdim į jo švelniai skambančius 
žodžius ir jį pamilo. Pirmąkart gy
venime pamilo. Jos jausmas buvo 
skaistus, pilnas ir permatomas. Ji 
mylėjo taip, kaip mylėjo jos motina. 
Ji metėsi į naują jai nežinomą gyve
nimą visa jaunatve, visu atbudusiu 
jausmu.

♦
Kvatojos vasara ir jūra . . . Abi 

per dienas mylavos saulėj ir svaigo 
karšty. Lengvas vėjelis raukšlėjo jū
ros senės veidą ir vaikė būrinius 
baltus laivelius, kaip maža, pady
kusi mergaitė mėlynoj pievoj plaš
takes. Žmonės raivėsi pamarių smė
ly. Gėrė iš vasaros sveikatą ir gyve
nimo džiaugsmą. Gaivino įkaitusį 
kūną marių vilnyse ir nakties vėsoj. 
Petrė, kaip vėjas, kaip vaikas krykš
čia su Mooro sūnum pajūry. Jie abu 
basi, rankom susikibę, brenda per 
smėlį, taškos bangose. Petrės plaukai 
palaidi, išdraikyti. Ji visai maža ir 
baltutė šalia raumeningo, įdegusio 
Eriko. Petrike išsitiesia smiltyse, ša
lia sudrimba peršilęs Mooro sūnus. 
Jis semia saujomis smėlį ir beria 
jai ant kojų. Apspaudžia smiltimis 
jos kojas iki kelių, apiploja.

— Dabar tu nepajudėsi. Sukaus- 
čiau tave, Petrei. Staiga ji pajudina 
koją, ir smėliniai pančiai subyra. 
Petrike nusijuokia, pašoksta, pabėga 
ir jsibrenda jūron. Mooro sūnus ją 
pasiveja,. sugauna, tvirtai suima ją 
rankomis ir abu puola į vandenį.

♦
— Aš turiu baimės, Vili, dėl Eriko. 

Petrė aiškiai, nesivaržydama jį vi
lioja. Pusplikė nuo ryto iki vakaro į 
jį įsikibus. Gėda . . . nieko sau . . . 
Mooro sūnus ir liuosininkės duktė 
... — vėl nerimo Krista Moor dėl 
Petrės. Senis Mooras dėl to nesijau
dino.

— Negi Erikas rimtai Įsižiūrės į 
liuosininkės dukterį. Jis iš nuobo
dumo su ja laiką praleidžia. Jis ge
rai valgo. Pasitaisė — kas labai svar

mis slankiojo sniegu apdribusiomis 
šakomis. Erikas uždėjo abi rankas 
ant jos pečių ir' kartu su ja įsižiūrėjo 
į baltą pasaką už lango. Mergaitė 
juto Eriko smakrą prie savo galvos, 
jo šiltą, kutenantį kvėpavimą. Kas 
išsakys tą jausmą baltam pasauliui, 
kuri dabar pajuto Petrė? Kas nu
pasakos tą laimę ir šilumą, kuri joje 
pirmąkart supleveno.

— Sniego iki kelių, Petrei. Atėjau 
tau pasiūlyt rogėmis pasivažinėti. 
Šiltai apsitaisyk, — po ilgos tylos 
prašneko jaunasis Mooras.

— Maželius irgi pasiimsim, pons 
Erik? — pagaliau prabilo mergaitė. 
— Kaip norėsi, Petrei, — tyliai už
darė Mooro sūnus Petrės kambario 
duris.

— Laime, kokia tu skaidri ir leng
vutė, kaip permatoma sniegulė ant 
lango stiklo, — vos susilaikė ne
sušukus Petrė, išėjus Mooro Erikui.

Kiekvieną Kalėdų atostogų popietį 
Mooro sūnus su jaunųjų brolių mo
kytoja važinėdavos rogėmis. Pradžioj 
su maželiais, vėliau vieni. Gi baltos 
šarmos ir sniegas krito jiems ant 
įkaitusių skruostų, blakstienų, lūpų 
ir tirpo.

*
Pirmoji žiema pas Moorą Petrikei 

praslinko, kaip šviesi pasaka, moti
nos sekama. Petrė rečiau pasirody
davo galulaukės butely. Ji viską pa
miršo, nieko nebematė be Mooro sū
naus. Ji skaičiavo dienas, kada vėl 
pasirodys jaunasis ponas.

Pavasarėjant, Velykoms Erikas 
vėl parvažiavo. Vėl glostė Petrės gel
tonas kasas, lankstų liemenį ir kal
bėjo. Gi jaunutė Petrė — liuosinin
kės Marikės duktė — Įsižiūrėjo į 
aukštą, tamsų Mooro sūnų, įsiklausė

bu didmiesty besimokančiam jau
nuoliui, — ramino Mooras žmoną.

Taip rikiavos ir šaipės Petrikei 
dienos, kaip margi juokdariai, be- 
sikvatodami iš jos meilės Mooro 
sūnui.

♦
Pribrandino vasara javą. Pabalu

sios varpos sunkiai nulinko ir keliu 
praeinančiam žmogui šnera:

Rugiapiūtė ryt, poryt...
Žmogus viena ranka nužeria nuo 

kaktos plaukus, nubraukia prakaitą, 
kita ranka suėmęs varpų saują pa- 
svaruoja, ir jo širdį užlieja neaprė
piamas jausmas Visatai ir žemei.

Rugiapiūtei ponas Mooras šiemet 
pasamdė net šešius padienius. Iš va
karo pranešė liuosininkams, mergoms 
ir bernams. Ryt rugiapiūtė, keltis 
kuo anksčiausia.

— Martyn, neskubėk, aš nespėju 
rišti, — skundžiasi įkaitusi Marikė. 
Jai gelia šonus, skauda strėnas. Nuo 
pat ryto pasilenkus tik spėk rišti. 
Atsitiesti, dustelt nė negalvok. Pats 
Mooras nuo pusryčių apie dirban
čius sukas, skubėti ragina.

— Martyn, kažin kodėl Petrike 
galulaukėn nebeatlekia, — klausia ji 
skubėdama vyro.

— Žinia, ji gėdisi mūsų, — sumur
ma Martynas į ją nepažvelgdamas. 
Marikė sustoja, išsitiesia, atverčia 
pūslėtus delnus, apžiūri rugių nuai- 
žytas rankas ir atsidūsta:

— Ir vis dėl Petrikės. Dėl savo 
vaiko.

Betgi greit pasilenkia, nubraukia 
delnu ašarą ir vėl skuba, riša. Virėja 
Grėtė ir priešpiečius ir pietus pati į 
laukus atvežė. Baltą, ilgą, drobinę 
staltiesę pagriovy ištiesė: ir baltinta 
kava, ir žuvis, ir sūris. Bet Marikei 
kąsnis gerklėj springsta, burnoj 
šleikštu. O čia ta Grėtė, mergikės 
liežuviais mala, trata, jai tiesiog šir
din taiko.

— Veizėk, Karveliene, ana ve ke- 
(nukelta į 4 psl.)
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Danų spauda už
taria tremtinius

Mūsų laikraščiuose jau keliais at
vejais buvo rašyta apie sunkiai su
prantamą Danijos Raud. Kryžiaus 
elgesį su ten esančiais lietuviais ir 
kitais pabaltiečiais tremtiniais. Prieš 
kiek laiko, kaip informuoja Ameri
kos lietuvių savaitraštis „Dirva“, į šį 
nenormalų reiškinį savo dėmesį at
kreipė ir danų spauda. Pirmasis šiuo 
klausimu susirūpinęs danų sostinės 
dienraštis „Kobenhavn“ iškelia ma
žai kam žinomą faktą, kad apie 100 
pabaltiečių tremtinių nelegaliu bū
du apleidę Daniją ir nurodo, kad as
menys, kurie ryžosi Iš danų Raud. 
Kryžiaus globojamų stovyklų ne
legaliai bėgti į užsienį, turėję pa
grindo būti nepatenkinti savo laiki
nųjų globėjų Danijoje elgesiu, ir 
patelkia visą eilę faktų, galinčių tą 
elgesį pavaizduoti.

„Kobenhavn“ pabaltiečių padėtį 
nagrinėja net keliuose straipsniuose 
ir, atrodo, su šiuo reikalu yra išsa
miai susipažinęs. Laikraštis smulkiai 
nušviečia įvairias maisto produktų 
vogimo aferas ir kitokius blogo el
gesio su pabaltiečiais tremtiniais 
faktus Danijos Raud. Kryžiaus sto
vyklose. Nežiūrint į tai, jog įstaigų 
yra patikinta, kad tremtiniai dirban
tieji danų įmonėse, turi būti trak
tuojami lygiai su danų darbininkais, 
o tuo pačiu turi teisę gauti ir da
niškas maisto korteles, Raud. Kry
žiaus pareigūnų jie verčiami maitin
tis iš bendrų stovyklų virtuvių, ku
rių teikiamas maistas yra blogos ko
kybės, o už jį reikalaujama, paly
ginti, didelio atlyginimo. Tremtiniai 
taip pat labai prastai aprūpinami 
drabužiais ir avalyne. Stovyklų patal
pos esančios labai blogos, vienok Da
nijos Raud. Kryžius iš kiekvieno dir
bančiojo tremtinio reikalaująs aukštų 
mokesčių. Tremtinio šeimos butą 
paprastai sudaro mažas kambarėlis, 
kuriame susispaudę gyvena 4—6 as
menys, tačiau už jį tenka sumokėti 
iki 200 kronų mėnesiui, t. y. daugiau, 
kaip už kokią nors gražiausią pa
talpą sezono metu brangiausioje Da
nijos vasarvietėje.

Dėl visų šitų nenormalumų kalti
nama Danijos Raud. Kryžiaus pabė
gėlių skyriaus viršininkė dr. Esther 
Ammundsen. Ji vadinama didžiausiu 
pabaltiečių tremtinių priešu. Si mo
teris savo rankose turi teisę trem
tinių gyvenimą tvarkyti savo nuo- 

, žiūra, juos teisti bei bausti, o svar- 
■' blausia, ji visa tai gali daryti be jo- 
<■ kios kontrolės ir atsakomybės pavo-

Pabaltijo moterys žengia vieningo 
darbo keliu

PASIKALBĖJIMAS SU PABALTIJO MOTERŲ TARYBOS PIRMININKE DR. M. ŽILINSKIENE
Šios vasaros pradžioje Esslingene 

įvyko pirmasis Pabaltijo moterų 
suvažiavimas, kuriame buvo įsteig
ta Pabaltijo Moterų Taryba, lai 
ir buvo bene pirmieji realūs žings
niai trijų Pabaltijo tautų glaudes
niam tarpusavio bendradarbiavimui 
ištrėmime. Ir tuos pirmuosius žings> 
nlus kaip tik žengė moterys. Pra
dėtasis vieningo darbo kelias vis 
plečiamas toliau. Spalio 10—12 d. 
Hanau įvyksta Pabaltijo Moterų 
Tarybos suvažiavimas. Ta proga 
mūsų bendradarbis kreipėsi į Tary
bos pirmininkę dr. M. Žilinskienę, 
kuri maloniai sutiko painformuoti 
apie to pabaltiečių moterų sąjūdžio 
veiklą ištrėmime.

— Būtų įdomu sužinoti, ką Pabal
tijo Moterų Taryba jau yra nuvei
kusi per savo dar neilgą organiza
cinio gyvenimo laikotarpį?

