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JAV kariuomeisė 
ss Europos ne** 

pasitrauks
Washington, X. 16. (Dena-Ins). 

— Amerikiečių zonos Vokietijoje 
karinis gubernatorius gen. Lucius 
D. Clay, šiuo metu viešįs Wa
shingtone, trečiadienį pareiškė, 
kad Jungtinėms Valstybėms ir 
pasauliui nebūtų didesnės nelai
mės, už tą, kuri ištiktų, atitrau
kus iš Vokietijos okupacinę JAV 
kariuomenę. Jis pridūrė, kad 
Jungtinių Valstybių kariuomenė 
Vokietijoje turėtų pasilikti tol, 
kol pasaulyje bus įgyvendinta 
visuotinė taika.

Frankfurt. (Dena). — Gen. Hub- 
nėr, šiuo metu einąs karinio JAV 
gubernatoriaus Vokietijoje parei
gas, oficialiai pareiškė, kad jokiu 
būdu nėra planuojama, dabar 
arba artimiausioje ateityje iš Ber
lyno atitraukti amerikiečių ka
riuomenę.

Šiuo pareiškimu dementuoja- 
mos kai kuriuose laikraščiuose 
pasirodžiusios žinios, būk, „gerai 
informuoti karinės valdžios parei
gūnai“ pareiškę, kad toks .ati
traukimas esąs numatomas.

Pabėgėliai tebelaukia
KADA STRATTONO BILIUS ISGELBES JUOS iŠ SUNKIOS PADĖTIES

Praeitą savaitę vienas iš didžiau
sių JAV dienraščių „New York 
Times“, savo vedamuosiuose, bena- 
grinėdamas pagalbos Europai gali
mybes, pakartotinai atkreipė Ameri
kos visuomenės dėmesį į pabėgėlių 
problemą. Laikraštis straipsnyje 
„Pabėgėliai tebelaukia“ rašo:

„Be didžiosios Europos problemos, 
yra dar ir kita, specifinė, problema, 
liečianti 1.300.000—1.500.000 DP. Dau
gumas šių žmonių į Vakarus yra iš
gabenti iš Rytinės Europos, tačiau 
dabar jie nedrįsta grįžti atgal. Kai 
kurie jų nenori grįžti todėl, kad ne
nori tapti pavaldiniais tų aprėžtų 
vyriausybių, kurios įsigalėjo jų se
nosiose tėvynėse. Amerikiečiai gali 
juos suprasti, nes jie taip pat yra 
priešingi neaprėžtos galios vyriau
sybėms. Tačiau, amerikiečiui, be 
abejo, yra sunkiau įsivaizduoti, ką 
reiškia būti išvietintuoju — visą lai
ką kęsti dvasinę agoniją, netikrumą, 
vis didėjantį beviltiškumą, kad ne
laimės ir fizinis skurdas nesibai
gia .. .

Paskutiniosios sešijos metu kon
gresas nepajėgė ar atsisakė — efek
tas kiekvienu atveju yra tas pat —

>
ką nors padaryti DP naudai. Strat
tono bilius, kuriuo buvo siūloma per 
ketverius metus įsileisti po 100.000— 
viso 400.000 DP, (kas sudarytų maž
daug 'A% dabąrtinio mūsų gyven
tojų skaičiaus), neišėjo iš Teisinio 
Komiteto rūmų.

Dabar iš William H. Tuck, IRO 
Paruošiamosios Komisijos gen. se
kretoriaus, girdime, kad Jungtinės 
Valstybės, kaip viena iš šios organi
zacijos narių (jų yra 21) pasižadan
čios iki 1950 metų priimti 250.000

DP. Bet . mes juk galėtume priimti 
dar daugiau — ne tik be jokio nuo
stolio sau, bet dar ir su didele nau
da. Jie yra geri žmonės: jei mes 
norime principo žmonių — jie ken
čia dėl savo principų; jei mes no
rime darbininkų, turinčių naudingas 
specialybes — jie jas turi taip pat. 
Strattono projektas turėtų būti kuo 
greičiausiai priimtas artimiausioje 
nepaprastojoje ar eilinėje kongreso 
sesijoje, nes tik tuo būdu jie būtų 
išgelbėti iš tos sunkios padėties.“

Australija ruošiasi priimti DP
Bad Nauheim. (Dena). — Australi

jos imigracijos ministeris Arthur 
Calwell, Australijos radijo praneši
mu. padarė apžvalgą visų parengia
mųjų darbų, kuriuos vyriausybė yra 
atlikūsi atvykstantiems iš Europos 
DP priimti.

Calwell pareiškė, kad Vlctorijos 
provincijoje yra įrengta stovykla, 
kurioje galės tilpti 1.200—1.500 imi
grantų. Atvykusieji imigrantai bus 
vienam mėnesiui apgyvendiami šioje 
stovykloje ir supažindinami su Aus-

tralijos gyvenimu. Praėjus šiam lai
kui, jie bus įkurdinami.

Calwellio pareiškimu, imigrantus 
parinks Australijos imigracijos val
dininkai Berlyne. Jie būsią pradžia 
naujos, Australijai taip reikalingos, 
kraujo transfūzijos. Daugumas iš jų 
dirbs Australijos pramonėje, kuriai 
būtinai reikia specialistų.

KANADON IŠVYKO 830 DP

Sov. S-ga grasina pasaulinei taikai
GEN. DE GAULLE KALBA ALŽYRE

. Algier (Dena) — Gen. Charles de 
Gaulle savo Alžyre pasakytoje kal
boje pabrėžė, kad Sovietų Sąjunga 
„grasina pasaulinei taikai ir Pran
cūzijos saugumui.“

Visi padėtį suprantantieji žmonės 
mato, —. pareiškė .jis, .— kad iš hori
zonto iškyla vis labiau neraminančios 
perspektyvos. Sužlugdžius Hitlerio 
grobuoniškuosius planus, pasaulyje 
liko jiar kita .totalitarinė jėga, kuri 
aktyviai veikia, ■ siekdama savo galią 
išplėsti. visarūe . pasaulyje. Sovietų 
Sąjunga iš bendrosios pergalės išsi
kovojo sau pirmenybę, užvaldydama 
net du trečdalius visos Europos. Da
bar ji kuria politinį chaosą ir karo 
atneštą materialinį skurdą bei mora- 

< linę apatiją išnaudoja įvairių kraštų 
priespaudai. Ji alina nusilpusią 
Europą. Tuo keliu eidama, ji Pa- 

s balti jo valsybėse, Lenkijoje, dalyje 
Vokietijos, Bulgarijoje, Jugoslavijoje 
ir Rumunijoje sukūrė terorinį re
žimą. Suomija, Vengrija ir Cikoslo- 
vakija pasidarė priklausomos nuo 
jos malonės ar nemalonės. Ji jau 
ištiesė savo rankas į Austriją ir at

riją, kad ji yra visiškai priklausoma 
nuo komunistų internacionalo. Ko
munistai siekia Alžyrą atskirti nuo 
Prancūzijos. Šių siekimų tikslas yra 
aiškus: komunistai nori šiaurinę Af
riką, kuri strategiškai yra ypač svar
bi- sritis, ginkluoto konflikto atveju 
išskirti iš Prancūzijos’ gynybos siste
mos. Nė vienas sveiko proto žmogus 
negali nepastebėti, koks pavojus

Prancūzijai gresia iš Sovietų Sąjun
gos pusės.

De Gaulle toliau nurodė, \kad su 
Sovietų Sąjunga būtų galima tik ta
da bendradarbiauti, jei ji savo kai
mynines tautas traktuotų, kaip ne
priklausomas valstybes, atsisakytų 
savo hegemonijos kėslų—ir - liautųsi 
užsieniuosha eksportavusi diktatū
rinę sistemą.

Berlin. (Dena). — Amerikiečių ka
rinės valdžios pranešimu, spalio 7 d. 
iš Bremerhaveno uosto Kanadon iš
vyko dar 830 DP. Transporto su
dėtyje buvo vien žemės ūkio ir 
miško pramonės darbininkai, kurie 
su savo šeimomis nori įsikurti Ka
nadoje. Pirmasis DP transportas, 
susidėjęs taip pat iš 830 asmenų, 
Kanadon išvyko rugsėjo mėnesį.

Reikalauja pakeisti komunistais
Wien, X. 14' (UP) — Austrijos kanc

leris dr. Figl nepaprastame Austri
jos ministerlų Kabineto posėdyje 
perdavė sovietų Įstaigų įsakymą nu
šalinti iš užimamųjų vietų keletą 
svarbių policijos valdininkų ir jų 
vietose pastatyti komunistus.

Po kabineto posėdžio paskelbtame 
komunikate sakoma, kad šis įsaky
mas turėjęs paliesti keturis saugumo 
policijos viršininkus svarbesniuose 
Austrijos- miestuose. Sovietų įstaigos 
kaltinusios, kad minimi valdininkai 
esą fašistai. Toliau komunikate sa-

mu, sovietai šiuo savo žygiu pažeidė 
kontrolinės sąjungininkų komisijos 
Austrijoje susitarimus.

= AFP žiniomis, spalio 31 d. Tur- 
kijon atvyks britų parlamento atsto
vų delegacija kuri čia viešės 
15 dienų.

Marshallis skatina 
gelbėti Europą

9
Washington, X., 15. (Dena-Reuter) 

— JAV užs. reik. min. George C. 
Marshaliis trečiadienį pareiškė, kad 
yra būtina skubiai griebtis pozityvių 
priemonių, norint išvengti Europos 
politinio, ekonominio ir psichologi
nio žlugimo. Nelaukiant, iki kon
gresas turės pakankamai laiko, rei
kia skubiai paruošti juo konkretesnį 
planą JAV pagalbai paskubinti ir tą 
planą pradėti vykdyti.

Argentinos

„Europa nenori 
amžinai būti kar~,

tuvių šešėlyje“
Sir Hartley Shawcross triuškinančiai 

atremia kaltinimus prieš DP
New York, X. 16. (Dena-Reuter) — 

sovietų atstovas JT Teisinėje Komi
sijoje spalio 15 d. apkaltino D. Bri
taniją ir eilę kitų Jungtinių Tautų 
narių, kad jie nevykdą pernykščių 
IT plenumo sesijos rezoliucijų ir ne- 
šduodą karo nusikaltėlių. 17 tokių 
saro nusikaltėlių, — pareiškė Ro- 
iionov, — rado prieglaudą D. Bri
tanijoje ir Šveicarijoje. Be to,ikaro 
nusikaltėliai turį aukštas vietas DP 
stovyklose ir varą propagandą, kuri 
kenkianti sąjungininkų intersams. 
Sovietų delegatas pareikalavo „visus 
tuos“, kurie paveikia DP, kad šie 
negrįžtų į tėvynes, pašalinti iš DP 
stovyklų administracijos postų.