— Be grynai organizacinio darbo, 
paminėsiu šiuos svarbesnius faktus: 
1) Motinos Dienos minėjimą. Ta 
proga priminta moterims jų uždavi
niai tremtyje, o atsišaukimu į viso 
pasaulio moteris, apie daromas 
mums skriaudas; 2) Rimties ir susi
kaupimo diena buvo pampėta ma
sinės deportacijos iš Pabaltijo kraštų 
ir jų žiauri okupacija. Pasiųsti me
morandumai žym’ems valdžios vy
rams, Pabaltijo pasiuntinybėms ir 
moterų organizacijoms. Stovyklose 
tos dienos buvo paminėtos pamal
domis ir atatinkamais m’nėjimals. 
3) Buvo kreiptasi į mus globojan
čias organizacijas, prašant leisti 
susijungti įvairiose zonose esantiems 
še'mų nariams ir pagerinti vaiku 
mitybą. 4) Kreiptąsi į YWCA-os 
centrini biurą Šveicarijoje, prašant 
suorganizuoti silpnesnės sveikatos 
vaikams poilsio namus.

— Kokie yra išryškėję svarbiau
sieji uždaviniai artimai ateič'ai?

— Pagilinti Pabaltijo moterų ben- 
dradarbavimą tikslu: 1) kovoti už 
mūsų kraštų nepriklausomybę; 2) iš
laikyti tautiškumą tremtyje; 3) tirti 
eventualios emigracijos atveju įvai
rius kraštus ir moterų darbo sąlygas 
ir 4) rūpintis motinų ir vaikų svei
katingumu.

— Ar Taryba nenumato galimybių 
išplėsti bendradarbiavimą pabaltie
čių tremtinių moterų tarpe plates
nėje apimtyje?

— Nors tai yra ir sunkus reikalas, 
ypač mūsų stovyklinio gyvenimo są
lygose, — sako dr. Žilinskienė, — 
bec bus daroma pastangų ir šioje 
srityje. Esslingeno pirmasis Pabal
tijo moterų suvažiavimas ir ateinan
tis Pabaltijo Moterų Tarybos susi
rinkimas Hanau yra tų pastangų 
pavyzdžiai. Tam suvažiavimui Ha
nau pasirinkta kaip tik todėl, kad 
čia galės dalyvauti visų trijų tautų 
didesnis skaičius moterų, gyvenan
čių vienoje stovykloje. Be to, bus 
stengiamasi prie darbo pritraukti ir 
jaunimą. Tam tikslui jaunimo tarpe 
bus propaguojama Pabaltijo tautų 
bendradarbiavimo idėja ir šį rudenį 
bus mėginta sušaukti visų trijų tau
tų jaunimo suvažiavimas.

— Ar Pabaltijo Moterų Taryba yra 
užmezgusi santykių su laisvojo 
demokratinio pasaulio moterų orga
nizacijomis? Būtų labai įdomu žinoti 
mūrių visuomenei, kokios nuotaikos 
vyrauja pasaulio moterų tarpe mūsų 
pavergtos tėvynės nelaimių ir vargų 
atžvilg u, nes moterys visada yra 
daug jautresnės ir atviresnės negu 
užkietėję politikai...

— Buvo mėginta kreiptis į Ameri
kos ir Anglijos moterų organizacijas, 
bet dėl politinės padėties tenka ten
kintis ir tuo, kad galime nors apie 
save priminti. Iš gaunamų žinių 
atrodo, kad pasaulio moterys yra mūsų 
pusėje ir teikia vilčių, kad mes su
lauksime ir šviesesnių dienų.

— Kokios nuomonės yra Pabaltijo 
Moterų Taryba dėl dabartinio emi
gracijos charakterio, t. y. rankio- 
jimo tik sveikiausic ir darbingiausio 
elemento, paliekant čia vaikus ir 
moteris, dažniausiai ir šeimas?

— Pabaltijo Moterų Taryba tuo 
klausimu yra griežtai neigiamos 
nuomonės ir greitu laiku darys ata
tinkamų žygių.

— Kokie aktualiausi klausimai 
bus aptarti įvyksiančiame suvažia
vime Hanau?

— Kaip minėjome, Pabaltijo tautų 
moteris norima įtraukti į tarpusavio 
darnų bendradarbiavimą platesniu 
mastu, todėl į šį suvažiavimą yra 
pakviesta daug visų trijų giminingų 
tautų moterų atstovių, kurios šln 
sąjūdin dar nėra spėjusios įsitraukti. 
Siame suvažiavime išryškės atskirų 
sekcijų veikla ir bendroji BMT I-jo 
pusmečio veiklos apžvalga ir todėl 
nebus sunku nustatyti tolimesnes 
gaires. Kaip jau minėjome, daug dė
mesio bus kreipta į mūsų tautų 
jaunuomenę. Yra sakoma jauni
mas mūsų ateitis. Mes visi šiandien 
esame atsidūrę viename fronte labai 
sunkioje ir lemiančioje kovoje už 
mūsų tautų laisvę. Ir toje kovoje 
daug lems mūsų vieningumas ir 
mūsų bendra stiprybė. Gali būti, 
kad sunkią šios kovos naštą teks 
nešti ir mūsų jaunuomenei, todėl ji 
turės būti gal ir labiau susiklausiusi 
ir vieninga.

— Ponia Pirmininke, čia ir yra 
dar vienas opus klausimas. Gali būti, 
jog ateity mūsų šaunus jaunimas 
viską išlygins su kaupu, tačiau 
šiandieną nėra jokia palaptis, kad 
trijų Pabaltijo tautų bendradarbia
vimas ištrėmime, turint prieš akis 
lygiai vienodą tą patį tamsų likimą, 
pasigenda darnumo ir nuoširdumo, 
o daugeliu atvejų yra net apgailėti
nas. Ką mano Pabaltijo Moterų Ta
ryba apie šiltesnių ir nuoširdesnių 
santykių būtinumą tarpe trijų Pa
baltijo tautų tremtinių?

— Tikrai, bendradarbiavimas nėra 
pakankamas, ir mes moterys tai jau 
seniau esame supratusios, — sako 
Pirmininkė ir susimąsto. — Dažnai 
vienas kitas neatsakingo asmens iš
sišokimas suardo tai, kas didelėm 
pastangom buvo padaryta. Tie išsi
šokėliai griauna pasitikėjimą ir tu
rėtų būti savo bendruomenės orga
nų sudrausti. Kadangi mūsų tautas 
laukia panašus likimas, o pabaltie- 
čius ir kiti dažnai traktuoja kaip 
vieną vienetą, tai ir mums patiems 
reikėtų stengtis palaikyti glaudes
nius santykius ir vieni kitiems 
turėtume padėti — baigė dr. Žilins
kienė. A. V-s

Lietuvos Trispalvė 
jtfoityivoode

Rugp. 23 d. filmų artistės Mary 
Pickford rezidenciniame parke įvyko 
iškilmės, ruoštos didžiulės organiza
cijos Hollywood Guild karo vetera
nams šelpti. Iškilmėse kviestas da
lyvavo Lietuvos garbės konsulas dr. 
J. J. Bielskis. Iškilmių metu šalia 
kitų didesnių ir mažesnių tautų vė
liavų plevėsavo ir mūsų trispalvė.

„N."

LIETUVIŠKAS KULTŪROS 
ŽURNALAS JAV

„Keleivis" praneša, kad Chicagoj 
susikūręs Lietuvių Kultūros Insti
tutas leis iliustruotą kultūros žur
nalą „Naujoji Aušra“, kurį redaguos 
prof. K. Pakštas, kun. J. Prunskis, 
Antanas Vaičiulaitis ir Eugenijus 
Tautginas. Žurnalo adresas: 10729 
So. State st.. Chicago, Ill.

Blombergo menininkai 
Flensburge

Rugsėjo 26 d. atvykę iš Blombergo 
mūsų menininkai: Alė Kalvaitytė, 
Izabelė Motekaitienė, Petras Kovelis 
ir kompozitorius pianistas prof. Vla
das Jakubėnas Flensburgo vokiečių 
gimnazijos salėje davė koncertą vie
tos lietuviams. Be jų, dar buvo 
atvykę latvių, estų ir kitų tautybių, 
o taip pat ir No. 14 DPACCS direk
torius p. Lawrence Corbett su savo 
šeima.

Solistai be kelių lietuviškų kūri
nių, daugiausia atliko svetimųjų 
kompozitorių veikalų, ypač arijų iš 
įvairių operų.

Iš Flensburgo menininkai išvyko 
į Lūbecką koncertuoti, o iš ten gry
nai operiniam viešam koncertui į 
Stadę. —tk—

TREMTINIŲ SPAUDOS 
LEIDĖJAMS:

Urugvajaus Lietuvių Taryba prašo 
lietuvių tremtinių spaudos leidėjų 
siuntinėti jai savo leidinius žemiau 
paduotu adresu:

Consejo Lituano del Uruguay, 
Calle Uruguayana, 3121, Montevideo, 
Urugruay.

Aš nenorėgau auginti savo vaikų
"“jaus. „Kobenhavn“ pastebi, kad dr. 

Ammundsen veiksmais ir teisėmis 
turėtų susidomėti atatinkamos Dani
jos įstaigos.

„Dirvos“ korespondentas nurodo, 
jog dr. Esther Ammundsen elgesio 
priežastis geriausiai nusakąs pačių 
danų jai duotas vardas — „kuprota 
komunistė“, ir pastebi, kad kol to
kių žmonių rankose bus pabaltiečių 
tremtinių stovyklos Danijoje, teisingi 
spaudos balsai nieko negalės padėti 
jų padėties pagerinimui. gt.

(Pabaiga)
Ne tiktai badas, bet ir policijos 

teroras Rusijos vaikams yra taip 
žinomas, kaip kad, saldainis ar Ka
lėdų žaislas laimingesnių kraštų vai
kams. 1940 m. rudenyje Sov. S-ga 
įvedė sistemą, kuri eksploatavo vai
kus, bet apie kurią nuostabiai mažai 
žinoma užsieniuose. Prisidengę ap
mokymo šūkiu, vyriausybės organai 
paskelbė metinį vaikų mobilizacijos 
planą, palietusį vaikus, kuriems yra 
sukakę 13 m. Nuo to laiko milijonai 
berniukų ir mergaičių buvo atplėšti

Sovietų
NINA I. Al

nuo savo šeimų, kaip fabrikų mo
kiniai arua anglacasiai.

— Mano vaikas norėjo būti gydy
toju, — pranešė man fabrike viena 
moteris. Tačiau jie man jį išplėšė ir 
psakyrė į darbo rezervą. Aš pabėgsiu, 
aš pasikarsiu, — šaukė moter.is. Šios 
ir kitų moterų vardu aš kreipiausi į 
darbo rezervo departamentą.

— Pažiūrėk į šią vaikų laiškų krū-

Rusiįoje

vą, — pasakė liūdnai valdininkas. —

džius, pilna baimės, kad vaikai gali 
neatsargiai tai pakartoti mokykloje 
ir užtraukti valstybės kerštą ant 
mūsų galvų.

Vieną kartą jie mane paklausė, 
kodėl jų draugas Galia yra visuomet 
alkanas? Aš bandžiau paaiškinti, 
kad dabar yra karo metas, ir kiek
vienas atiduoda savo auką;

— Tu sakai karas, bet ar nėra

cnygos yra kvailos ir sunkiaisupran- 
tamos.

— Jos apsunkina mane, — pritarė 
ir brolis.

Aš bandžiau nervingai naująsias 
knygas ginti.

— Tu nesakai mums tiesos, mama, 
aš žinau tai, — pareiškė duktė ir 
pradėjo verkti.

Aš paėmiau ją ant rankų ir nura
minau:

— Neverk brangioji — sušnibž
dėjau. — Kada tu užaugsi, tad su
prasi.

Liuosininko duktė
(atkelta iš 3 psl.)

liu nuo Palangos tavo panikė su 
Mooro ponaitėliais baigtuvėms par
važiuoja. Ve nė ton pusėn neveizi... 
Ir dėl ko mokslinai dukterį, Marike?

— O tam, kad vargti nereikėtų, 
kaip va dabar man, — atkirto mo
tina.

— Mokosi ana ten, Gretė dailiai 
nupasakoti moka, kaip tavo Petrė 
Palangoj mokinasi. Sergėk mergikę, 
Karvelien, — plačiai šaipėsi padienė 
merga nuo Jokūbavo. Sugnybo liuosi- 
ninkei širdį. Ji paspringo ašarom.

— Martin, tos kalbos man širdį 
siekia. Pati mačiau, kaip Petrė su 
ponaitėliais nuo Palangos parvažia
vo. Nė ton pusėn nepaveizėjo. Ne
išlaikysiu, Martyn, sunku man, — 
guodėsi po pietų Marikė. Ir vėl len
kėsi rišti pėdų, ir vėl varvėjo pra
kaitas jos nugara, kakta ir veidu.

Pavakary Vilius Mooras apmetė

privalai įsidėmėti tai, ką sakysiu 
tau. Tavo motina man pa.-akė, kad 
su Petrike nebegerai. Suprantu — 
buvau ir aš jaunas. Tačiau Petrike 
— liuosininkės duktė. Tu — Mooro 
vyriausias sūnus, kuriam prieš akis 
mokslas. Tebūnie tau, mano sūnau, 
šis atsitikimas, — įspėjimas važiuo- 
įant į didmiestį, į Konigsbergą.

Jaunasis Mooras stovėjo nuleidęs 
galvą, įkaitęs. Jo veido raumenys 
truktelėjo, jis išsižiojo ir norėjo 
kažką pasakyti tėvui, tačiau žodžiai 
užspringo jo gerklėj ir jis nutilo. Gi 
tėvas, supratęs sūnų, tarė:

— Mano sūnau, tu išvažiuoji. Mes 
paliekame čia tarp žmonių. Tavo 
tėvas jiems turės kasdien žiūrėti į 
akis, su jais gyventi. Ar supranti 
tai?

— Suprantu tėve, — įsižiūrėjo sū= 
nūs pro langą.

— Bandysiu Petrikei pamokėti ir

Tūkstančiai šių prašymų pasiekia 
mane, bet aš negaliu pakeisti nežmo
niško įstatymo.

Apie 70 šių berniukų ir mergaičių 
dirbo mūsų municijos fabrike. Jų 
juodos, purvinos uniformos buvo be
veik suplyšę. Keli jų turėjo visiškai 
nudėvėtus batus. Daugelis jų buvo 
ligoti. Jie gyveno barakuose, griež
toje, beveik karinėje disciplinoje. 
Šiuose mažuose verguose kiekvienas 
mūsų matė savus vaikus.

Čia daugiausia buvo rašyta apie 
fizines kančias ir moralinę degrada
ciją, nuo kurios aš norėjau apsaugoti 
savo vaikus. Bet labiausiai kanki
nantis dalykas buvo dvasinė padė
tis, kurion jie būtų pajungti, jeigu 
mes būtume grįžę į Sov. S-gą.

Vladas ir Liaiia yra sveiki, inteli
gentiški, gražūs vaikai. Bet Sov. 
S-goje jų mintys būtų griežtai kon
troliuojamos. Jų geriausi instinktai 
suteršti, jų jausmąi sužaloti, kad juos 
pritaikius vienos visagalinčios vals-

karo metas Marinkai? — paklausė 
duktė.

Marinka buvo aukšto pareigūno 
dukra. Liaiia dažnai lankydavo tuos 
namus ir ten buvo pakankamai val
gyti, imtinai pienu, cukrumi, medum, 
net šokoladu.

Meksikos mieste, kaip ir visur 
užsienyje, sovietų atstovų vaikams 
buvo uždrausta lankyti buržujų mo
kyklas. Aš buvau viena iš mūsų 
ambasados mokyklos mokytojų. Mano 
vaikai nemėgo kvailos propagandos 
knygų, kurias jie buvo priversti 
skaityti.

— Mama, — tarė vieną vakarą 
Liaiia, — aš mėgstu skaityti senas 
istorines knygas, kurias parašė Puš
kinas, Lermontovas ir Čechovas. 
Kada jie buvo turtingi, tada jie įdo
miai ir rašė. Bet naujosios sovietų

Juo vaikai augo, juo jie buvo įno- 
ringesni, ir ši problema man teikė 
daug rūpesčio. Meksikoje, savo dva
sioje matydama niūsų grįžimą į 
Sov. S-gą. aš susirgau širdies liga. 
Mano, kaip motinos, darbas būtų 
buvęs pajungti jų natūralius instink= 
tus ne tiesai ir grožiui, bet kad jie 
tiktų politiniams valstybės reikalavi
mams. Aš žinojau, kad geriausiai aš 
galėčiau iš jų išauginti vergų pri
žiūrėtojus, kurie tiktų mažoje val
dančioje klasėje; blogiausiai jie bū
tų vergų tarpe. Toks likimas man 
neatrodė vertingas laisvai žmogiškai 
būtybei.

Dabar, kas beatsitiktų man ir jų 
tėvui, mano vaikai, blogiausiu atve
ju, yra pasaulyje, kur jie gali iš
vystyti tokius savo talentus, kuriais 
juos Aukščiausias apdovanojo.

Paieškojimai
akimis sustatytas jo laukuose gubas, 
nusišypsojo ir grįžo iš laukų šnabž
dėdamas:

— Rugiai jau nukirsti. —
Tylėdami, sunkiai vilko rugiena 

klumpes ir abu galulaukės liuosinin- 
kai. Marikė nuleidusi galvą mąstė: 
— šį vakarą maželiams roputienės 
išvirsiu, pienu užbaltinsiu. O gal ... 
gal . . . Petrike ima ir parlekia ga
lulaukėm Ji rūkytos žuvies, parvež
tos iš Klaipėdos, padės ant stalo. 
Kavos su pienu atvirins. Ir ji šyp
teli, stipriai suspaudžia Martynui 
ranką tardama:

— Skubėkim, Martyn. Mažėliai 
laukia.

♦
Po rugiapiūtės nepamatai, kaip 

ima buriuotis gandrai laukuose, skra
joti raganų plaukai. Bulviakasis vėl 
draikosi voratinkliais, šviečia saulė. 
Šiemet per bulviakasį, išleisdamas 
savo vyriausiąjį sūnų į Konigsbergą, 
ponas Mooras vėl pasišaukė jį' pas 
save.

— Mano sūnau, — tarė tėvas, —

pagelbėti . . .
— Ji niekados nesutiks. Aš kal

bėjau su ja, — pynės sūnui žodžiai.
— Na tai pamokėsiu Martynui ir 

pavarysiu iš galulaukės butelio. Pa
varysiu ir Petriką. Gana — pri
mokė mažėlius, — dėstė sūnui Moo
ras.

— Tebūnie, kaip tu sakai, mano 
tėve. Tu turi daugiau patyrimų ir 
žinai ką darai, — pasakė sūnus ir 
atsisveikino tėvą.

♦
Tą vakarą Petrike garsiai kuk

čiojo parymusi prie lango. Salia 
jos parymo karti jos motinos dalia. 
Gi nuo jūros atplaukęs vėjas tyliai 
kedeno plonytes lango užuolaidas, 
įnešdamas bulviakasio vakaro vėsos 
ir vėsindamas įkaitusius Petrės 
skruostus.

Per patį bulviakasį išleido Moo
ras sūnų į Karaliaučių. Per patį 
bulviakasį pasišaukė antrą kartą 
ponas Mooras liuoslnlnką Martyną 
Karvelį,

tybės reikalui.
Dėl šių priežasčių inteligentai tėvai 

Rusijoje neskatina savo vaikų gal
voti apie save arba perdaug kalbėti 
apie tiesą. Aš žinau dešimtis tėvų ir 
motinų, kurie stropiai slepia nuo 
savo vaikų savuosius religinius ir 
moralinius įsitikinimus. Jie bijo pa
sėti abejonės ir nepasitenkinimo 
sėklas, kurios galėtų sugriauti jų gy
venimą sovietiniame pasaulyje.

Vieną dieną V. ir L. norėjo suži
noti, kodėl žmonės uždaromi į kalė
jimą. Aš bandžiau paaiškinti. „Tat 
kodėl jie pasodino ten Vadiko tė
velį?“ L. tvirtino: „Jis nieko ne
pavogė ir nieko neužgavo. Jis yra 
geras žmogus ir mums pasakojo įdo
mias pasakas.“

— Vadik sako, kad tai dėl to, jog 
jo tėvas yra liaudies priešas, — pri
dėjo V. — Pasakyk man, kas tai yra 
„liaudies priešas"?

Kaip aš galėjau vaikams paaiškinti, 
kad šis žmogus buvo sauvalės ir be
prasmio valymo auka? Aš privalėjau 
meluoti, parinkdama atsargiai žo-

Karoblis Petras, gyv. (24) Wahl- 
stedt, Kr. Segeberg, prašo atsiliepti 
asmenį, kuris apie rugsėjo mėn. 15 d. 
buvo Lūbecke ir turėjo žinią apie jo 
namiškius. (95)

Indriliūnas Eduardas, gyv. Mill. 
Farm, Hall Place, Cranleigh, Surrey, 
England, prašo skubiai atsiliepti 
Katauskienę Valeriją, gyvenusią 
Neumarkt (Oberdf.), Fischergasse 11, 
dėl svarbių žinių suteikimo. Žinan
tieji apie ją taip pat prašomi atsi
liepti. (98)

Siurkus Antanas, kilęs iš Akme
nės valsč., Sablanskių km., dabar 
gyv. Berlin-Zehlendorf, Teltower 
Damm 87 (91), ieško brolio Siurkaus 
Vinco ir seserų Šiurkučių Onos, Ju
lės Ir Zuzanos. (94)

Majauskas Jenas, 1945 m. viešėjęs 
Bremerfordėje, skubiai prašomas 
atsiimti savo paliktus drabužius. 
Lietuvių Paštas, Unterm Berg, (23) 
Oldenburg i. O., Donnerschweerstr.

Mrs. Josephine M. C. Jozak, 16 Park 
Street, Laurence, Mass. USA, ieško 
savo motinos Marijonos Kibildriu-

tės-Ciurlionienės ir tėvo Čiurlionio, 
kilusių iš Ričeilų kaimo, Liškiavos 
parapijos, Alytaus apskr. Žinantieji 
apie juos prašomi pranešti minėtu 
adresu. (99)

Marija Cudonytė-Gaputienė (20b) 
Braunschweig, Roselies Kaserne, Li- 
tauisches Lager, ieško savo giminai
čių: Jono Dačkaus ir Teofilijos Gu- 
donytės-Smolenskienės, kilusių iš 
Ukmergės.  (100)

SKELBIMAS
Besidomintiems P. Amerika 

(Brazilija) ar pasirengusiems ten 
emigruoti

Įsigykite portugalų kalbos pasi
kalbėjimų knygelę su žodynu — per 
tūkstantį žodžių — LIETUVIS BRA
ZILIJOJE.

Tiražas labai ribotas. Užsakyti, 
kartu siunčiant pinigus, nemažiau 
5 egz.:

A. Balčiūnas, Lietuvių Paštas (23) 
Oldenburg i. O., Donnerschweerstr., 
Unterm Berg.

Vieno egz. kaina RM 8,80. (96)
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Krepšinio dienos Kemptene Į| Rkiisu mirusieji
I Kempteno lietuviai sportininkai. 
Issenai- susibūrę į vieną sporto 

lubą Margis, spalio mėn. 4—5 d. d. 
įruošė didžiules krepšinio žaidynes 
įrodė dar kartą, kad jie krepšinyje 

oi kas stipriausi. Kempteniečiams 
repšininkams dar kartą turėjo pa
duoti Scheinfeldo Kovas, o taip pat 
usilenkti ir puikios latvių krep- 
nio komandos, kaip Darmstadto 
iursa, kuri yra nugalėjusi garsiąją 
ūbecko latvių krepšinio komandą 
ygą ir šiuo metu laikoma latvių 
repšinio meisteriu

stipri Wdrzburgo latvių YMCA.
Žaidynės pravedamos dviejų mi

nusų sistema. Pirmieji į kovą išeina 
Scheinfeldo Kovas ir Memmingeno 
DP rinktinė. Nors memmingeniečiai 
ir atkakliai priešinasi, bet kovie- 
čiams nesudaro didelio pavojaus, ir 
jie šias rungtynes be didesnių pas
tangų laimi pasekme — 75— (28—15).