New York. (Dena-Reuter) — Britų 
atstovas Sir Hartley Shawcross pa
reiškė JT Teisinėje Komisijoje, kad 
D. Britanija nesanti pasirengusi išr 
duoti tų, kuriems po juridinės ko
medijos gresianti tikra mirtis, ir ku
rių vienintelė kaltė yra ta, kad jie 
priklauso prie politinės opozicijos, 
Į Jugoslavijos, Ukrainos ir Baltgu- 
dijos kaltinimus jis atsakė, kad D. 
Britanija esanti visuomet pasiren
gusi išduoti karo nusikaltėlius, ta; 
čiau prieš tai turi būti patiekta įro
domoji medžiaga. Opozicijos poli
tikų išdavimas paniekintų sąžinėš 
ir politinio ažylio laisvę, už kurią 
yra dėkingi net tie buv. politiniai 
pabėgėliai, kurie šiandien užima vjr- 
riausybių postus. Neseniai Rytų 
Europoje įvykusieji procesai nepa
žadino daug pasitikėjimo šiais kraš
tais. „Europa . nenori amžinai būti 
kartuvių šešėlyje ir jausti baimę 
nu»./nu->at. aidinčių baudžiamųjų 
komandų šūvių. Mes visi norima 
dirbti bendrai, kad galėtume kvė
puoti ne kraujo garais, bet tyru 
oru.“ , .

SKUBI PARAMA PRANCUZUAI
= Prancūzijos užs. reik. min. Bi- 

dault, kaip iš gerai informuotų 
sluoksnių patiriama, iš Washington© 
gavęs „nepaprastai patenkinamų“ 
užtikrinimų, kad Prancūzija arti
miausioje ateityje iš Amerikos gau
sianti paramos.

Čilės antikomunistinis paktas
ČILĖS INCIDENTAS GALI IŠŠAUKTI SKILIMĄ TARP RYTŲ IR VAKARŲ

sidarė kelius į Viduržemio jūrą. So
vietų Sąjungos ekspansija ir jos iš
šauktas pusiausvyros pairimas yra 
tos kliūtys, kurios visiems kraštams, 
o ypač Prancūzijai, trukdo atsikurti.

Toliau de Gardie savo kalboje ap
kaltino Prancūzijos komunistų par-

Graikija pilietinio

koma, kad vyriausybė griebsis visų 
priemonių apginti Austrijos su
verenumui.

Atitinkami amerikiečių sluoksniai 
šia proga pareiškė, kad sovietų įstai
gos bandžiusios ištirti, kiek jos ga
lėtų Austrijoje laimėti. Jų pareiški-

baro išvakarėse?
Athėnai, X. 15. (Dena-Reuter) — 

Gen. Napoleon Zervas, buv. Graiki
jos viešojo saugumo ministeris ir 
žymus dešiniųjų politikas, pareiškė, 
kad jis artimiausioje parlamento se
sijoje numatąs atsisakyti remti da
bartinę Graikijos vyriausybę. Jo 
nuomone, dabartinė Graikijos vy
riausybės amnestija esanti katastro
fiška klaida. Jis davė suprasti, jog

I----  Trumpai: ---- 1
= INS pranešimu, atsistatydino 

JAV užs. reik. min. patarėjas ūkio 
reikalams William L. Clayton.

= Spalio 13 susirinko pirmajam 
posėdžiui Saaro krašto landtagas.

= Paryžiuje antradienį pradėjo 
streikuoti 30.000 požeminių trauki
nėlių ir autobusų bendrovės tarnau
tojų. Ketvirtadienį’ metė darbą 
31.000 prekybos laivyno karininkų ir 
jūreivių.

= Kairo mieste siaučia nepapras
tai smarki choleros epidemija. Per 
vieną dieną užregistruota 200 susir
gimų ir 133 atsitikimai dar tiriami.

,= Praeitą penktadienį Ramiojo 
vandenyno uoste Tomaco (Columbia) 
prasidėjo milžiniškas gaisras. Apie 
6090 žmonių liko be pastogės.

= Antradienį šiaur. Atlante nu
krito JAV hidroplanas. Išgelbėjus 
69 keleivius, lėktuvas nuskandintas.

jis numatąs reorganizuoti savo deši
niuosius sukilėlius, kad jie galėtų 
prieš komunistus kovoti tiek miestuo
se, tiek kalnuose. Karo metu gen. 
Zervas vadovavo 5.000—10.000 suki
lėlių. JAV pasiuntinys Graikijai, 
Lincoln Macveag jį įspėjo, kad Ame
rikos visuomenė tokį jo žygį palai
kytų fanatišku ir diktatorišku.

London. (UP) — Graikijos vyriau
sybė nutarė amnestijos terminą 
graikų sukilėliams prailginti dar 
vieną mėnesį. Iki šiol vyriausybei 
pasidavė apie 1000 sukilėlių -. Min. 
pirm. Sophoulis dar kartą per ra
diją kalbės į sukilėlius, kviesdamas 
juos pasiduoti.

Karas Kinijoje
Shanghai. (Dena-Reuter). — Ki

niečių tautinių dalinių pranešimų, 
kovos laukas Mandžūrijoje išsiplėtė 
iki Jehol sienos, kur 20.000 kinų ko
munistų kovoja dėl strategiškai 
svarbaus Silitum miesto, esančio 
prie Peking-Mukden geležinkelio li
nijos. Komunistų daliniai, kurių 
sudėtyje yra ir mongolų brigados, be 
reikšmingesnių rezultatų dvi dienas 
be pertaukos šturmavo minėtą 
miestą. Tautiniai kiniečių daliniai 
praneša apie didžiulę pergalę 
Schachtungo pusiasalyje. Komunis
tai per paskutiniąją savaitę netekę 
25.000 vyrų žuvusiais.

Buenos Aires, X. 14 (Dena-Ins) — 
Artmiausiomis dienomis, kaip oficia
liai pranešama, Argentina ir Čilė pa
sirašysiančios sutartį bendromis jė
gomis gintis nuo komunizmo.

Diplomatiniai Argentinos sostinės 
sluoksniai pareiškia, kad ši sutartis 
būsianti pradžia plataus masto ak
cijos, prieš komunistų užmačias nu
silpninti Amerikos žemyno valstybes 
ir palaidoti ramybę vakarų pusru- 
lyje. Ši sutartis pasirašyta po to, kai 
Čilėje buvo susektas užsienio komu
nistų sąmokslas, privedęs prie dviejų 
diplomatų ištrėmimo.

Argentinos vyriausybė neoficialiai 
pranešė, kad abu iš Čilės ištremtieji 
diplomatai, Andrėj Cunja ir Dalibor 
Jakasa, atgabenus juos į Argentiną, 
buvo areštuoti. Ryšium su tuo Ar
gentinos policija areštavo visą eilę 
asmenų Rosario ir Buenoas Aires 
miestuose.

Santiago. (Dena-Reuter) — Į Ju
goslavijos notą, kuria ši pranešė nu
traukianti su Čile diplomatinius san
tykius, Čilės vyriausybė atsakė, pa
reikšdama, kad ji nėra „užihteresuo- , 
ta savo diplomatinius santykius su 
Jugoslavijos vyriausybe išlaikyti“. 
Per 137 savo nepriklausomo gyveni
mo metus Čilė tarptautinėje politi
koje išlaikiusi aiškią liniją Ir tuo 
būdu pasauliui įrodžiusi, kad ji 
esanti visiškai kitokia, negu Jugo
slavijos vyriausybė, kuri esanti ne 
kas kita, kaip „Maskvos satelitas“.

Jugoslavijos vyriausybė savo no
toje Čilės vyriausybei buvo pareiš
kusi, kad ji nematanti reikalo išlai
kyti diplomatinius santykius su to
kia valstybe, kuri esanti priklauso
ma nuo kitų valstybių. Jugoslavijos 
notoje buvo kalbama apie „tūlos jė
gos ekspansyvines tendencijas, kurios 
vairuojančios Čilės vidaus ir užsie
nio politiką.“

Rio de Janeiro. (Dena-Reuter) — 
Brazilijos užs. reik, ministeris Paul 
Fernandes pareiškė, jog esą galima, 
kad Brazilija nutrauksianti savo dip
lomatinius santykius dėl sovietų lai
kraštyje „Izvestija“ pasirodžiusių 
šmeižtų, nukreiptų prieš Brazilijos 
prezidentą Enrico Gaspar Dutra. 
Brazilijos vyriausybė jau įteikusi 
Sov. S-gai atitinkamą protestą. Nuo 
Sov. S-gos atsakymo priklausys, ar 
Brazilijos-Sovietų Sąjungos diplo
matiniai santykiai Išsilaikys ar ne.

Buenos Aires, X. 15. (Dena) — Ju
goslavijos pasiuntinys Argentinoje 
gen. Pirtsch, prieš pat išvykdamas į 
Belgradą, pareiškė, kad jis nebeži
nąs ar grįšiąs atgal. Pirtsch išvyksta 
Jugoslavijon painformuoti savo vy
riausybę apie abiejų Jugoslavijos 
diplomatų ištrėmimą iš Čilės. Abu 
ištremtieji šiuo metu yra visiškai 
laisvi, ir netrukus iš Argentinos iš- 
vyksią.

London, X. 15. (Dena-Reuter) — 
Diplomatiniai britų sostinės sluoks
niai, kurie atidžiai stebi įvykius po

Čilės ir Jugoslavijos diplomatinių 
santykių nutrūkimo, pareiškia, kad 
į šį skilimą galinčios įsivelti ir kitos 
valstybės. Kai kurie stebėtojai būkį- 
tauja, kad šie įvykiai galį privesti 
prie diplomatinio skilimo tarp Rytų 
Europos ir Pietų Amerikos valstybių.

Incidentas DP 
stovykloje

Berlin (Dena) — Britų kontrolinis 
komisijos pranešimu, spalio T d. 
viena rusų žurnalistu grupė, suside
danti iš 5 asmenų, lankydamosi vie
noje, netoli Hannoverio esančioje 
ukrainiečių DP stovykloje, buvo ap
mėtyta akmenimis. Vienas žurnalis
tas sužeistas į smilkinį ir išmuštas 
automobilio langas.