Toliau Kempteno Margis susitin
ka su Mdncheno Gintaru. Gintarie- 
Čių viena blogybė, kad jie greitai 
pasimeta. Padirbėję galėtų atsiekti 
puikių rezultatų. Rungtynes laimi 
Margis pasekme — 61—35 (27—20).

Mažiau girdėta Wurzburgo latvių 
YMCA pasirodo besanti labai stiprus 
vienetas. Dillingeno Sakalui, nors 
imantis ir nuoširdžiai, prieš ją lai
mėti nepavyksta. Wurzburgo latviai 
laimi rezultatu — 33—24 (13—10).

Spalių 4 d. popletinėj kovoj Schein
feldo Kovas susitinka su latvių 
meisteriu Kursą. Pradžioj koviečiams 
sunkiau duodasi įveikti latvių kietą 
zoninį dengimą. Vėliau atsiplėšia ir 
laimi rungtynės įtikinančia pasekme 
— 57—40 (29—15).

Tolimesnėj žaidynių eigoj susitin
ka Dillingeno Sakalas su Mdncheno 
Gintaru. Tai. galima sakyti, beveik 
vienodo pajėgumo komandos, bet 
gintariečiams nesiseka ir jie greit 
pasimeta. Sakalas tuo naudojasi ir 
įkrauna jiems nemaža krepšių. Ga
lutinė rungtynių pasekmė — 56—34 
(25—13) Sakalo naudai. '

Margiui prieš Wdrzburgo latvių 
YMCA kova labai sunki. Pradžioj" 
veda margiečiai, bet antram ketvir
tyje latviai pralenkia ir veda 19—17 
savo naudai. Margiečiai pasitempia 
ir pirmąjį kėlinį baigia lygiomis — 
21—21. Tolimesnėj rungtynių eigoj 
margiečiai vis turi keletos taškų per
svara savo naudai, nors paskutinėmis 
minutėmis latviai vėl sudaro nemažo 
pavojaus, nes pasekmė tik 44-43 mar
giečių naudai. - Lieka iki rungtynių

‘Žaidynėse dalyvavo: Schein- 
feldo Kovas, Wdrzburgo latvių 
YMCA, latvių krepšinio meiste
ris Vokietijoje — Darmstadto 
Kursą, Dillingeno Sakalas, MUn- 
cheno Gintaras, Memmingeno DP 
rinktinė ir Kempteno Margis.

Vokietijoje,

pabaigos žaisti tik pora minučių. ( 
Margiečiai susiima ir įkrauna dar ' 
porą pilnų krepšių ir baudą. Galu- . 
tinė rungtynių pasekmė — 49—43 
(21—21) Margio naudai.

Paskutinis pirmosios žaidynių die
nos susitikimas yra Kursos su Mem
mingeno DP rinktine. Kursai tenka 
gerokai pasidarbuoti, kol priverčia 
nusileisti memmingeniečius. Protar- ; 
piais jie grąso pasekmę iš
lyginti (antram ketvirtyje esant pa
sekmei 17—15. Kursos naudai). Kur
są vėliau susiima ir galutinė pa
sekmė — 44—27 (22—15) Kursos 
naudai

Antrą žaidynių dieną, t. y. spalio 
5 d. iš pat ryto Wurzburgo latvių 
YMCA-i tenka antrą kartą susitikti 
Su Dillingeno Sakalu. Sį kartą Sa
kalas sukovoja pasigėrėtinai ir maža 
jam tetrūksta iki laimėjimo. Pirmo 
puslaikio pasekmė 16-14 Sakalo nau
dai. Antrame kėliny latviai pasi
veja, persveria savo naudai ir iš
laiko iki rungtynių pabaigos Inicia
tyvą savo rankose. Rungtynės bai
giamos 34-29 (14-16) Wdrzburgo 
latvių naudai.

Visų su nepaprastu susidomėjimu 
ir nekantrumu buvo laukiamas su
sitikimas Margio su Kovu. Rungty
nės prasideda. Pirmuosius taškus 
tavo naudai daro Kovas, margiečiai 
išlygina, bet Kovas vėl veda 8-5. 
savo naudai. "Norkus II, Varkala ir 
Bagdonas pilnais metimais išlygina 
pasekmę ir persveria savo naudai. 
Kovas nenusileidžia ir vėl veda 
14-13. Norkus II gelbsti, ir pasekmė 
14-16 margiečių naudai. Pirmasis 
kėlinys pabaigiamas pasekme — 
19-19. Antro kėlinio pradžioj Gry
bauskas pilnu metimu vėl persveria 
Kovo naudai. Norkus II bauda, o 
Varkala bauda ir pilnu metimu vėl 
veda margiečių naudai. Iki rung
tynių pabaigos dar tris kartus ly
gios: 23-23, 26-26, ir 27-27, O po to 
margiečiai persveria savo naudai 
ir baigia rungtynės pasekme 37-28.

Sekmadienio popietėj Wurzburgo 
latvių YMCA nugali latvių meisterį 
Kursą pasekmė 46-31 (25-12).

Tolimesnėj'' žaidynių eigoj gan

sunkioj kovoj Scheinfeldo Kovas 
nugali WUrzburgo latvių YMCA i 
pasekme 38-30 (16-12). ;

.Žaidynių baigmėj vėl susitinka > 
Kempteno Margis su, Scheinfeldo i 
Kovu. Pirmą ketvirti kovas baigia i 
9-4 savo naudai. Margiečių tarpe 
matosi susinervavimo. Nesiseka 1 
margiečiams ir antro ketvirčio pra- Į 
džtoj, nes Kovas jau veda 14-7 savo 
naudai. Ateina laimingesnės minu
tės margiečiams: Varkala, Andru
lis III ir Norkus I pasekmę išlygina 
ir persveria savo naudai, margiečiai 
veda jau 19-14. Lauraičio pilnu me
timu, o Grybausko bauda kėlinys, 
baigiamas 19-17 margiečių naudai. 
Antrojo kėlinio pradžioj koviečlai 
vėl išlygina, o Norkus II persveria 
pilnu metimu margiečių naudai. 
Grybauskas Išnaudoja baudą ir daro 
pilną metimą, pasekmė 22-21 Kovo 
naudai. Margiečiai pasitempia ir 
veda 34-26 savo naudai. Iki rung
tynių pabaigos dar du kartu Kovas 
veda vieno taško skirtumu savo 
naudai: 37-36 ir 39-38. Paskutinė
mis rungtynių minutėmis Andrulis 
III, Varkala ir Norkus I pasekmę 
persveria 45-40 Margio naudai, o 
Gružausko pilnu metimu rungtynės 
baigiamos 45-42 (19-17) Margio nau
dai.

Taškų pelnė: Margiui — Varkala
— 16. Norkus I — 9, Norkus II — 8, 
Andrulis III — 6 ir Bagdonas — 6, 
Kovui — Grybauskas — 17, Gru
žauskas — 8, Birutis — 7, Lauraitis
— 4, Gailius — 2 ir Kikilas — 4.

Margiečiams sukeliamos nepapras
tai didelės ovacijos, visos žaidynėse . „ 
dalyvavusios komandos apdovano- į lietuvė, Lietuvos pil., mirė 1945. II. 
jamos.

11. Sarpalienė, Teklė, d. Mato, 
gim. 1910. II. 6 Pakruojuje, Šiaulių 
ap., šeimininkė, lietuvė, Lietuvos pil., 
mirė 1946. X. 30. palaidota Ingol- 
stadto kapinėse. Kapo vieta: UH J, 
eilė 3, Nr. 2;

12. Bagdonavičius, Vytautas, gim. 
1894. III. 6 Linkuvos vi., .Šiaulių ap., 
pulkininkas-leitenantas, lietuvis, Lie
tuvos pil., mirė 1946. XII. 28, palai
dotas Ingolstadto kapinėse, kapo vie
ta: UH J, eilė 3, Nr. 3:

13. Talackienė, Marija, gim. 1872. 
II. 1 Rokiškyje, lietuvė, Lietuvos pil., 
mirė 1945. X. 11, palaidota Ingol
stadto kapinėse;

14. Binkis, Leonas, gim. 1944. IX.
10 Stargard-Vokietija. lietuvis, Lie
tuvos pil., mirė 1945. II. 17, palaido
tas Ingolstadto kapinėse;

15. Buinevičius, Motiejus, gim. 
1884. II. 2 Panevėžio ap., lietuvis, 
Lietuvos pil., mirė 1945. XII. 8, pa
laidotas Ingolstadto kapinėse;

16. Dagys, Antanas, gim. 1944. IX. 
2 Stargard-Vokietija, lietuvis, Lie
tuvos pil., mirė 1945, III., palaidotas 
Unserherm kapinėse;

17. Stonys, Julijonas, gim. 1903. II.
7 Alsėdžiai, Telšių ap., tarnautojas, 
lietuvis, Lietuvos pil., mirė 1945. IV. 
21, 'palaidotas Unserherrn kapinėse. 
Žuvo per bombardavimus.

18. Vaičiūnaitė, Aurelija, d. Kazio, 
gim. 1925. XII. — Kaunas, tarnau
toja, lietuvė, Lietuvos pil., mirė 1945. 
II. 23, Palaidota Treuchtlingeno ka
pinėse kartu su kitais žuvusiais per 
bombardavimą;

119. Vaičiūnaitė, Felicija, d. Kazio, 
gim. 1923. V. 16 Kaunas, tarnautoja,

23. Palaidota Treuchtlingeno kapi
nėse kartu su kitais žuvusiais per 
bombardavimą;

20. Vanagas, Motiejus, gim. 1886. 
VIII. 3 Bukūnų km., Utenos ap., tar
nautojas, lietuvis, Lietuvos pit, mirė 
1945. IV. 21. Palaidotas Unsemherm 
kapinėse. Žuvo per bombardavimą;

21. Vanagienė, Marija, gim. 1894. 
IV. 20 Vikijoje, Kauno aps., šeimi- 
nipkė. lietuvė, Lietuvos pi!., mirė 
1945. IV. 21. Palaidota Unsernherrn 
kapinėse, žuvo per bombardavimą;

22. Vasiliauskienė, Matilda, gim.
1891 Karklupėnų km., Vilkaviškio 
ap., šeimininkė, lietuvė, Lietuvos pil., 
mirė 1945. IV. 21, palaidota Urisem- 
herrn kapinėse. Žuvo per bombar
davimą;

23. Zailskaitė, Nijolė-Regina, d. 
Antano, gim. 1944. IV. 30 Kybartuose, 
Vilkaviškio ap., lietuvė, Lietuvos 
pil., mirė 1945. II. 18, palaidota In
golstadto vaikų kapinėse;

24. Miecelevičifltė, Laima, gim. 
1947. IV. 4, mirė 1947. VI. 23, palai
dota Bayreuth, San Georgen R. kat. 
kapinėse;

25. Slapšinskienė, Marija, gim. 
1901. IV. 22, mirė 1947. II. Seligen- 
stadte, palaidota Prosselsheim ka
puose;

26. Vorienė, Kazė, gim. 1918. IX 
19, mirė 1947. II. — Seligenstadte, 
palaidota Prosselsheimo kapuose;

27. Bytautas, Stasys, gim. 1888, I.
11, (mirė 1947. II. 7 Bad Mergent- 
heitne, palaidotas vietos R. kat. ka
puose; x

28. Petrauskienė, Ona, gim. 1884. 
VII. 15, mirė 1947. IV.' 11 Gunzen
hausen, palaidota vietos kapuose;

13

mva
— Greičiau šoksiu i Bodeno ežerą, 

negu grįšiu į dabartiną Lietuvą, — 
(tikinėdavo aktorė Vosyliūtė-Daugu- 
vietfėnė savo pažįstamus.