Sovietų žurnalistai stovykloje lan
kėsi savo noru, lydimi britų karinės 
valdžios atstovų. Dabar britų kari
nėms įstaigoms jie įteikė formalų 
Skundą. Įvykiui ištirti sudaryta spe
ciali komisija.

LRK Suvažiavimo sveikinimas BALF-ui
L.R.K. skyrių atstovų suvažiavimas, įvykęs 1947 m. rugsėjo mėn. į 

10—U. d-d. Augsburge, nuoširdžiai sveikina BALF’o organizaciją ir per ją ' 
visus Amerikos lietuvius, jautriai įvertinusius lietuvių tremtinių sunkią ! 
dalią ir juos taip gausiai parėmusius aukomis.

Brolių Amerikos lietuvių toks nuoširdus supratimas ir įvertinimas . 
sunkios mūsų tremtinių būklės ir BALF’o nenuilstamas pasišventimas ' 
organizuojant šalpą, paliks mumyse neišdildomą padėkos jausmą.

Jūsų parodytas ligšiolinis dosnumas daugumai tremtinių atitolino 
bado šmėklą ir padėjo išlaikyti paskutinius jėgų likučius, duodamas nepa
laužiamos vilties kovoti už savo šventas Tėvynės laisvės atgavimo taisės.

Suvažiavimo Prezidiumas
Augsburg-Hodifeld. 1947 m. rugsėjo ILd.
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Sotus alkano 
neatjaučia

. (Apie artimo meilę)
— Apie ką pasaulyje dabar dau

giausia reiktų kalbėti, garsiausiai 
\ šaukti?

I šį klausimą rodos, nė kiek ne
abejojant, tenka atsakyti:

— Šiuo metu daugiausia reikia 
kalbėti, garsiausiai šaukti apie ar
timo meilę, apie tą žmonių vienų 
kitiems meilę, apie kurią tiek daug 
ir tiek plačiai Kristus kalba savo 
Evangelijoje.

Jeigu tautos savo gyvenimą, savo 
santykius vienos su kitomis būtų 
tvarkiusios pagal Kristaus mokslą, 
pasaulį nebūtų ištikusi tokia baisi 
katastrofa. Dešimtys milijonų žmo
nių žiauriausiomis priemonėmis bu
vo išžudyta, dešimtys milijonų žmo
nių klaidžioja be tėvynės ir namų, 
šimtai milijonų žmonių dar tebe- 
vergauja. Tarp sunaikintų miestų 
griuvėsių žmogišku pavidalu slan
kioje begalinis vargas ir skurdas.

Gyvenimas perdaug jau įtikinamai 
rodo, kad vargas, skurdas ir visokie 
nepritekliai labai blogi dorybių ug
dytojai. Kur vargas, skurdūs ir vi
sokie nepritektliai žydi, ten dažnai 
visokios nedorybės klesti, lyg pikt
žolės ūkininko apleistoje dirvoje.

Vargas ir skurdas yra mūsų, be
namių, kasdieniniai palydovai. Ir 
jie mus ne tik fiziniai, bet ir mo
raliniai griaužia ir naikina, lyg bai
susis vėžys. Ne visi mes jį dar ma
tome, ne visus mus jis dar ir pa
lietęs1 yra, tačiau, kai jo baisiosios 
žaizdos prasiverš į paviršių, tuomet 
bus pervėlu, tuomet ir pati radika
liausia operacija nieko nebepadės.

Kuriomis priemonėmis mes nuo to 
baisiojo žmones ir tautas naikinan
čio moralinio sunykimo vėžio turime 
saugoti ir jo užkrėsti gydytis?

Medikai teigia, kad žmogaus skil
vyje visiškas nebuvimas rūgščių 
gaH sukelti skilvio vėžį. Skilvio 
rūgštys reikalingos virškinimui. Be 
jų sutrinka virškinimas, ir žmogaus 
organižmas nebegali normaliai funk- 
donuoti: jis pradeda vysti ir nykti.

Grįždami prie visuomeninio orga- 
nlžrao, šiandien taip sunkiai sune
galavusio, galėtume teigti, kad jam 
artimo meilė yra toji stebuklingoji 
rūgštis, be kurios jis negali sveikai 
ir normaliai funkcionuoti.’ Attitno 
meilė lengvai padeda pakelti visus 
gyvenimo sunkumus. Ji visuome
ninį organizmą apsaugo nuo mora
linio vėžio.

Kai kuris žmogaus organas sune
galuoja, pajuntamas skausmas. Pa
našiai esti ir visuomeniniame gyve
nime. Normaliose gyvenimo sąly
gose artimo meilės reikalas lyg ir 
nejaučiamas. Apie jį daugiausia 
kalbama tik ba&iyčiose iš sakyklų. 
Atrodo, kad taip ir reikia. Tačiau 
žmogus, išmuštas iš normalaus gy
venimo vėžių, iškart pajaučia, koks 
neapsakomai didelis dalykas yra toji 
artimo meilė, kaip sunku be jos 
gyventi. Ji lengvina kančias ir pa
deda pakelti sunkiausius vargus. 
Žmonės ištvėrė klaikiausią KZ gy
venimą daugiausia vien dėlto, kad 
jų tarpe buvo artimo meilės.

Dabar grįžkime prie savo trem
tinių bendruomenės gyvenimo. Visų 
mūsų likimas vienodas, bet ne visus 
jis ta pačia vargų našta slegia: vieni 
iš mūsų neša lengviau, kiti sunkiau, 
o yra daug ir tokių, kuriems ji vos 
pakeliama. Taip yra dabar, kada 
mes dar esame globojami. O kaip 
bus toliau?

Nėra jokio reikalo aiškinti, koks 
mūsų gyvenimas sunkus. Tačiau bū
tina nuolat priminti, kad tas gyve
nimas būtų daug lengvesnis, daug 
šviesesnis ir, pasakyčiau, daug pras
mingesnis, jeigu mūsų tarpe būtų 
daugiau artimo meilės, daugiau ar
timo vargų ir nelaimių atjautimo.

Fizine prasme mes jau perdaug 
arti vienas kito gyvename ir vieni 
kitų gyvenimą pažįstame, tačiau 
daugumas mūsų stengiamės, lyg 
sraigė, įsitraukti į savo kiautą, ir 
gyventi tik savais reikalais. Taigi, 
tas mūsų „suglaudintas“ gyvenimas 
artimo meilės neugdo. Kam geriau 
sekas, tas nesisieloja tuo, kuriam 
blogiau ar visai blogai. Kiekvienas 
stengias rūpintis tik savimi, o, gal 
būt, neretas ir net savo artimo są
skaita.

Tiems savo teigimams pagrįsti, aš 
galėčiau duoti daugybę pavyždžių. 
net jie nereikalingi: kiekvienas, pa
žvelgęs j save, ar apsižvalgęs aplink, 
ras jų nė kiek nemažiau ir nė kiek 
neblogesnių už tuos, kuriuos čia ga
lėčiau duoti.

Viena tik aišku, kad mes savo 
tarpe daugiau galime rasti egoizmo 
savanaudiškumo, negu altruizmo ir 
artimo meilės. Jeigu mūsų tarpe 
esama įvairių blogybių, tai daugu
mas jų kyla ič savanaudiškumo.

Klausimas, kurį čia kelių yra la
bai rimtas, labai aktualus, tiesiog 
gyvybinis,' tą gyvybiškumą supran-

iPolitinė apžvalga -

Komunizmo ofenzyva ir komintemas
KOMINTERNO ATGAIVINIMO ATGARSIAI VAKARUOSE —JT SUNKUMAI. — PALESTINOS PROBLEMA — JT MĖGINIMAS '

Vienu svarbiausių praėjusios savai
tės įvykių reikėtų laikyti komįnterno 
atgaivinimą. Sis įvykis labai plačiai 
nuskambėjo visoje pasaulio spaudoje 
ir susilaukė gausių komentarų. Kaip 
vienas anglų komentatorių nurodo, 
šiam komintemo atgaivinimui buvo 
ruoštasi eilę mėnesių. Maskvos radi
jas ir viso pasaulio komunistinė 
spauda pradėjo nepaprastą kampa
niją prieš anglo-saksus, ypač prieš 
JAV, apkaltindamos pastarąją impe
rialistiniais siekimais ir karo ruo
šimu.

Visą šią propagandą apvainikavo 
pats Višinskis, JT plenumo posė
džiuose viešai apkaltindamas JAV, 
Angliją ir šių kraštų žymiausius vei
kėjus karo kurstymu ir kitokiais bū
tais ir nebūtais dalykais,

Tuo tarpu Balkanuose prasidėjo 
teroro banga prieš buvusias opozici
jos partijas. Eilė opozicijos vadų pa
teko į kartuves, kiti turėjo sprukti 
į užsienį, gelbėdami savo gyvybę. 
Čekoslovakijoje staiga buvo atideng
tas sąmokslas‘ prieš Benešą. Areš
tuota eilė Slovakijos liaudies parti
jos veikėjų. Lenkijoje baigiama lik
viduoti Mikolaičiko vadovaujama 
ūkininkų partija. Kartu pradėti 
areštai ir prieš P. P. S. (socialdemo
kratus), apkaltinant juos palaikymu 
ryšių su pogrindinėmis ’Organizaci
jomis ir partizanais. Prancūzijoje ir 
Italijoje, dėl sunkios ekonominės 
būklės, vyko streikų bangos įvairiais 
šūkiais, kuriuos metė komunistų 
vadovaujamos profesinės sąjungos. 
Neramumai Graikijoje, teroras Pa
lestinoje, tai darbas tų pačių veiks
nių, kurie yra diriguojami iš vienos 
vietos. Po šios įžangos, kažkur Len
kijoje, gimė nauja organizacija taip 
pat nauju pavadinimu, bet senais 
tikslais — kominternas.

Pirmon eilėn šioji organizacija 
pasistatė sau tikslą-kovą prieš „JAV 
imperializmą ir jos pakalikus“ viso 
pasaulio socialistus.

Atrodo, kad istorija kartojasi, ir ar 
nebus ir dabar toks pat atvejis, kad 
visi „nuskriaustieji" atsidurs po 
komintemo sparnu ir jo vadovybe. 
Juk SĘD partija oficialiai pripažino 
naująjį komintemą ir su juo už
mezgė oficialius ryšius.

Koks gi yra ’ pagrindinis naujojo 
Belgrade įsikūrusio komintemo tiks
las? Tiek iš spaudos, tiek ir įvairių 
radijo komentatorių pranešimų su
sidaro įspūdis, jog Sovietų S-ga yra 
įsitikinusi, kad artinasi jos prana
šauta didžioji kapitalizmo krizė, o 
tada komintemas turėsiąs pakanka
mai darbo. Toji ekonominė krizė gali 
turėti du aspektus. Pirmuoju atveju, 
Europoje prasidėjusi krizė persimes 
į JAV, ir pastarosios, nieko nelauk
damos, gali pradėti jėga spręsti su- 
sidarusią padėtį. Ir antruoju atveju, 
jeigu jėga nebus panaudota, tada 
tuose sąmyšiuose ir neramumuose 
komintemo pagrindinis uždavinys 
bus palaipsniui perimti valdžią į 
savo rankas. Žodžiu, abiem atvejais 
komintemo uždaviniai yra labai aiš
kūs.

Kokią reakciją sukėlė šis komin
temo atgaivinimas Vakarų Euro
poje ir visame pasaulyje? Atsakingi 
JAV asmenys pareiškė, kad pagrin
dinis komintemo tikslas bus nepri
leisti ir trukdyti Marshalllo plano 
įgyvendinimą Europoje. Prez. Tru- 

Trečiaisiais metais po karo
Rytai bijo net vėjo iš Vakarų

L. Fisherio nuomonę pilnai patvir
tina JAV kongreso bibliotekos pra
nešimas. Parešime kalbama apie 
TSRS 30-metį ir teigiama, kai iš 
idealistinių metmenų atausta gry
nos rūšies imperializmas. Iš vidaus 
politikos į užsienių reikalų politiką 
Rusija perkėlė visą savo įtaringnmą 
ir netoleranciją. Tauta laikoma nuo
latiniame įtempime ir gynimosi nuo 
agresijos pasiruošimo būklėje, mat, 
visa tai pagelbti išreikalauti iš gy
ventojų aukų ir pasišventimo. So
vietų politika yra Rusijos geografi
jos bei istorijos ir Markso filosofijos 
sintezė.

„Observer“ teigimu, Rusijos vi
daus propaganda siekia sintezės tarp 
patriotizmo garbinimo ir senų ideo
logijos sandėlių pravėdinimo darbų. 
Sis bandymas atliekamas dėl to, kad

tant bendruomenine prasme. Ir juo 
toliau, juo labiau tas klausimas da
rysis aktualesnis. O to klausimo 
juk neišspręs nei spauda, nei komi
tetai, nei kas kitas: jo aprendlmas 
glūdi visų sielose. Ir čia tas klau
simas keliamas ne tam, kad jis būtų 
išspręstas, bet tam. kad mūsų bend
ruomenėje žmonių sąmonė nuolatos 
būtų formuojama artimo meilės 
kryptimi. A. Merkelis

J. CICĖNAS

artėja VKP (b) partinis kongresas ir 
Vakarų įtakos sunkiai bepataisomai 
užkrėtė karius, kurie, pargrįžę namo, 
„Pravdos“ žodžiais, „džiumą sklei
džia tarp gyvųjų“. „KrasnajaZviezda“ 
net stebisi, iš kur tas raudonosios 
armijos kovotojų neatsparumas „Va
karų dvėselienai“.

Neseniai, IP pranešimu, TSRS 
aukštųjų mokyklų ministras kreipėsi 
per radiją į tarybinę inteligentiją, 
kad visur -skiepytų įsitikinimą, jog 
„tarybinė kultūra yra pranašiausia 
pasaulyje“ ir podraug „kovotų su 
pražūtinga buržuazinė Vakarų pa
saulėžiūros įtaka“, kurią už pinigus 
skleidžia svetimų valstybių agentai.

Gen. Ulrych (įgarsėjęs Maskvos 
parodomosiose bylose) vienoje savo 
paskaitoje įspėjo saugotis „vienos, vi
siems žinomos didžvalstybės agentų“, 
kurie, lyg vorai, skleidžia sląstus ta
rybinei tėvynei. Gen. Ulrych teigimu, 
vienas iš tokių agentų, betardomas, 
prisipažino, kad turėjo uždavinį sa
vo jud'ošiškam darbui pasitelkti žmo
nių, kurie „turi silpnumų Vakarų 
kultūrai“.

„NYHT“ pareiškimu, amerikietiš
kas patriotizmas kyla spontaniškai ir 
nereikalingas nuolatinio dirginimo, 
be to, jis yra už užsienių reikalų po
litikos ribų, tuo tarpu tarybinį pa
triotizmą įsako galingoji Rusijos

biurokratija ir jis tetarnauja užsie
nių politikai.

„Time and Tide" teigimu, į visa 
tai, kas šiuo metu vyksta anapus 
geležinės uždangos, ypač pačioje 
Rusijoje, negalime žiūrėti pro pirš
tus ar pro vieną ausį nugirsti, o per 
kitą paleisti. Tai „Vakarams žinotina 
ne dėl žingeidumo, bet iš pareigos, 
kurią diktuoja gyvybės ir savo kul
tūrinių vertybių apsaugos instink
tas“.

Pažvelkime l komunistinę sceną
Apie Simonovo pjesę „Russkij Vo- 

pros" Gerbiamieji Skaitytojai jau 
esate skaitę. Šįkart tepridurtina, kad 
pjesė filmuojama ir, Maskvos radijo 
žiniomis, bus parodyta įvairiakalbei 
Tarybų Sąjungos gyventojų masei. 
Be to, filmą iš anksto užsisakyta 
Čekoslovakijos ir Jugoslavijos švie
timo ministerijų. Simonovo pjesė 
nėra viena „tiesa apie anglosaksus“. 
Stalino premijomis, be kitų, išskir
ta: „Gilios Šaknys“ ir „Reginald Da- 
viso Likimas“.

Amerikiečių komunistų James Ga- 
wo ir Amot d’Ussovo „Gilios Šaknys“ 
(premjera buvo Vachtangovo teatre 
Maskvoje), „Znamia“ recenzento nuo
mone, yra „fotonuotrauka iš dabar
tinės Amerikos moralybės užkulisių“ 
ir „Pravdos". teigimu, demaskuoja 
„džentelmenus — fašistus“.

manas spaudos atstovams' pareiškė, 
kad dabar, kaip niekuomet, yra reika
linga kuo skubiausia pagalba Euro
pai. Marshallio pavaduotojas Mr. 
Lovet spaudos atstovams nurodė, 
jog, atgaivinus kominterną, JAV 
politika dar tvirtesniais, žingsniais 
sieks savo užsibrėžtų tikslų įgyven
dinimo ir Marshallio plano realiza
vimo. Šių atsakingų Amerikos poli
tikų pareiškimai, atrodo, merą šiaip 
sau tušti pasisakymai.. Prezidentas 
Trumanas Baltuosiuos Bumuose tuo
jau sušaukė nepaprastą posėdį, ku
riame, be ministerių dar buvo iš
šaukti JAV ambasadoriai Londone, 
Maskvoje ir Vokietijos amerikiečių 
zonos vyr. karinių pajėgų vadas gen. 
Lucius Clay. Nors pasėdis buvo slap
tas ir komunikato neišleista, bet 
korespondentai nurodo, kad ten buvo 
svarstoma susidariusi Europos pa
dėtis.

Brazilijoje, Australijoje u- Čilėje 
prasidėjo didelė akcija prieš vietines 
komunistų partijas. Atrodo, kad 
kompartijos ten gali būti uždarytos.

Antroji tema, dėl kurios jaudinasi 
visas pasaulis, tai Palestinos proble
ma, kurią dabar svarsto JT plenu
mas. Kaip yra žinoma, JT Palestinos 
komisija paruošė planą, pagal kurį 
Palestina padalinama į dvi valsty- 
bes-arabų ir žydų. Siam Palestinos 
padalinimui pritarė eilė valstybių, 
tarp jų JAV ir Sov. S-ga, todėl 
atrodo,- kad šiam padalinimui pritars 
JT plenumas 2/3 balsų dauguma.

Bet ar tuo ši problema bus iš
spręsta? Vargu. Arabai su šiuo planu 
nesutinka, o tai yra labai svarbu. Jų 
atstovai JT posėdyje pareiškė, kad

Pasiruošimas revoliuciniam momentui
Sunku nuspręsti, kas slepiasi už 

paskutiniajame sovietų „Literatur- 
haja Gazeta“ numeryje staiga prasi
dėjusių įžūlių įžeidinėjimų, nukreip
tų prieš amerikiečių politikus, ir iš
šaukusių formalų JAV ambasado
riaus Walter Bedell Smith protestą. 
Tačiau, Washingtoną pasiekiančiais 
pranešimais iš Maskvos, yra tvirtų 
duomenų, kad tie įžeidinėjimai buvo 
inspiruoti ne kieno kito, o paties 
premjero Josifo Stalino.

„Literatumaja Gazeta“ yra sovietų 
rašytojų organas, kuris prieš keletą 
mėnesių pergyveno didelį valymą. 
Jau pakankamai tos skaistyklos pri
gąsdinti sovietų litertūros žmonės 
buvo neseniai painformuoti, kad Sta
linas šiuo žurnalu yra nepatenkintas. 
Jiems buvo duota suprasti, kad šis 
nepasitenkinimas tiktai tuo atvejų 
galėtų kiek sušvelnėti, jėi ateityje 
žurnalo turinys pasidarytų labiau 
„politinis ir antivakarietiškas“.

Skubėjimas prisitaikyti
Sovietų rašytojai perdaug nenu

stebo ir skubėjo prisitaikyti. Sekan
čiame žurnalo numeryje JAV prezi
dentas jau buvo pavaizduotas, kaip 
„lenktyniaująs dėl mažojo Mūncheno 
puskarininkio laurų“, Marshallis 
aprašytas kaip „Wall Street spyna“, 
o gen. Eisenhoweris apibūdintas 
„kalbąs Hitlerio balsu“ ir tt.

Ambasadoriaus Smith protestas, 
žinoma, liko be pasekmių, ir inci
dentas dabar, be abejo, yra jau baig-

jie visomis priemonėmis kovosią 
prieš Palestinos padalinimą, ir kad 
šis padalinimas baigsis dideliu krau
jo praliejimu Artimuosiuose Rytuose. 
Ypač.yra įdomus anglų nusistatymas 
Palestinos klausimu. Anglų atstovas 
oficialiai pareiškė, jog, nežiūrint 
koks ten bebūtų sprendimas, Anglija 
savo karines pajėgas iš Palestinos 
atitrauks. Jeigu JT įsipareigotų 
ginklu šį planą įgyvendinti, tai Ang
lija pasilieka sau rezervą — prisi
dėti ar neprisidėti prie šio spren
dimo.