Toks jos Įtikinėjimas kiek keisto
kas. Juk tarp šokimo 1 Bodeno ežerą 
ir grįžimo 1 dabartiną Lietuvą yra 
dar daug Įvairių galimumų.

Vis dėlto aktorė Vosyliūtė-Daugu- 
viėtienė 1 Bodeno ežerą nešoko, bet 
patogiai per Minską sugrįžo į ,Lie- 
:uvą. Ją arčiau pažinusius, gal būt, 
jos sugrįžimas ir kiek nustebino. 
Tačiau eilinio DP tas jos sugrįžimas 
nė klek nestebina. Kas turi noro, tas 
laisvai gali grįžti: niekas nedraudžia

Jinska
ir neatkalbinėja, bet, priešingai, lie
tuviškoji bolševikinė spauda visais 
būdais agituoja grįžti. Tačiau eilinio 
DP negali nestebinti aktorės Vosyliū- 
tės-Dauguvietiėnės streipsnelis „Mū
sų kelionė iš prancūziškos Vokietijos 
zonos į Tarybų Lietuvą“, išspaudin- 
tas š. m. rugsėjo 1 d. „Tėvynės Bal
so“ Nr. 2.

Aktorė Vosyllūtė-Dauguvietienė 
savo straipsnelyje rašo: „Nedorų 
žmonių buvo padėta daug pastangų, 
kad tas kelias į tėvynę būtų man 
amžiams uždarytas. Daug teko išgy
venti bauginimų ir įvairių gandų.?. 
Šiuos sakinius perskaičius, tuojau

Paskutinės Tveėioio Peicho
Hitlerio susijaudinimas paveikė visą 

bunkerį? Ir Goebbelsa? iš pykčio ne
sitvėrė savo kailyje, savo jausmus 
pareikšdamas teatrališkais gestais ir 
begalinė žodžių tirada, atmiešta 
skambiomis frazėmis, k. a. garbė 
ištikimybė, mirtis, kraujas, garbė 
Tamsta, mano Fūhreri, Jums, mano 
Fuhrėri, dar kartą garbė, įžūlumas 
ir 1.1. Bormannas taip pat nepralei
do progos pademonstruoti savo lieps
nojančią ištikimybę Hitleriui. Hit
leris gestapui įsakė Gūringą suimti.

— Tėįmeta jį į Kufsteino tvirtovę, 
— bliovė jis.

Žodžius sekė slaptas įsakymas. 
Tuo atveju, jei jis, Hitleris, karo ne
perneštų, Geringas turįs būti nu
žudytas.

Nė kiek nemažiau Hitlerį sujaudi
no žinia, kad Himmlerls bandęs per 
švedų grafą Bernadotte užmegsti 
ryšius su anglais ir amerikiečiais. Si 
Žinia buvo nugirsta iš neutralaus 
radijo.

Geringo įpėdiniu buvo paskirtas 
Ritter von Grelm. Per radiją buvo 
jam įsakyta atvykti į reicho kance-' 
liariją.

Tą pačią dieną, prieš pat temstant 
Ritter von Greim su Fieseler-Storch 
(mokomojo tipo lėktuvas) nusileido 
ant Ost-West-Achse prie Branden
burgo vartų.

Hanna Reitsch ir Gfibbelso žmona
Šį drąsų žygį įvykdė ne koks nors 

vyras, ne ordenals papuoštas didvy
ris, bet švelni moteris, lakūnė Hanna 
Reitsch. Koks pavojingas buvo šis 
nusileidimas, jau aiškėja ir iš to, 
kad Greimas, prieš pat pasiekiant 
žemę, buvo sunkiai sužeistas į šlau
nį. Jį reikėjo nešte atnešti į. reicho 
kanceliarijos bunkerį ir ten operuoti.

Trumpais, nuoširdžiais žodžiais 
pasisveikinęs su Hitleriu, jis nuėjo 
į konferencijų kambarį. Hitleris 
tuoj pat jį pakėlė į generolo feld
maršalo laipsnį.

Pasitarimas truko apie tris ketvir
čius valandos. Hanna Reitsch visą 
tą laiką prastovėjo prieškambaryje. 
Ir ją Hitleris šiltai ir nuoširdžiai 
pasveikino. Spinduliuodama ir be 
jokios baimės ši maža moteris sto
vėjo daugelio vyrų būry. Sį aki
mirksnį man tikrai pasidarė gėda už 
visus ten buvusius vyrus. Tuo metu, 
kai bunkeryje slankiojo apatiški 
SS-ninkal ir partiečiai, jos akyse 
žėrėjo ryžtingumas ir drąsa. Kai

„Lašelis ant įkaitinto akmens“ I 
Kitą rytą — balandžio 26 d., — J 

apie 8 valandą gavome pranešimą , 
apie sėkmingai pavykusį maisto pri- ' 
statymą Berlynan oro keliu. Vos i 
tik pradėjus aušti, grupė Me 109 ' 
centre išmetė keletą šimtų tiekimo 
bombų. Deja, begalinėje griuvėsių 
jūroje jų buvo tesurinkta tik apie 
penktadalis.

Gautieji šaudmenys, palyginus 'jų , 
kiekį su suvartojimu, tereiškė tik , 
tiek, kiek lašas ant įkaitinto akmens, , 
ypač trūko šaudmenų tankams ir ar- , 
tllerijai. Keletas tankų ir patrankų, 
kuriuos dar galėjome panaudoti, ne- ■ 
galėjo pajudėti vien tik dėl šaudme
nų stokos.

Buvo pasiųsta radiograma. Įsakys 
ta keletui transportinių lėktuvų žūt 
būt nusileisti ant Ost-West-Ąchse ir 
atgabenti miestui Šaudmenų. Tele
grafo stulpai ir medžiai, augusieji 
abipus plataus plento, jau prieš ke
lias dienas buvo pašalinti ir paruoš
tas lėktuvams pakilti ir nusileisti 
pakankamas kelias. Tačiau plentas 
buvo pilnas bombų duobių ir, be to, 
artilerija nesiliovė veikusi. Tačiau 
9,32 vai. gavome pranešimų, kad du 
Ju 52 jau išskridę ir gabens šaudme
nis tankams. Šį pranešimą tuoj pat, 
kad neįvyktų kokių nors klaidų, per
daviau atitinkamiems frontų ruo- 

. žams. Charitė gavo įsakymą per 
2 valandas paruošti 50 sužeistųjų iš
gabenimui.

10.30 vai. abi mašinos laimingai 
nusileido netoli Siegessaule. Įspūdis 
buvo nepaprastai didelis — tą mo
mentą mes visi pergyvenome labai 
jautriai. Juk tai buvo ženklas, kad 
mes dar nesame visiškai atskirti 
nuo pasaulio; kad tebeturime šiokį 
tokį ryšį.

Apie 11 vai. abi mašinos buvo jau 
pakrautos sunkiai sužeistaisiais ir 
pasiruošusios startui. Viskas vyko 
nepaprastai skubiai, nes artilerijos 
ugnies apšaudomajame lauke kiek
viena sekundė buvo nepaprastai 
brangi.

Pirmajai mašinai pavyko laimin
gai ir pakilti. Antroji tuoj po starto 
kairiuoju sparnu užkliudė tarp griu
vėsiu užsilikusi kaminą ir nukrito. 
Tik nedidelio greičio ir aukščio dė
ka. kaip vėliau patyriau, keleiviai 
žuvo nevisi.

„Ar Jau rusai buvo pas Jus?“
Mie’*o nietvakariuose,- prie Tfil*'* 

Svo kt'.'iclo tarp Dreilinden ir Tcl

tow, po -stiprios paruošiamosios ar
tilerijos ugnies, 8 vai., rusai perėjo 
puolimam Ir vėl mūsų gynimosi 
sistema buvo tuoj pat suardyta. 
Miesto dalys: Machnow, Zehlendorf. 
Schlachtensee ir Dahlem Iki vakaro 
atsidūrė priešo rankose'.

Pranešimai apie padėtį iš įvairių 
miesto dalių visiškai sumažėjo, o Ir 
gaunamieji pradėjo prieštarauti vle- 
nas kitam. Mes pradėjome ieškoti 
kitų būdų susidaryti tikrajam pa
dėties vaizdui. Sugalvojome šiam 
tikslui panaudoti dar pakankamai 
veikiantį Berlyno miesto telefono 
tinklą. Paėmę telefono abonentų 
knygą, mes pasirinkdavome kokio 
nors pažįstamojo ar nepažįstamojo, 
gyvenančio toje gatvėje arba miesto 
dalyje, kurioje vyko kautynės nu
merį ir paskambindavome.

— Sakykite, maloni ponia, ar jau 
rusai buvo pas jus?

— Taip, — vis dažniau ir dažniau 
išgirsdavome nemalonų atsakymą, — 
Prieš pusvalandį dvejetas Jų buvo 
užėję. Tai buvo žmonės iš tuzino 
tankų, sustojusių gatvės sankryžoje. 
Ne, kautynių čia nebuvo. Prieš 15 
minučių stebėdama pro langą ma
čiau, jaip jie nuvairavo Zehlendorfo 
kryptimi.

Tokių informacijų man visiškai 
pakakdavo. Jos teikė mums beveik 
pilną vaizdą — daug aiškesnį, negu 
dalinių pranešimai.
IV. PASKUTINIOJI SAVIŽUDYBE

Ultimatyvinė Goringo telegrama
Balandžio 26 d. rytą iš pietinės 

Vokietijos atėjo reičhsmaršalo Ge
ringo radiograma. Jos turinys buvo 
maždaug toks:

„Kadangi Tamsta, mano Fūhreri; 
dar 1939 metais savo įsakymu buvai 
numatęs mane savo įpėdiniu tuo 
atveju, jei Tamsta, mano FUhreri, 

1 pats nebegalėtum tvarkyti valstybės 
; reikalų, todėl aš skaitau, kad dabar 
; atėjo valanda man perimti vyriau- 
> sybės reikalus. Jei aš iki balandžio 

26 d. 24 vai. negausiu neigiamo at-
■ sakymo, skaitysiu, kad Tamsta esi 
’ su tuo sutikęs.“

ši žinia Hitleriui buvo tarytum
■ smūgis su kuoka per galvą. Iš karto
■ jis apsiverkė, lyg mažas vaikas, o 
i vėliau pradėjo šėlti, kaip velnio ap

sėstasis. Jo akimis, tai buvo negir
dėtas išdavimas. Be to, jis telegra
mą laikė ultimatumu, ką vėliau, 
.'Tilrnborgo. bylos mefcu. pats GS- 
.'nį'as griežtai užginčijo,

dienos
Hitleris kitą rytą jai įteikė ampulę 
su nuodais, jos lūpose pasirodė tik 
jai vienai suprantama šypsena.