JAV atstovas P. Johnson, kurio 
pareiškimo visi nekantriai laukė, 
pritarė Palestinos padalinimui ir 
kartu nurodė, kad, reikalui esant, bus 
sudaryta iš visų JT narių tarptau
tinė policija, kuri prižiūrės tvarką 
iki galutinio plano įgyvendinimo. 
Kartu paprašė Angliją savo karinių 
pajėgų neatitraukti tki tol, kol jos 
pareigas perims tarptautinė policija. 
Bet, kaip matėme, Anglija šiuo klau
simu laikosi rezervuotai ir, nežiūrint 
visų prašymų, savo kariuomenę iš 
Palestinos yra numačiusi atitraukti. 
Tad kyla klausimas, argi Anglija bū
tų atsisakiusi Sueco kanalo gynybos 
ir tokia lengva širdimi užleistų šias 
pozicijas, dėl kurių šimtmečiais ko
vojo? Į šį klausimą šiek tiek aiš
kumo įneša vieno anglų komentato
riaus pareiškimas, pagal kurį išeitų, 
kad tarp arabų valstybių ir Anglijos 
jau baigiami pasitarimai sudaryti 
apsigynimo paktą, Anglijai vadovau
jant. Toliau esą numatyta Anglijos 
kariuomenę iš Egipto ir Palestinos 
atitraukti ir ją perkelti į Transjor- 
daniją, Sudaną ir Iraką.

ė
STEWART ALSOP

tas. Dabar ta Stalino pranešimo da
lis yra įdomi, kaip didesnio pavyz
džio simptomas ir dalis. Dabar ne 
tiktai iš šio incidento, bet ir iš visos 
paskutiniųjų mėnesių sovietų poli
tikos yra visai aišku, kad Stalinas 
jau padarė likiminį nutarimą.

Vienu metu Stalinas taktiniais su
metimais buvo nutaręs leistis į ribo
tą bendradarbiavimą su Vakarais. 
Tačiau dabar tai jau yra praeityje. 
Dabar Sovietų Sąjunga veda nenuils
tamą politinį karą su Vakarais, ypač 
su Jungtinėmis Valstybėmis. Paklus
damos šiam nutarimui, pasaulio ko
munistų partijos negali — iš pradžių 
tik bandymui — toliau bendradar
biauti su demokratinėmis partijomis. 
Be to, jos turi pasiruošti revoliuci- 
nam momentui.

Sprendžiamasis pakeitimas
Maža Rusijos žinovų grupė Mask

voje ir Washingtone jau praeitą ba
landžio mėnesį pajuto, kad yra nu
sistatyta pakeisti, abi — Sovietu Są
jungos ir komunistų partijos — li
nijas. Tą’mėnesį maskviškėje „Prav- 
doje“ pasirodė eilė straipsnių, susi
dedančių iš perspausdinamųjų Le
nino „Balandžio tezių" ir reikšmin
gų „Pravdos“ redaktorių komentarų. 
Šias tezes Leninas yra parašęs 1917 
m. balandžio mėn. Trumpai tegyva
vęs Kerenskio režimas tuomet buvo 
pasiekęs savo galybės viršūnę, o ko-

Turint galvoje tokias Artimųjų 
Rytų perspektyvas, visiškai yra su
prantamas anglų rezervuotumas Pa
lestinos reikalu. Taip pat galima su
prasti, kad, sudarius sutartį su arabų 
valstybėmis, kito Palestinos partne
rio, būtent žydų, reikalai- atsiduria 
antroje eilėj^

Bet kol bus sukurta tarptautinė 
policija, visus domina klausimas, ar 
JAV įves savo dalinius į Palestiną? 
Vienas JAV radijo komentatorius 
nurodo, kad šitokiam dalinių įvedi
mui yra labai priešinga didžiosios 
visuomenės dalies opinija. Esą, stra
teginiais sumetimais, negalima rizi
kuoti susipykti su arabų pasauliu, 
kurio žinioje yra milžiniški naftos 
ištekliai.

JAV, nors ir pasisakė už Palestinos 
padalinimą, bet prie šio plano įgy
vendinimo eina labai atsargiai. Tai
gi, Palestinos problema stovi didelio 
klaustuko ženkle.

Taip pat ir pačios Jungt. Tautos 
yra atsidūrusios dideliuose sunku
muose. Ne be reikalo Belgijos užs. reik 
min. Spaakas, išvykdamas iš New 
Yorko, spaudos atstovams pareiškė, 
kad jis nebemato reikalo ilgiau pa
silikti JT posėdžiuose, nes vistiek 
nieko konkretaus ten padaryti nesą 
įmanoma.

Kaip bebūtų, viena yra aišku, kad 
jeigu J. Tautoms pavyks sukurti ka
rines pajėgas Palestinos reikalams, 
tai bus didelis žingsnis į priekį ne 
tik Palestinos reikalų sprendime, bet 
ir kitoms problemoms, kurios yra 
dar blogesnėje padėtyje, negu Pa
lestina. Banionis

munistų partija tik pradėjuši legalią 
politinę veiklą. Kai kurie’ šios ne
didelės partijos vadai aiškino, kad 
tradicinė konspiracinė taktika ir 
jėgos naudoj imašį jau nebe
būsią reikalingi. Jie įrodi
nėjo, kad partija turinti savo jėgas 
sukoncentruoti, stengdamosi laimėti 
mases plataus masto šalpa; tuo bū
du, legalus pelnas gali būti valdžios 
ir parlamento kontroliuojamas. Sim 
„Balandžio tezėse“ Leninas šias silp
nybes piktai pasmerkė.

Jis rašė, kad buržuazija ir jos — 
socialdemokratiniai — įrankiai te
gali būti nugalimi tik jėga. Social
demokratinė vyriausybė, paruošus 
dirvą revoliuciniam momentui ir ko
munistams paėmus visą valdžią, turi 
būti palaidota. Be to, ši taktika ne- 
siribos vien Rusija. \

„Iš tikrųjų tėra viena vienintelė 
internacionalizmo rūšis: Iš visos šir
dies dirbti, siekiant sukurti revoliu
cinį judėjimą ir išvystyti revoliucinę 
kovą ir remti tokią — tiktai tokią 
— kovą ir tik tokią liniją kiekvie-' 
name krašte, be jokios išimties.“ Tai 
rašė Leninas 1917 metais, tai per
spausdino „Pravda“ 1947 metais.

Visiškas priderinimas
„Pravda" rūpestingai pastebėjo, 

kad 1917 metais Lenino pasakytieji 
žodžiai yra visiškai „pritaikomi pa
kulinei situacija:“-1(147 metais. Ten 

taip pat pastebina apie „vakarų ka
pitalizmo anarchiją ir gilią krizę“.
Ir pabrėžiama, kad, laikydamosi Le
nino taktikos, partija 1917 metais 
pasidarė pakankamai pajėgi per ke
letą mėnesių suorganizuoti revoliu
ciją.

Sovietų Sąjungos politika ir pa
saulio komunistų partijų politika 
yra dvi to paties pinigo pusės. To
dėl Rusijos žinovai tiki, kad „Prav
dos“ straipsnių serija pranašavo 
agresyviosios sovietų politikos augi
mą, kurio simptomai yra ir „Lite; 
raturnaja Gazeta“ išsikoliojimai bei 
paskutinioji, įtūžimo pilna, Višinskio 
kalba Jungtinėse Tautose. Tą patį 
pranašauja ir tokių antikomunistų 
„socialdemokratų“, kaip Maniu, Nagy 
ir Petkovo, likimas. Pagaliau, tą 
patį pranašauja naujoji komunistų 
linija nesovitieškajame pasaulyje, 
ypač Italijoje iri Prancūzijoje.

Italijoje komunistų vadas Palmlre 
Togliati, kuris anksčiau, kaip ir Le
nino pykčio objektai 1917 metais, 
sakė pamokslus apie „legalumą“, 
dabar įsakė savo pasekėjams būti 
pasirengusiems kovai. Prancūzijoje 
pastaraisiais mėnesiais komunistų 
partijos centrinis komitetas nuspren
dė, kad jų ideologija turi būti per
orientuota pagal revoliucinę liniją, 
o prancūzų komunistai „būtų pasi
ruošę prisiimti stalinisto epitetą“.

Taigi, vaizdas ryškėja. Šią žiemą 
vakarinėn Europon ateis didysis ko
munistų įsakymas pradėti veikti 
jėga. Tačiau, ar tą įsakymą pasiseks 
ivydyti, ar ne — tai daugiau pri
klausys nuo Jungtinių Valstybių, 
negu nuo Josifo Stalino ir jo stra
tegų. „New York Herald Tribūne“
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Vartai
—Kai nuvažiuosi, tai būtinai pa

kalbink mano draugus. Beldžiu jau 
ketvirtą kartą, bet jie tyli, kaip iš
virti.

— Užsukite, jeigu galite, į Rhoda 
Island. Ten, Providence mieste, kiūto 
mano pusseserė. Žadėjo atsiųsti tvir
tą afidevitą, bet jau tyli visą pus
metį, tartum būtų vandens į burną 
paėmusi.

Tokie ir panašūs atsikreipimai 
plaukia iš .Vakarų Europos. Tie žmo- 
nėš ten yra pakėlę sparnus ir norėtų 
kaip galima greičiau palikti karo 
griuvėsius. Čia, Amerikon, atvykę 
tremtiniai, kiek įmanoma, stengiasi 
jiems padėti, pasiteirauti. Kai kada 
pasiseka laišku' ar gyvu žodžiu pri
kelti prašomą giminę bei pažįstamą. 
Tačiau atsitinka ir taip, kad net į 
pakartotinus beldimus tyli jie, tar
tum visiems amžiam^ būtų žemės vi
duriuose užsikasę. O kartą pasitaikė 
(reta staigmena!), kad atkūrė pilietis 
su nuosava mašina net iš ketvirtos 
valstybės (šteito) ir vaistininko pe
dantiškumu iščiupinėjo apie savo gi
minę Vokietijoj ir po poros savaičių 
jau pranešė išsiuntęs afidevitą.

Visai neseniai atėjo net toks laiš
kas:

„Tik jūs man visą teisybę išguldy- 
kite ant šito punkto, ar John ir jo 
pati tikrai laikina (mėgsta) prastą 
darbą, nes pas mumis tik ant prastų 
darbų kai atsisėdi gali padaryti vi
sokį daiktą. Par jumis sužinojau kad 
jie mokyti žmonės, tai kaž ar jie 
panorės ant sopų ar ant farmų aiti. 
Jeigu jie nepardaug paniberni tai aš 
kita nedelia Johnui ir jo pačiai pa-

ir užtvaros Į aiideviicą MUSIJ KORESPONDENTO AMERIKOJE

ris rffidasi tarpe pabėgėlių. Tai yra 
kiekvieno garbinga pareiga ir už
duotis ...“

Vyriausia Amerikos lietuvių Ad
ministracija .................... ......
tas — visai neseniai, kaip daugelis, 
gal būt, matėt, Amerikos liet, spau
doj paskelbė informacinį pranešimą 
afidevitų sudarymo reikalu. Jame 
Konsulatas pranešė susidomėjusių 
žiniai apie 60 visoj Amerikoj išsklai
dytų įstaigų adresų ir jų valdininkų 
vardų, kurie yra pasiruošę kiekvienu 
metu be privalomo atlyginimo pa
ruošti afidevitus.

Kai kurie tremtiniai, kaip matyti 
čionykštėj spaudoj, skelbia savo var
dus ir asmens žinias, norėdami šituo 
atkreipti gailestingesniųjų amerikie
čių dėmesį. Ar šitokie skelbimai yra 
sėkmingi ir tikslūs, sunku primyg
tinai tvirtinti. Greičiausia jie nedaug 
ką sujaudina. Kiti vėl graudžiais ar 
dar kitokiais būdais klabena įvai
riausias šio krašto liet, organizacijas, 
dvasininkus, mokyklas, žodžiu, visus 
tuos židinius, apie kuriuos manoma, 
kad ten yra kokia nors viltis išskelti 
afidevitą. Deja, labai ir labai maža 
dalis susilaukia realaus atsakymo. '.

Taip žmonės veria vartus, kad pro 
juos galėtų pralįsti afidevitas ir pa
tektų į tremtinio rankas. Kai ku
riems tie vartai labai laisvi ir dau
gelis, kaip žinome, jau kuris laikas 
savo stalinėse ar konsulatų spintose

Stasius Budavas padaro rūgščią 
kad atvykėlis

— Generalinis Konsula-
brandina afidevitus, kiti laukia, labai 
sunkiai ir nekantriai laukia, dar kiti 
—iš niekur nieko neturi ko laukti. 
Taigi yra siauresni ar platesni vartai. 
Tačiau yra ir užtvarų. Apie jas, tas 
užtvaras, 
pastabų.

Nemaža 
gausių ir 
Ir jiems, kaip atrodo, visai nesunku 
būtų čia netik keletą vaikingų šei
mų, bet ir visą giminę ten atitraukti. 
Deja, jie to nedaro ir kai kurie, tur
būt, nedarys. Šitoms užtvaroms atsi
rasti esama nemaža priežasčių.

Pirmiausia reikia žinoti, kad šian
dien jau praėjo tas „romantiškasis“, 
smalsusis perijodas, kai buvo pakilęs 
noras čia atsikviesti tremtinį ir pa
matyti, kaip atrodo jis, ta nacių ar 
bolševikų auka: šiandien amerikietis 
naujai atvykstantį pasitinka realiau 
ir kritiškiau. Jis mėgsta pasiklausyti 
ar net paklausinėti savo pažįstamus, 
ką jie pasakoja apie naujai atvykusį. 
Ir jeigu sužino, kad kaimyno nuo
monė apie „grinorių“ yra pilka ar 
net neigiama, tada toks smalsuolis 
jau traukiasi į savo kiautą ir afide- 
vito reikale yra kurčias ir nebilys.

Šiuo atžvilgiu kalbamuosius rūpes
čius neigiamai palenkia net patys 
atvykėliai, o taip pat ir vietinės 
sąlygos.

taip pat keletą palaidų

tremtinių Amerikoj turi 
net pasiturinčių giminių.

Amerkietis neretai 
miną, jeigu sužino, 
arba besiruošiąs atvykti jau iš 
anksto apsukriai derasi dėl darbo 
rūšies,ypač pabrėždamas, kad nesąs 
linkęs į fizinį darbą, nes jo profesija 
tokia ir tokia. Pvz., čia kursuoja 
pramanytas ar tikras, tačiau būdin
gas pasakojimas. Esą vienas mūsų 
vyresniosios kartos karinės patirties 
atstovas, daug nuopelnų turįs mūsų 
valstybei, paklausęs vieną čionykštį 
amerikietį, ar negalįs jis atsiųsti afi
devitą ir, be to. kokį atlyginimą ga
lėtų jis gauti už savo profesijos 
darbą. Taigi nerealumas.

Čia labai bijo „ponų“ ir net inteli- 
gentinių užsimojimų. Mat, nė vienas 
senesniosios kartos amerikietis, pra
ėjęs čia pro anglių kasyklas, įvairius 
fabrikus ir kitas fizines mankštas, 
kartais negali įsivaizduoti, kaip nau
jas atvykėlis imasi klausinėti apie 
baltų delnų darbą. Prasikiša savotiš
kas „pavydas“. Vaizdingumo dėliai 
galima pacituoti, ištrauką iš vieno 
laiško, kuris šią vasarą buvo pas
kelbtas viename Amerikos liet, dien
rašty: „. . . Atsišaukti, atsikviesti 
tokį ponelį į šį kraštą net ir baisu, 
ir kyla abejonė, ar jis panorės fizinį 
darbą dirbti, jeigu jam nepasitaikys 
darbas pagal jo mokslą ir profesiją.. 
Toliau skaitome, kaip viena panelė, 
17 metų našlaitė, jau atvykusi į 
Jungtines Valstybes, buvo užklausta,

kuo ji norėtų verstis. Taigi panelė 
pareiškė, kad ji norėtų išeiti aukštąjį 
mokslą... Iš tikrųjų ar ne keista? 
Mes savo dukteris gal neturime kuo 
net vidurinį mokslą išleisti, ir kai 
jos sulaukia IT' metų, tenka jas leisti 
grindžių plauti ar kurio kito fizinio 
darbo dirbti, o tuo tarpu, ve, dėkim 
pinigus ir aukas Dievo Paukšteliui, 
atvykusiam iš Europos, aukštus 
mokslus išeiti. Ką tuomet mūsų 
dukros turėtų sakyti?“ O po to jau 
seka dar daugiau pastabų ir prie
kaištų. Po penkių dienų kitas- laik
raštis bandė šitokiems sprendimams 
oponuoti ir gana įtikinančiai sam
protavo: ' „Keista yra kai kurių mūsiš
kių logika. Jie stebisi, kodėl atvyks- 
tgntieji tremtiniai nenori taip gy
venti, kaip mes gyvenome tik ką 
pasiekę šią šalį prieš kelias dešimtis 
metų? ... Bet jeigu inžinierius ieško 
savo srityje, jeigu gydytojas eina J 
ligoninę, arba profesorius į univer
sitetą, chemikas į laboratoriją, tai čia 
visai natūralūs dalykas. Kiekviena^ 
linksta į savo profesiją. Mums lietu
viams reiktų džiaugtis, kad saviškiai 
užima svarbesnes vietas, arba siekia 
jų.“ Ar šitas oponentas nugalėjo aną 
priekaištautoją, sunku pasakyti. Gal 
kiek ir sušvelnino, tačiau, kaip ži
nome, pięmas įspūdis lieka , daug 
Stipresnis ir tremtiniams jis pasidaro 
nemaža užtvara. (B. dj

JAV, 1947 spalis. •

Kosciuška — Lietuvos sunuš
dirbsiu afidevita.“. Ir t. t.

Afidevitas, tas magnetingas lakš
tas, šiandien daug ką magina. Žmo
nės nerimsta, graužiasi, kai draugas 
ar giminė pažada ir vis nepasisku- 
bina. Dar labiau susikrimtę yra tie, 
kurie neturi ne tik giminės ar prie- 
teliaus, bet ir paprasčiausio pažįs
tamo; Nors, iš tikrųjų, šiandien afi
devitas daugeliui tėra tiktai raktas, 
deja, prie užantspauduotų durų, pro 
kurias tik „išrinktieji“ įleidžiami. — 
taip šykščiai ir lėtai šiandien kas 
nors nugali konsulatų kvotas ir for- 

' malūmus; Tačiau gal netolimoj atei
ty, kaip jaučiama iš visų nuotaikų 
Amerikoj, bus plačiau praverti var
tai. ir tie, kurie turės tokių raštų, 

gi galės be ypatingos eilės žengti^ laivą 
ir Naująjį Pasaulį. į

Afidevitų reikalas pačioj Amerikoj 
jau kuris laikas įvairiai rutulioja
mas, nors ir ne taip aktualiai, kaip 
to norėtų tremtiniai. Štai viena ži
noma organizacija, kuri yra išdavusi 
per 300 afidevitų, rugsėjo m. savo 
organo laidoj taip skelbia ir ragina: 
„ . . . visi Amerikos lietuviai. turėtų 
mažiausia parūpinti 35.000 afidevitų 
ateinančiais metais, jei Stratton Bilą 
pereitų, nes pagal ją kiekvienas įva- 

> ziuojąs vistiek turės turėti afidevitą. 
Mes turėtumėm jau dabar užsibrėžti 
po kiek galint daugiau afidevitų atei
nantiems metams, kad išgelbėjus lie
tuvių tautos geriausią elementą, ku-

„KAS AS ESU, JEI NE LIETŲyiS?“

Apie Tadą Kosciušką, tą didįjį 
karžygį ir kovotoją dėl Lietuvos ir 
Lenkijos laisvės, mes esame daug 
girdėję, daug skaitę. Bet kas jis iš 
tikrųjų yra ar lenkas, ar lietuvis, 
daugis iš mūsų gali suabejoti. Len
kai sako, kad jis buvo lenkas. Mes 
gi sakome, kad jis yra mūsų tautie
tis, nes ir pats Tadas Kosciuška vi
sur save laikė lietuviu. Kad šis 
mūsų teigimas nebūtų iš piršto iš
laužtas, mes leisime pasisakyti jo 
biografams bei kronikams, pačituo- 
sime jo paties rašytus laiškus, iš ku
rių susidarysime aiškų vaizdą, kas 
jis iš tikrųjų buvo.