Grįždami iš bunkerio sutikome 
Bemdą ir Goebbelso žmoną. Han- 
nos Reitsch viešėjimo bunkeryje me
tu, ji su pastarąja smarkiai susidrau» 
gavo — šioje liūdnoje aplinkumoje 
moterų juk beveik ir nebuvo. Ir 
Goebbelso žmona, kaip ir Hanna 
Reitsch, iki pat galo neparodė nė 
mažiausios mirties baimės. Ener
ginga, visada elegantiškai apsiren
gusi, ji maloniai nusišypsodavo kiek, 
vienam sutiktam žmogui. Būdama 
šešių vaikų (iš jų 5 bunkeryje) mo
tina, baisaus likimo akivaizdoje ji 
pademonstravo tiesiog nuostabų 
dvasios stiprumą, kuris pateisinamas 
tik fanatišku pasitikėjimu Hitleriu, 
tiesiog jo dievinimu. Hitlerio iškili
mas ir viešpatavimas buvo grįstas 
kažkokia hipnotiška įtaka vokiečių 
tautai, ypač moterims, kurių dauge
lis, kaip ir Goebbelso žmona, buvo 
įsitikinusios jį esant pusdieviu.

Apie 23 vai. mums vėl įsakoma pa
daryti pranešimą. Ties virtuve Bern- 
das sutiko pik. Itn. Weissą, grįžtantį 
iš Hitlerio. Aš sustojau ties virtu
vės durimis ir nenoromis nugirdau 
pasikalbėjimą tarp virtuvės moterų 
ir keleto SS-ninkų. Moterys, tikros 
berlynietės, su pikta pašaipa tyčio
josi iš bunkerio kareivių.

— Jei jūs nesusirinksite savo šau= 
tuvų ir neišeisite kovoti, tai mes už
kabinsiu! ant jūsų kaklų prijuostes 
ir išeisime pačios. Gėdykitės, ten 
vaikai kovoja su rusų tankais ... 1.1.

Bunkerio prieškambaryje laukė 
gen. Weidlingas, 58 šarvuočių kbrpo 
komendantas. Jis, nežiūrint 55 m. 
amžiaus atrodė gana stiprus. Buvo 
labai aukšto ordeno kavalierius. 
Bemdas pasakojo, kad jis būsiąs 
Berlyno komendantas. Neseniai tą 
patį buvau girdėjęs ir iš Weisso. 
Prieš jį į šį postą buvo skiriami jau
ni karšti nacionalsocialistai. Tačiau 
jiems trūko karinių žinių, ir paga
liau nutarta susirasti patyrusį gene
rolą. „

Weidlingas turėjo pakankamai at
sakingumo jausmo, todėl ir šį postą 
neprisiėmė besąlyginai. Kai Hitleris 
jam pavedė perimti Berlyną, jis tai 
padaryti sutiko tik su sąlyga, kad 
nė vienas žmogus iš reicho kance
liarijos nesikiš į jo sritį. Hitleris, 
nors ir nenoromis, pagaliau sutiko.

—luk—

kyla klausimas, ar aktorė Vosyliūtė- 
Dauguvietiėhė pati tiki tuo. ką rašo? 
Jeigu ji netiki' (nes ji gerai žino, 
kad tai netiesa), tai kaip gal pati
kėti eilinis DP, kuris taip pat gerai 
žino, kad tai gryniausias ir šlykš
čiausias melas. Nėra „nedorų žmo
nių“, kurie dėtų daug pastangų ir' 
baugintų, kad kas nors norįs negrįž
tų į dabartinę Lietuvą. Ir aktorė 
Vosyllūtė-Dauguvietienė. kai tik su
manė grįžti j dabartinę Lietuvą, tuoj 
pat, nekieno netrukdoma, ir grįžo. 
Jeigu ji tai biRų norėjusi prieš 
metus ar porą metų padaryti, galėjo 
taip pat laisvai išvykti. Na ir keista 
kam gi ji savo straipsnio pradžioje 
tuoj meluoja, šis jos melas visą jos 
straipsnį daro nebeįtikinamą. Jei ne 
tas melas, gal kas ir patikėtų, koks 
puikus „kurortinis gyvenimas“ rusų 
pereinamose stovyklose.

Arba štai vėl vargu ar ką įtikiną 
dalykai. Vosyllūtė-Dauguvietienė ra
šo: „Važiavo vienas estų profesorius 
su žmona. Jie neturėjo patalynės. Į 
vagoną jam buvo įkelta lova su pata
lyne.

Eiliniam DP įdomi tar straipsne
lio pastraipa, iš kurios sužinoma, 
kad iš Vokietijos į Lietuvą grįžtan- 
čiųjų kelias eina per Minską. „Be
laukdami progos išvažiuoti, šioje 
stovykloje išbuvome lygiai savaitę. 
Aš su dukra iš stovyklos važiavome 
atskirai. Nors turėjau jaukią kom
paniją, bet- buvo proga pamatyti 
dabartinį Berlyną, ir todėl nuvy
kome į ji automobiliu. Berlyne mes 
sėdome šlezvigo stotyje į ekspresą, 
kuriuo atvykome į Brestą. Breste 
persėdimas į kitą traukinį. Mūsų, 
repatrijantų lagaminai pasienyje ne
buvo tikrinami. Breste truputį pail
sėję sėdome į traukinį ir vykome į 
Minską, o iš Minsko į Vilnių. Visus 
kelionės reikalus ir mūsų asmeniš
kus patogumus tvarkė palydovas — 
karininkas. Jis mums visur ir viskuo > 
padėjo — visais mūsų reikalais rūpi
nosi.“

Straipsnio pabaigoje autorė rašo: 
..Mūsų palydovas, atlydėjęs mus iki 
Vilniaus, iš mano vyro paprašė pa-, 
kvitavimo, kad mes atvykome svei
kos ir gyvos, ir kad mūsų mantos 
nėra dingęs nei vienas siūlas.“ Įdomu 
būtų paklausti, kam šis pakvitavi
mas buvo įteiktas? Jei tikrai iš 
Dauguviečio buvo pareikalauta to
kio pakvitavimo, tai jau tikrai liūd
na. Vadinas, dabartinėje Lietuvoje 
žmonės traktuojami kaip daiktai, 
gelžkelio bagažo ar pašto siuntos. 
Amerikoje ir tokios siuntos eina be 
kvitų — ir nedingsta. Aktorė Vosy
liūtė savo staripsnyje nuolat giria ją 
lydėjusio rusų karininko džentel
meniškumą ir rūpestingumą. Nejaugi 
jis būtų galėjęs drįsti pasisavinti 
„gyvąją siuntą“.

Tokiu keistenybių Ir daugiau; 
„Tėvynės Balse . Jei tai būtų 
tikrai tėvynės, o ne kieno kito klas
tingas balsaš, t.al jo tikrai paklau
sytų tremtiniai, kurie myli savo tė
vynę, yra jos išsilgę Ir pasiryžę Į ją 
grįžti, bet tik tuomet, kai ji bus 
laisva. Kai Lietuva bus laisva, lie-' 

. tuviai tremtiniai pėsti į savo tėvynę 
i perkeliaus ir nereikalaus tų patogu

mų. kuriais naudojosi aktorė Vo- 
, syliūtė - Dauguvietienė, grįždama į 
. svetimųjų okupuotą ir naikinamą 
■ savo tėvynę.
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Lietuvoj didis nusiminimas
VISI TIKISI POLITINIŲ PERMAINŲ — ŪKININKAI NEISSIMOKA DUOKLIŲ — KAUNE VEIDAI TIK RUSIŠKI IR MONGOLIŠKI — TUŠ

ČIOS KRAUTUVES IR „JUODOJI“ RINKA — LAIŠKAI IS SIBIRO — VISA PAGUODA RADIJO ŽINIOS IS UŽSIENIŲ
Belgijon atvyko buvęs vienos vals; 

tybės konsulas Lietuvoje, išgyvenęs 
ten 18 metų. Jis ne tik puikiai moka 
lietuviškai, gerai pažįsta Lietuvos 
gyvenimą, bet turėjo progos stebėti 
įvykius abiejose bolševikų okupa
cijose. Jis buvo vedęs lietuvaitę, 
kuri per karą mirusi, palikdama sū
nų. Siam teko lankyti laisvosios Lie
tuvos ir tarybinę gimnaziją Kaune. 
Su tėvu abiem dabar laimingai pa
vyko, po dviejų metų pastangų, iš
vykti iš bolševikų okupuotos Lietu
vos. Gal būt, tatai jiems ir nebūtų 
pavykę, jei ne jo valstybės pasiun
tinybė, kuri padarė atitinkamų žygių 
Maskvoje.

Amerikos lietuvių laikraštis „Dar
bininkas“ talpina įdomų pasikalbė
jimą su buv. konsulu apie nūdie-

dalykai patenka „juodojon“ rinkon, 
kur jau galima šio to pirkti, bet tik 
už didelius pinigus. Tuo būdu yrą 
nemaža spekuliantų, kurie neblogai 
verčiasi. Kartais jie organizuoja net 
slaptas ekspedicijas su prekėmis į 
Vilnių ar į Rygą.

Per 18 savo gyvenimo metų Lietu
voje kalbamas konsulas pažinojęs 
daugelį žymesnių lietuvių. Tačiau 
dauguma jų dabar yra dingę. Kaune 
gyventi buvę nyku, nes, išėjus į 
gatvę, tematyt tik rusiški ir mongo
liški veidai. Į Kauną yra privažia
vusių žmonių ir iš kitų miestų, kurie 
per karą sugriauti.

Iš Sibiran išvežtųjų ateina į 'Lie
tuvą laiškų, iš kurių matyti, kad .jų 
gyvenimas yra daugiau, negu baisus. 
Nežinia, esą, kodėl bolifevikai leidžia

rašyti tokius laiškus, gal būt, tai 
viena iš daugelio priemonių įbau
ginti lietuvius. Yra, tiesa, ir grįžu
sių, nors labai mažai. Pvz., grįžę du 
Putvinskių vaikai, kurių grįžimo 
istorija tokia. Grafas Zubovas, tu
rėdamas ryšių su Tolstojaus šeima, 
kreipėsi į dar gyvą Sov. Sąjungos 
prezidentą Kalininą ir po to vaikai 
buvo grąžinti, o tėvai neišlaikę mirė.

Konsulo sūnus, jau paaugęs gim
nazistas, gerai kalba lietuviškai, be 
to, rusiškai ir prancūziškai. Jis pa
pasakojo iš savo pergyvenimų 
Kaune.

Tarp kita ko, jis papasakojo, kaip 
jis, lankydamas tarybinę gimnaziją, 
kartą pertraukos metu nuėjo į baž
nyčią. Gimnazijos direktorius tai 
pastebėjęs ir paklausęs grįžusių mo

kinių, kur jie buvę. Paaiškinus, kad 
bažnyčioj, direktorius įspėjo, kad 
bažnyčion eiti mokiniams draudžia
ma.

Toliau sūnus papasakojo, kaip 
kartą jam, norint prieiti velykinės 
išpažinties, tekę aplankyti keletą 
bažnyčių, nes klausyklos buvusios 
apgultos žmonių. xJų bažnyčiose buvę 
tiek daug, kad jį spaudę kaip sūrį.

Laikraščio korespondentas pami
nėjo konsului, kad kartais atsiranda 
vienas kitas lietuvis, kad ir Belgijoj 
ar kitur, kuris dabar rengiasi grįžti 
Lietuvon. Į tai konsulas atsakė: „Aš 
jiems nieko geresnio nelinkėčiau, 
kaip tik grįžti kuo greičiau. Nėra ko 
juos perkalbėti ir gaila, tačiau esu 
tikras — grįžę verks kruvinom 
ašarom“. Sk.

ninę Lietuvą. Jo mintis čia patie
kiame. Lietuvoje dabar didelis nu
siminimas. Pirmiausia, žmonės pris- 
slėgti ekonominiai, ypač ūkininkai. Iš daag „Tiesų“ — viena tiesa
Duoklės tokios didelės, kad ūkinin
kai vos begali išsilaikyti. Raudonieji 
milicininkai nuolat lanko ūkininkus 
ir tikrina duoklių kvitus. Ūkinin
kas, neturėdamas duoklės kvito, nie
ko negali nusipirkti, nei traukiniu 
važiuoti, įstaigon ar pas kalvį kreip
tis, nes visur reikalaujama kvito. 
Tuo būdu ūkininkai spaudžiami dė
tis į kolchozus.