Tadas Kosciuška gimė 1746 m va
sario 12 d. Lietuvoje, Kosovikų pa
rapijoj, Merečiovščiznos dvarelyje. 
Jo tėvai buvo nusigyvenę lietuvių 
bajorai, kurie jį ir užaugino lietu
viu. .Tai patvirtina Encyclopedia 
Americana, tą patį rašo ir žinomas 
Vokietijos rašytojas, Kosciuškos bio
grafas, Karlas Falkensteinas (Kos
ciuškos biografija, 1834 m. Leip- 
zigas). New International Encyclo
pedia rašo, kad T. Kosciuška gimęs 
Merečovščiznoje, netoli Naugarduko, 
Lietuvoje. Jis buvo senos, nusigyve
nusios lietuviškos šeimos «inis.

Anglė rašytoja Monica M. Gard
ner, smulkioje Kosciuškos biografi
joje (Londonas, 1920 m.) rašo: „Jei 
T. Kosciuška yra kam skolingas už

suteiktą jo tyram gyvenimui įtaką 
laikytis pastovumo ir pasiaukojimo 
pareigoms, nuo ko jis nenutolo, tai 
daugiausia jis skolingas Lietuvos 
kaimo gyvenimui su jo laisvėmis ir 
stebuklingais žavėjimais, kurie taip 
aiškiai atsispindi šiame Lietuvos gi
rių sūnuje. Tautos vadovybė, kara
liaus titulai buvo Kosciuškos ran
kose, bet jis visuomet pasiliko pa
prastu Lietuvos kareiviu, dėvėjo kai
mo drabužius ir draugiškai gyveno 
su savo kariuomenės kaimiečiais, 
laikydamas juos sau lygiais broliais.

Vėliau buvo surastas, paties Kos
ciuškos ranka parašytas, atsišauki
mas į Lietuvos kariuomenę, aiškiai 
parodo to vado sielos kilnumą, kuo
met jis, nepaisydamas daug galinges
nių prieš jį esančių jėgų, žudančių 
visą tautą, vadina Lietuvos kareivius 
savo broliais ir draugais.“

Taip apie Tado Kosciuškos tautybę 
rašo jo biografą® ir jų pateiktos me
džiagos tikrumu netenka abejoti.

O kuo jis pats save laikė?
Tai matyti iš jo laiškų knygos. 

(„Listy Kosciuszki“ Lvovas, 1877 m.) 
Vieną jų, rašytą 1790 m. vasario 7 d. 
generolui Miesiolowskiui, mes čia ir 
pacituosime (laiškas rašytas iš Wloc- 
lawko):

„Aš jau pasakojau apie vietos 
žmones ir galiu tik pridurti, kad toji

šalis labai graži ir turėtų priklau
syti geriems ir darbštiems lietu
viams, o ne sustingusiems ir nieko 
nepaisantiems vietos gyventojams. 
Prašau nusiųsti mane atgal į Lietuvą, 
jer. nenorite, visiškai manęs atmesti, 
ar laikyti netinkamu tarnybai. Kas 
aš esu, jei ne lietuvis, jūsų bendra- 
tautis, jūsų parinktasis? Kam dau
giau aš turiu būti dėkingas, jei ne 
jums? Ką aš1 turiu ginti, jei ne jus 
ir save? Jei jūs nepareikalausite 
seime, kad mane grąžintų, Dievas 
žino, ką aš galiu sau padaryti, nes 
mane ima pyktis, kai pamanau, kad 
aš lietuvis, turiu tarnauti Karalystei 
(Lenkijai), kuomet ten (Lietuvoje) jūs 
turite tik tris generolus. Kai. priešai 
jus įveiks ir pakars, tuomet tik jūs 
suprasite būties svarbą ir pradėsite 
rūpintis savimi.“

Na, dabar reikia tikėti, kad mums 
daugiau jokių abejonių. nesudarys, 
nustatant Kosciuškos tautybę, nes jis 
pats, kaip lietuvis, pasistatė amžiną 
paminklą, kuris visiems byloja kas iš 
tikrųjų buvo.

Peržvelkime trumpai jo gyvenimo 
kelią.

Savo nepaprastais gabumais T. 
Kosčiuška atkreipė kitų dėmesį ir kai 
baigė Varšuvos karališkąją (karo) 
mokyklą, lenkų karalius išsiuntė jį 
į Prancūziją, tęsti toliau studijų. Tuo 
metu jis aplankė veik visą Vakarų

Iš daug „Tiesų“ — viena tiesa

...viena didelė donorų stotis...

Europą ir kai baigė Breste fortifika
cijų ir karo laivyno taktikos moks
lus, buvo pakeltas į kapitono laipsnį, 
o jo priežūrai buvo pavestos Kroku
vos fortifikacijos. To miesto univer
sitetas kvietė jį profesoriauti mate
matikos fakultete, bet T. Kosciuška 
atsisakė nuo moksliniko karjeros.

Jo gyvenimo kelią visai kita kryp
timi nukreipė nepasisekusi meilė. 28 
metų ugningas jaunuoli; įsimylėjo 
turtuolio maršalo dukterį. Tėvas jų 
vedybų nenorėjo ir«* rengėsi saVo 
dukterį išleisti už vrcno turtuolio. 
Tada jie nutaria pabėgti iš tėvų na
mų. Išsirengė, bet pakelyje pasivijo 
maršalas su ginkluotais vyrais ir 
sunkiai sužeidę T. Kosciušką paliko 
lauke mirčiai. Duktė buvo grąžinta 
namo ir išleista už nemylimo tur
tingo dvarininko.

Po šios nelaimingos meilės T. Kos- - 
ciuška atsiduria Paryžiuje, iš kur iš
vyko į Ameriką ir įstojo į Wašing- 
tono revoliucionierių kariuomenę.

Čia jis aktingai dalyvavo Ameri
kos nepriklausomybės kovose, pasi
žymėjęs savo nepaprastais gabumais 
bei drąsa ir per gana trumpą laiką 
buvo pakeltas į pulkininko laipsnį fr 
paskirtas Wašingtono adjutantu.

Amerikos Kongresas, įvertindamas 
jo didelius žygius, suteikė jam pilie
čio teises, pareiškė viešą padėką, pa
kėlė į generolo laipsnį ir padovanojo 
dvarą. Dabar T. Kosciuška gali ra
miai gyventi, atsidėti mokslo darbut

Bet štai jį pasiekia žinia, kad tėvy
nėje prasidėjo neramumai: Lietuva 
ir Lenkija nori išsivaduoti iš Rusijos 
jungo.

Prityręs kovotojas, taurus ir karš
tas patriotas lietuvis, palieka Ame-

Ar pajėgs pakreipti istorijos ratą?

Toks iš viso kyla klausimas, skai
tant komunistinę Lietuvos ir Įritu 
kraštų spaudą. Rytai ir Vakarai 
šiandie stovi vienas prieš kitą visais 
frontais. Žūtbūtinė kova vyksta 
kiekviename žingsnyje, kiekvienoje 
bet kurio darbo srityje.

Anapus geležinės uždangos NKVD 
malūnas mala ir traiško ir partinius 
ir nepartinius. Ne be pagrindo JAV 
.lietuvių komunistų „Vilnies“ Nr. 156 
skiltyse A. Bimba, sugrįždamas iš 
kelionės po LTSR, išreiškė norą ją 
pamatyti po kelių metų: „kaip jinai 
tada atrodys? ' Ką ir kur dirbs šių 
dienų veikėjai, tie pionieriai, tie kū
rėjai naujojo gyvenimo. Vienas ki
tas žinoma šiose nelygiose pastan
gose gal pavargs, kitas gal ir su
klups . * Jau l^adrė Gide savo 
„Sugrįžime iš TSRS~rašė, kad VKP 
(b) pasiryžo savo sferos žmogų arba 
perauklėti, arba sunaikinti. Vyksta 
didelio masto melo ir klastos įpilie
tinimas. Jau net V. Putinas — My
kolaitis str. „Maironio poeto kelias" 
įterpė tokį teigimą:

„Carinės biurokratijos politika, po 
1863 m. siekusi sustabdyti Lietuvoje 
lenkų bajorų politinę propagandą ir, 
be kita ko, uždraudusi spausdinti 
lietuviškus raštus lotynišku — len
kišku šriftų suteikė aušrininkų sąjū
džiui palankią dirvą politinei ko
vai?“

Tarybų Lietuvoje sukeičiama ne 
tik gatvės (pvz., Vilniuje šv. Onos 
g-vę pakrikštyta į „Tiesos“ g-vę, Vo
lano g-vė į Švietimo, šv. Mykolo 
sk- -" vis ‘ Biliūno irt. t.).bet klas
tojama ir pati istorija. Šit „Tiesa" 
kovo 15 d. pranešė, kad atiduota

spaudai, prof. Pakarkite „Kryžiuočių 
valstybės santvarkos bruožai“. Darbe 
— kaip „Tiesa“ rašo — yra nušvie
čiama popiežių, kaip kryžiuočių agre
sijos prieš . Lietuvą organizatorių, 
veikla, o taip pat reikšmė pagelbos, 
kurią rusai teikdavo lietuviams ko
voje prieš vokišką agresiją." '

Justo Paleckio teigimu („Tiesa“ 
Nr. 169), prieštarybiniais laikais, at
seit 1918—1940 m. būvyje, Lietuva 
buvo verčiama blaškytis tarp Vokie
tijos ir Anglijos, būti arba Berlyno 
ar Londono kiaulių ūkiu: „Buržua- 
žinė Lietuva įsikūrė ne todėl, kad to 
norėjo lietuvių tauta, bet todėl, kad 
tai buvo reikalinga imperialistinėms 
valstybėms, kurioms 1918 m. rūpėjo 
sudaryti užtvarą prieš Tarybų Rusiją 
ir plačdarmą jai užpulti.“

„Tiesa" Nr. 97 džiaugiasi, kad Lie
tuvoje „likviduota dvasininkų klasė, 
žymiai pakirsti ekonominiai buožių 
ir katalikų dvasininkijos pagrindai. 
Dabar „vyriausias šūkis praplėsti 
LTSR žmogaus akiratį“. Ir akiratis 
ne plečiamas, bet laužiamas visu 
grubumu ir pagal Lenino nurodymus: 
„Grįžkime į Aziją, o Rytų pagelbimi 
pasieksime Vakarus.“

Gal būt, ne visi žino, kad prieš pat 
1939—1945 m. karą Uzbekijoje, Ka
zachijoje ir Kirkizijoje lotiniškieji 
rašmens pakeista „graždanka“. Ru
siškojo imperializmo politika žengia 
pirmyn. „Tiesos“ Nr. 169 kažkoks S. 
Petrovas pastebi:

„Per 2 su puse metų RTFSR švie
timo ministerija pasiuntė Lietuvos 
pradžios ir vidurinėms mokykloms 
125 tūkstančius egzempliorių 80-ties 
’vairiu pavadinimų vadovėlių . .