Visi tikisi politinių permainų, bet 
jų nesulaukia, o vargas vis auga. 
Daug kas guodžiasi, klausydami ra
dijo iš užsienių. Nors tai oficialiai 
nėra draudžiama, bet reikia būti- 
atsargiam. Radijo aparatų žmonės 
turi. Po vokiečių išėjimo, rusai buvo 
surinkę visus radijo aparatus, bet 
šešiems menesiams praėjus, grąžino. 
Tuo būdu žmonės yra gerai infor
muoti apie įvykius pasaulyje. Ypač 
lietuviai seka Londono, Vatikano ir 
JAV radijo siųstuvus. Iš Vatikano 
laukia visi — tiek dvasininkai, tiek 
pasauliečiai — stipresnės informa
cijos ir griežtesnio pasisakymo apie 
didžiuosius žmonių kankinimus, ypač 
deportacijas. Buvo, pvz., suimti trys 
vyskupai ir lietuviai dar negirdėjo 
jokių stipresnių protestų, kaip pvz. 
arkivyskupo Stepinac byloje.

Nepaprastai lietuvių viltį stiprina 
palankūs užsienių atsiliepimai apie 
Lietuvą, ypač dėl jos nepriklausomy-

Skiepijama kolektyvinė baimė

Lietuvą važinėti gana sunku, 
beveik neįmanoma. Į provinciją 
autobusų beveik nėra, tik sunkveži
miai retkarčiais kursuoja. Ir kur ten 
važiuosi provincijon, kad Laisvės 
alėja sunku pervažiuoti. Autobusai 
teeina tik kas valandą ir tie patys 
perpildyti, be langų, užkalti lentelė
mis. Be to, važiuoti į provinciją 
yra nesaugu dėl partizanų veiklos.

Krautuvės tuščios, o jeigu kas jose 
ir yra, tai pirmiausia valdžios ir par
tijos žmonėms. Per juos kai kurie

VALKATOS „ATKURIA" LIETU
VOS ŪKI...

Teisingai tad atsiliepė L. Janu
šytės aprašytas vieno valsčiaus vyk
domojo komiteto pirmininkas, kai jį 
politinis vadovas iš apskrities barė 
už apsileidimą dėl „politgramotos“ 
kaimo žmonių tarpe ir ragino pasi
tempti: „Taigis, tempk, kad nesi- 
tempia, rupūžė.“ „Profesjonalnyje 
Sojuzy“ Nr. 3.buvo parašyta:

„VKP (b) CK ypatingą dėmesį at
kreipė į ko skubesnį žemės ūkio 
atkūrimą, nes tai pagrindas visai 
tautos ūkio plėtrai.“ Šitos proble
mos išsprendimas „turi rūpėti vi
siems partiniams ir tarptautiniams 
organams.“

Ir suprantamas yra paties „prem
jero“ A. Gedvilo susirūpinimas: 
„Vietinių tarybinių organų darbas 
kaime yra nepatenkinamas.“

Deputatas L. Kačinskas supranta 
grėsmią dalykų būklę ir temaldauja 
bent „atstatyti jki prieškarinio lygio 
žemės ūkį“.

Kaip iš „Tiesos" Nr. 97 matyti, 
pasiremiant įstatymo „Dėl vokiško
sios okupacijos padarinių LTSR že
mės ūkyje likvidavimo“, nuo 1944 
iki 1946 m. iš dvarininkų, buožių, 
bažnyčių, vienuolynų if vokiečių 
pagelbininkų paimta valstybės fon- 
dan 1 milijonas 260.925 ha žemės. 
Tačiau, kaip „Tiesa" cituoja Lenino 
žodžiais: „buožės mėgina atstatyti 
savo viešpatavimą, arba apginti savo 
privilegijas, arba slapčiomis pra
tempti, apgaule išgauti vienokią.ar 
kitokią šių privilegijų dalelytę.“

Šit pluoštelis vazdelių iš dabar
tinio Lietuvos kaimo (cituojama iš 
„Tiesos“):

Laiškas iš Kanados

Rugsėjo 8-įą šventėme Atlante
Po penkias savaites užtrukusių 

sveikatos ir politinių patikrinimų, po 
plaučių ir sielos peršvietimo pripa
žinti tinkamais kandidatais į būsi
mus Kanados piliečius, rugsėjo 5 d. 
ankstų rytą apleidome nejaukumu 
pasižymėjusią Diepholzo tranzitinę 
stovyklą ir specialiu ešalonu išvyko
me į Bremerhaveno uostą. Pakilusia 
nuotaika atsisveikinam su nesvetin
gos Vokietijos kaimais, miškais ir 
laukais. Uoste jau laukia mūsų 
aukštai iškėlęs žvaigždėtą Jungtinių 
Valstybių vėliavą, garlaivis „Gene
ral M. B. Stewart“. Į uostą palydėti 
giminės ir pažįstami neleidžiami, tai 
atsisveikinimo momentas su senute 
Europa trumpas ir neįspūdingas: 
mažas atvirukas pasiliekantiems 
(kurį už cigaretę žada įmesti į pašto 
dėžutę vokietis darbininkas), trum
pas žvilgsnis i užpakaly mūsų pasi
liekančius tuščius, mus atvežusius 
vagonus, uosto kranus, tolumoj rūks
tančius kaminus ir lipame į laivą. 
Įlipimo formalumai menki: parodai 
vizą, kelionės numerį (kurį reikia 
visą kelionės laiką prie švarko at
lapo nešioti) ir jau laive.

„General M. B. Stewart“ amerikie-

Skaitytojams Anglijoje
Pranešame lietuviams, gyvenan

tiems Anglijoje, kad užsiprenume
ruoti „Tėviškės Garsą“ galima tik
tai per mūsų atstovą Anglijoje p. J. 
Palšį. Ten pat prašome kreiptis ir 
visus lietuvius, gyvenančius Vokie
tijoje ar kitur, kurie nori užpre
numeruoti „Tėviškės Garsą“ Angli
jos!. „T.G.“ Administracija Schwein- 
furte prenumeratų Anglljon daugiau 
nepriiminės.

Mūsų atstovo Anglijoje adresas 
yra toks: Mr. J. Palšis, Boston Road 
BhM Sleaford, Linęs, England.

čių karinės valdžios transporto lai
vas 12.000 tonų talpos, statybos 1943 
m. pritaikintas kariuomenės perve
žimui. Įgulą sudaro 120 žmonių, pai
ma 1600 keleivių. Šiuo kartu į Nau
jąjį Pasaulį paėmė pervežti 851 DP, 
iš jų 200 lietuvių Kalbant apie laivą 
negalima praeiti nepaminėjus jo vir
tuvės. Mus, ypatingai po Diepholzo 
dietos, žavėjo įvairūs mėsos kepsniai, 
paukštiena, kiaušiniai, ledai, apelsi
nai ir kiti Europoj primiršti ska
nėstai. Valgio išdavimas organizuo
tas puikiai, visi keleiviai be didelių 
eilių pavalgo per 45 minutes.

Kitą dieną plaukėme Lamanšu. 
Tolumoje matėsi Anglijos krantai. 
Mūsų laivas plaukė be sustojimo tie
siai Į Kanadą ir sekančios dienos 
rytą galutinai atsisveikinom su Ško
tijos pakrantėmis ir įplaukėme į ne
ramiai banguojantį Atlanto okeaną. 
Bangom pradėjus laivą supti iš
blyško keleivių veidai ir didelė dalis 
susirgo neišvengiama jūros liga.

Tautos šventę rugsėjo mėn. 8 d. 
sutikome audringame Atlante. Siau
čiant audrai, toli nuo žemės krantų 
susirinkę lietuviai gražiai paminė
jome tą visiems brangią šventę. Ta 
proga transportą lydėjusiam IRO 
atstovui buvo įteikta kukli dovanėlė: 
lėlė tautiniuose drabužiuose. Vėjo 
švilpimą ir bangų ošimą viršijo 
„Marija, Marija" ir Himno garsai.

Rugsėjo 13 d. rytą tolumoje išvy
dom Kanados krantus. Priplaukus 
arčiau išryškėjo pakrančių kontūrai: 
akmenuotos pakrantės, kalvos apaugą 
spygliuočiais ir lapuočiais medžiais, 
tarp kurių išsibarstę gražiai dažytos 
vilos ir namukai. Viskas žalia, ryšku, 
labai primena spalvotą filmą. Dar 
neįplaukus į uostą mus pasitiko 
muitininkai ir miško firmų atstovai. 
Lygiai po 8 dienų kelionės laivu, 
rugsėjo 13 d. 13 vai. Kanados laiku 
įplaukta į Halifax uostą. A. Bal-šls

1. Joniškėlio vlsč. buožė Miko- Į Viliukas 
liūnas už prievolių pristatymo šabo- ’ 
tavimą ir karvės nuslėpimą perduo
tas prokuratūrai.

2. Troškūnų kooperatyvan „Dobi- 
lan“ įsiskverbė buožė girtuoklis ir 
savivaliautojas A Šeštokas. „Išva
lytas.“

3. Marijampolės apskr., Gudelių 
vlsč. surasta 90 nuslėptų karvių. 
Veiverių vlsč. išaiškinta 6 sabotuo
jantieji buožiniai ūkiai, kurių bylos 
perduotos teismui. Paruošų įgalio
tinis Lekeckas už girtuokliavimą su 
buožėmis ir pataikavimą 
pareigų pašalintas.

4. Daugailių vlsč. buožė 
nis pūdė po pernykščiais 
šienapjūtę. Kenkėjas išaiškintas.

5. „Tiesos“ Nr. 152 rašoma: „Ei
lėje apskričių kova tiek silpna, kad 
priešiški elementai — buožės ir jų 
pataikūnai atvirai sabotuoja pieno 
paruošas,’ Pvz. Ukmergės apskr. 
nuslėptų karvių skaičius siekė 
1970 ir iki šiol jų išaiškinta tik 
apie 500. Maža kovojama prieš 
buožinį sabotažą. Raseinių apskr. 
(Šiluvos vlsč.) Tverijoniškių apy
linkėje buožė Pr. Sirvinis fiktyviai 
pasidalino su žmona žemę ir pieno 
nestato. Panašiai elgiasi buožė VI. 
Jucevičius. Kepurniškių apylinkės 
buožė J. Petravičius ir kt. taip pat 
sabotuoja partijos ir vyriausybės 
įsakymus. Tytuvėnų pieno priėmi
mo punktas skolingas valstiečiams 
už pieno pristatymą apie 20.000 rb„ 
Šiluvos — 10.000 rb., viso apskritis 
— iki 100.000 rb.“

Kiek stiprus yra Lietuvos kaimo 
pasyvusis pasipriešinimas komu
nistinei santvarkai, galite matyti iš 
„Tiesos“ Nr. 92, kuriame iš Sakių 
apskr., Bubelių vlsč. pranešama, 
kad vykdomasis komitetas specia
liame posėdyje apsvarstė kiekvieno 
valstiečio ūkio pajėgumą “ir įteikė 
pavasario sėjos planus: „Sėjos pla
nas užtikrina, kad buožė, kuris 
visada stengiasi sužlugdyti ūkinių 
užduočių įvykdymą, turėdamas sė
jos planą, negalės sabotuoti ar ap
sėti mažiau, nei numatyta plane.“ 
Dabar „valsčiaus komunistai, kom
jaunuoliai ir visas tarybinis akty
vas . . . stropiai kontroliuos buoži
nius ūkius“.

Kitame „Tiesos“ nr. randame 
priekaištą vykdomiesiems komite
tams, kad jie iš savo apylinkės 
dešimtkiemių įgaliotinių nereika
lauja ataskaitos apie pieno paruošų 
eigą.

„Tiesos“ Nr. 156 randame šit ką:
„Zarasų apskrityje vykdomasis 

komitetas įvedė tokią tvarką: pieno 
punktų vedėjai kasdien pagal są
rašus seka pieno pristatymo eigą ir 
nuolat praneša apie atsiliekančius 
valsčių ir apylinkių vykdomiesiems 
komitetams, arba dešimtkiemių įga
liotiniams, o šie imasi atitinkamų 
priemonių atsilikimui išlyginti.“

Vadinasi, LKP (b) CK įsakymu, 
įvesta kolektyvinė atsakomybė už 
individualų nepaklusimą partijos Ir 
vyriausybės įsakymams.,
IMAMA ŠLOVINTI ŠNIPELIAI IR 

DENUNCIATORIAI
Einama keliu, kurį nurodo „Pio- 

nerskaja Pravda“ (birželio 13 d.). 
Tame komunistinės jaunimo orga
nizacijos laikraštyje buvo pažodžiui 
parašyta:

„Ar yra tarybų šalyje žmogus, ku
ris nežinotų pionieriaus — didvyrio 
Poviliuko Morozovo? Poviliukas 
Morozov gimė ir augo šiaurės Ura
le, taigose, Gerasimovkos kaime. 
Jis buvo pavyzdingas mokinys, 
budrus kaimo pionierių vadas Ir 
šaunus draugas. Karštai mylėjo 
tėvą ir motiną, prižiūrėjo savo jau
nesniuosius broliukus. Atėjo pir
mojo penkmečio plano metai. Plano 
priešai trukdė socialistinei statybai, 
šmeižė kolchozus. Pionieriai gelbėjo 
komunistams ir komjaunuoliams

i demaskuoti priešus. Ir staiga Po-

jiems iš

Petrulio- 
šiaudais

konstatavo, kad jo tėvas 
eina su liaudies priešais. Berniukas 
tos žinios buvo sukrėstas, nors jam 
buvo sunku, bet nutylėti nebe
galėjo. Teisme rodydamas j tėvą 
Poviliukas per ašaras kalbėjo: 

„Diadenka —. teisėjau, jis yra 
priešas. Tai sakau dabar ne kaip 
sūnus, bet kaip pionierius.“ Po to 
įsiutę liaudies priešai Poviliuką 
nužudė.

TSRS vyriausybei nutarus, Mask
voje bus pastatytas I. A. Rabino- 
vičiaus projekto paminklas P. Mo
rozovui. Šlovinga ir kovinga yra 
mūsų pionierių organizacija, Didi 
garbė būti tokios organizacijos na
riu . . ."

Tėvažudžiai pomeriai morozovai 
įmama auklėti ir Lietuvoje. „Tie
sos“ Nr. 153 matome nuotrauką — 
„Leliūnų vlsč. centrinis aktyvas — 
atsakingi už derliaus nuėmimo dar
bus apylinkėje komjaunuoliai ir 
talkų brigadų brigadininkai eilinia
me pasitarime su komunistais.“ 
Toje nuotraukoje matome mokines. 
Tai totalinis vaikų demoralizavi-
mas.

Liepos 5 d. „Tiesoje" skaitome, 
kad, LKP (b)- CK nutarimu, pionie
riai ir nepartinis kaimo jaunimas 
įpareigojamas stebėti kaimo nuo
taikas ir gelbėti partijai ir vyriau
sybei vykdyti penkmečio planus ir 
demaskuoti liaudies priešus.

Dabar pilnai suprantame žydų 
revizionistų veikėjo Margolino (ta
rybiniuos kalėjimuos išbuvo 7 me
tus) pareiškimą Palestinos „Hama- 
shkif“ skiltyse:

„Atlanto Charta deklaruoja, kad 
žmonijos uždavinys — šitai sukurti 
laisvą nuo baimės pasaulį. Deja, 
baimė yra teroro išdava, o teroras 
kyla iš diktatūrinio rėžimo. Baimė 
glūdi kiekvieno komunizmo nioko
jamo žmogaus širdyje. Jei kas ne
bijo, vadinasi, kiti jo bijo. Anapus 
geležinės uždangos baimė sudaro 
žmogaus psichikos dalį. Ten sąmo
ningai skiepijama kolektyvinė bai
mė. Baimė paraližuoja privačią 
žmogaus iniciatyvą, iš žmogaus, 
baimės pagalba, padaroma robotas, 
Geraširdiškumas, savitarpinis pasi- 
gelbėjimas, artimojo meilė ir žmo
niškumas ten yra anachronizmas ir, 
jei kur jo bent trupmenėlė liko, tai 
tik tarp senosios kartos auklėtojų 
kur nors prieglaudose vaikams ar
ba pasakose.“

Margolin kviečia visus geros valios 
žmones budėti: „Pasaulis yra ribo
tas ir jei atsiranda vietos sistemai 
„K“ (komunizmui), gali atsirasti 
vietos ir sistemai „F“ (fašizmui). 
„K“ nuo „F“ tesiskiria spalva., Hit
leris tyčiojosi iš žmoniškumo, tei
sės, laisvės, demokratijos ir indi
vidualizmo. Komunistai yra dar 
didesni cinikai, jie visas šitas ver- 
tyfojes verčia tarnauti vienos par
tijos diktatūrai: žmoguje' užmuša
mas 
mas

žmoguje ' užmuša- 
žmogus. ir po to jis naudoja- 
kaip daiktas.“ J. Cicėnas

30. IX. Jemenas ir Pakistanas 
priimti į JT. ♦ Kanada ir Argen
tina išrinktos dvejiems metams 
nenuolatiniais S. Tarybos nariais, 
vietoje Brazilijos ir Australijos. ♦ 
Sir Staford Cripps paskirtas D. 
Britanijos ūkio ministeriu, o He
rald Wilson — prekybos ministe
riu. ♦ Čekoslovakija ratifikavo 
Italijos, Bulgarijos, Rumunijos, 
Vengrijos ir Suomijos taikos su
tartis. * Buv. nacių propagandos 
šefą Fritsche denacifikacijos teis
mas nuteisė 9 metams priverčia
mųjų darbų stovyklos.

1. X JT pilnatis išrinko D. Bri
taniją, Australiją, Braziliją ir 
Daniją j JT ūkio ir socialinę Ta
rybą. * Belgrade prasidėjo opo
zicinės serbų ūkininkų partijos 
vado Ivanovičiaus byla. * JAV 
vyriausybė atmetė Lenkijos pro
testo notą prieš Vokietijos pra
monės lygio pakėlimą.

2. X. Palestinos žydų atstovas, 
rabinas Abba Hillel Silver, JT 
pilnaties sesijos komisijoje pa
reiškė, kad žydai su Palestinos 
padalinimu sutinka. * JAV už
mezgė diplomatinius santykius su 
Bulgarija. * Prancūzija, Belgija 
ir Olandija įteikė JAV ir D. Bri
tanijai protesto notas prieš nu
tarimą perduoti Ruhro krašto 
anglies kasyklų administravimą j 
vokiečių rankas. * Australija ir 
Egiptas atskiromis notomis JAV 
ir D. Britanijai pareiškė norą da
lyvauti keturių min. pavaduotojų 
konferencijoje Londone, spren
džiant Italijos kolonijų klausimą.
* Prąsidėjo metinis anglų kon
servatorių partijos suvažiavimas.

3. X Olandijos karalienė Wil
helmina atsisakė nuo karališkųjų 
pareigų princesės Julijanos nau
dai. ♦ Belgijos atstovas Spaakas 
polit. JT pilnaties sesijos komi- 
sioje apkaltino Albaniją, Bul
gariją ir Jugoslaviją už Graikijos 
sukilėlių rėmimą ir pasisakė už 
amerikiečių pagalbą Graikijai. ♦ 
Palestinos arabai pravedė 24 va
landų protesto streiką prieš Pa
lestinos padalinimą.

4. X Belgrade įsteigta nauja 
tarptautinė komunistų organiza
cija kovai „prieš amerikiečių ir 
britų imperializmą“. ♦ Italijos 
parlamentas 34 balsų persvara 
išreiškė pasitikėjimą de Gaspėri 
vyriausybei. * Amerikiečių atsto
vas JT pilnaties politinėje komi
sijoje pareiškė, kad JAV atsiimtų 
savo kaltinimus šiauriniams Grai
kijos kaimynams, jei šie sutiktų 
bendradarbiauti su JT komisija 
Balkanų reikalams.

5. X. Londono polit. sluoksniai 
tarptautinio komunistų informa
cinio biuro įsteigimą Belgrade 
vadina komintemo atgaivinimu.
* Atsistatydino Graikijos gene
ralinio štabo viršininkas. * Gen. 
de Gaulle pasakė kalbą, nurody
damas iš Rytų gresiantį Prancū
zijai pavojų ir ragindamas pran
cūzus nedelsiant stoti į Vakarų 
Europos demokratinių valstybių 
priešakį. * Saaro krašte įvyko 
parlamento rinkimai, davę šiuos 
rezultatus: krikšč. liaudies part. 
— 28 atst., socialdemokratai — 17 
atst., demokratai — 3 atst. ir ko
munistai — 2 atst.

6. X. Turkijos gen. štabo virši
ninkas, kviečiamas gen. Eisen- 
hoverio, išvyko į Washingtoną. * 
Rumunijos pasiuntinys Švedijoje 
atsisakė grįžti į tėvynę. * Iš Ki
nijos pranešta apie naujus vy
riausybininkų laimėjimus. ♦ 
Įvykdytas nepasisekęs bombinis 
atentatas prieš Prancūzijos min. 
pirmininką P. Ramadier. * JAV 
atstovas JT pasiūlė tarptautinę 
Dardanelų kontrolę ir Turkijos 
neutralizavimą. * Pažangiųjų 
amerikiečių partija, vadovaujama 
H. Wallace, pasiūlė, vietoje Mar- 
shallio plano, įsteigti prie JT at
statymo fondą. ♦ Gen. Clay su 
savo patarėju R. Murphy išskrido 
į Washingtoną, dalyvauti okupa
cinių išlaidų paskirstyme.

Robotas balsiai skaito knygas
Bell Telefono Laboratorijos pa

gamino mašiną, kuri balsiai skaito 
knygas. Neseniai atliktas bandy
mas, kurio metu sukviestai publi
kai naujoji mašina perskaitė vieną 
pasakaitę vaikams.

Pakol kas šis išradimas dar nėra 
tiek ištobulintas, kad būtų galima jį 
pritaikinti platesniam naudojimui. 
Pats „skaitymo“ procesas vyksta 
taip: atspausdintas lapas uždedamas 
ant cilindro formos volo, kuriam iš 
lengvo sukantis, raidės patenka į 
fotoelektrinę akį, jos čia nufotogra
fuojamos ir paverčiamos elektros 
virpesiais,, kurių pagalba gaunamas 
garsas, panašiai kaip radijo garsia
kalbyje.

Bell laboratorijų vedėjas dr. Oli
ver E. Buckley mano, jog netolimoj

ateityje „skaitantysis robotas" bus 
ištobulintas iki tokio laipsnio, kad 
jis galės paskaityti laikraščius ir 
knygas aklienis ir tokiems žmonėms, 
kurie patys skaityti nemėgsta, o 
mieliau klausosi kitų skaitymo.

Naujasis išradimas pavhdntas 
„Voder“. (A. L. B.)

SUMUSTAS KANADOS PEN
KETUKO REKORDAS

Mokesčių biuro direktorius Chang- 
Shu-Bing iš Tishing, 120 mylių nuo 
Shanchajaus pranešė, kad vienoje 
šeimoje gimė aštuonetukas iš kurio 
septyni yra gyvi.

Vienas m'ręs t’k ką gimęs bet kiti 
visi yra sveiki ir tvirti, kaip ir jų 
motina. (UP)
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