Iš „Tiesos" patiriame, kad Vilniuje 
prie miesto bibliotekų atidaromi vai
kų skyriai su literatūra lietuvių ir

rusų kalbomis. Ten pat doc. B. Horod- 
ntčius — fizikos matematikos fakul
teto dekanas — kviečia studijuoti fi
ziką ir praneša, kad „stojant į fakul
tetą reikia išlaikyti egzaminus iš . . . 
rusų kalbos ir rusų literatūros“. Vil
niaus pedagoginiame institute veikia 
rusų kalbos ir rusų literatūros fakul
tetas.

Vaižgantas „Pragiedruliuose-- yra 
pastebėjęs, kad „apyšiurkštę žievę 
nuo lietuvių nugramdęs, randi euro
pietį, o šlifuotąją žievę nuo ruso nu
skubęs, randi totorių".

Dr. V. Kudirka Varpe 1890 m. rašė: 
„Rūgoti ant „europizmo", tai vis vien 
ką būti išpažintoju barbarizmo.“

E. Germanas („Tiesa" vasario 13 d.) 
Str. „Pakelti architektūrinio apipa
vidalinimo kokybę“ rašo:

„Antai, respublikinio projekto bei 
planavimo tresto fasadų sprendimams 
dažnai įspausta tarybinei architek
tūrai svetima Vakarų Europos įtakų 
žymė.

Prof. Mervat savo knygoje „Rytų 
tautų teatras“ sako, kad anglosaksų 
civilizacijos įtaka Tarybų Sąjungoje 
turi būti lyg šašas nuplėšca. Ir nebe 
originali, o vergiškai klusni yra „Ta
rybų Lietuvos" nuomonė, kad Vil
niaus teatro artistai, statydami pjesę 
„Po Prahos kaštonais“, nepajėgė at
sipalaiduoti „neigiamo Vakarų teat
ro štampo“. K. Korsakas spaudai 
atiduotoj studijoj apie Martyną 
Mažvydą pastebi, kad rusų įtaka pa
dėjo mūsų raštijai kilti ir plisti. A. 
Vienuolio-Žukausko žodžiais, iš viso 
’r dabar knygų ir laikraščių srityje 
„esame nuo broliškųjų respublikų 
gerokai atsilikę", atseit, dulkė ir 
mokas savikritika iki'visiško nu- 
sižmoginimo. c

„Tiesos“ pranešimu St Tarvydas

LTRS geografijos leidinyje 6 lanku 
užims LTSR fizinei ir ekonomine! 
geografijai. Juokas juoku, bet teap- 
rašo nors Lietuvos peizažą 1947 
metais, nes žmogaus jau nebepažinti. 
An, iš „Tiesos“ skelbimų kyšo šiurpi 
tragedija: Mudrecovas Aleksandras 
Federovičius skiriasi su savo žmona. 
Mudrecovo šeimyninius ryšius, trauk 
jį devyni paibeliai, dalyko esmė kur 
kitur: jo žmona Poetovonova tebe
gyvena Raskazovo mieste Tambovo 
srityje, o jis jau Varėnos gyventojas. 
Bren. Kapitanovič užvedė ištuokos 
byla Bren Zajai, Kuibiševo gyven
tojai. Va, Serebriakovas atstovauja 
Marijampolės mechaninei dirbtuvei. 
Ana, Panevėžio apskrityje atsirado 
tokių „valstiečių“: Morozov, Pvasko- 
va, Orlov ir 1.1. Jau nebe vienetai, 
o dešimtys ir šimtai tūkstančių Pin- 
diarjevų, Smuglinų ir Bjeriotinų, lyg 
blakės, šliaužia į mūsų tėvynę švie
žio kraujo. Liepos 4 d. „Tiesoj“ 
Andrius Švitra str. „Gyvybės rūmai“ 
džiaugėsi, kaip dirba respublikinė 
kraujo transfūzijos stotis. „Tris kar
tus per savaitę susirenka gausus do
norų būrys. Merginos, jaunuoliai iš 
fabrikų, studentai . . . imamas krau
jas tik absoliučiai sveikas.“ Elena 
Trūncaitė davė 9 kartus savo kraujo, 
jos draugė — 8 kartus savo krau
jo . . Tai donorai, o kas siurbikai? 
Nagi, stoties direktorius pulk. Levin, 
mokslinis vedėjas papulk. Berkutov, 
sanitarė Jevsigina ir kontrolierė Be- 
lajvenenko. Pačios pavardės išduoda 
žmonės ir jų kėslus. Dievaž, visa 
mūsų Lietuva — viena didelė do
norų stotis. Kraujas liejasi ne tik 
transfūzijos stotyse, šviežio krauto 
"ėdos žymu po visą varganą, bet ko
vos neišsižadančią Tėvynę . . .

riką ir grįžta į savo tėvynę, padėti 
tėvynainiams kovoje dėl abiejų kraš
tų laisvės. Čia jis suorganizuoja daug 
kovotojų ir vadovaudamas jungtinei 
kariuomenei daug kartų sumušė 
rusus.

1794 m. spalių 10 d. jį sunkiai su
žeidė, paėmė į nelaisvę ir išgabeno į 
Rusijos gilumą Laisvės kovotojai, 
netekę savo narsiojo vado, pralai
mėjo kovą.

Tadą Kosciušką iš nelaisvės paleido 
caras Povilas I-sis. kuris jį asme
niškai aplankė kalėjime, ilgai kalbė
josi ir labai apgailestavo, kad tokį 
taurų ir humanišką lietuvį taip žiau
riai kankino. Paleisdamas į laisvę, 
caras jį net apdovanojo, tikėdamas, 
tur būt, šį Rusijos priešą, laisvės 
kovotoją, padaryti sau prielankesnį.

Nuvargęs, iškamuotas T. Kosciuška 
grįžta į Ameriką poilsio, iš kur pas
kiau vyksta į Prancūziją, aplanko 
Rusijos carą Aleksandrą ir pasirenka 
nuolatinę apsigyvenimo vietą Švei
carijoj, kur 1817 m. spalių 15 d. mirė. 
71 metų sulaukęs Senelis, vainikavęs 
savo gyvenimą karžygiškomis kovo- x 
mis dėl laisvės, didelis humanistas, 
taurus lietuvis patriotas, gyvenęs 
svetimoj aplinkoj, mokęsis svetimoj 
mokykloj ir auklėtas lenkiškoj dva
sioj, nuo savo tautos kamieno nenu
tolęs, mirė tolt nuo savo tėviškės 
svetimoj žemėj. Šveicarijoj. Prie jo 
širdies buvo rasta kruvina nosinaitė, 
tai mylimos Liudvikos prisiminimas, 
kada jis su ja prieš 40 metų bėg
damas buvo sužeistas, ir ji ta savo 
nosinaite jo kraują šluostė, o vėliau 
paliko aprišus žaizdą.

Kaip ištikimai mylėjo Liudviką, 
taip ištūrimai mylėjo ir savo tėvynę 
Lietuvą. Toks buvo tikrasis Tadas
Kosciušką

Vytautas K. Proteste
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Vilniaus Universitetas vokiečių okupacijos metais
(8) Vokiečių spaudimas stiprėja

Universiteto biblioteka labai ilgai 
rengė šalintinų autorių sąrašą, tik
rindama ir papildydama vokiečių jai 
pateiktus sąrašus. Iš studentams 
prieinamų universiteto ir jo įstaigų 
skaityklų nacionalsocialistus labiau
siai erzinančius autorius ji iškėlė į 
sau tepraeinamus sandėlius. Iš vo
kiečių pareigūnams lengviau pri
einam^ patalpų ji taip pat ką ne ką 
išėmė ir įsidėjo į sandėlius. Dalį 
komunistinių leidinių išnešiojo iš 
universiteto, paskirstydama profe
sūros ir tarnautojų tarpe, o kurių 
propagandinių leidinių turėjo dau
giau egzempliorių — nekliudė vo
kiečiams pasiimti. Iš parankinio 
studentams katalogo išėmė erzinan
čias korteles, pačių veikalų nelies- 
dama. Nemaža čia padėjo iš Ber
lyno atsiųstas surusėjęs vokietis, ku
ris lankydavosi universiteto biblio
tekoje, ne tik pro pirštus žiūrėda
mas į paviršutinį bibliotekos „valy
mą“, bet ir pats reikšdamas 
mą jos lėtam darbui.

Kas dėl žydiškų leidinių, 
versiteto bibliotekos paimta 
rių nebuvo galima nuslėpti Kurį 
laiką universitetan buvo suvežta ir 
vokiečių uždaryta Žydų Mokslo 
Instituto biblioteka, kuri vėliau, kaip 
ir strašiūninė, buvo pakrauta i 
sunkvežimius ir tuos neįkainojamus 
kultūros turtus išvežė nežinoma 
kryptim. Ar bus kas iš to po karo 
rasta ir kas su tuo bus padaryta, 
nežinia. Universiteto ir jo biblio
tekos pareigūnų vokiečiai nei iš tolo 
čia neprisileido ir net nedarbo va
landomis kai kada tikrindavo, ar ne 
mėgino kas iš univ. tarnautojų įeiti 
į patalpas, kuriose žydiškieji leidi
niai buvo patalpinti išvežimui

Kitokios rūšies buvo universiteto 
vadovybės santykiai su vadinamuoju 
„Rozenbergo štabu" — tais vilniš
kiais pareigūnais, kurie buvo paskir
ti bolševizmui iš viso, tati ir Lietu
vos bolševizmui, tirti Vokiečių 
skaudžiai sumuštai Tarybų Sąjungai 
aežlugus ir jos gyventojams ne tik 
prieš savo valdžią nesukllus, bet ją 
palaikius prieš Mpkiečius, ko šie ne
sitikėjo ir tam” nebuvo pasirengę, 
rozenberginiai bolševizmo tyrėjai 
kreipėsi į Vilniaus universiteto va
dovybę, prašydami savo darbui tal
kos ir visų pirma pateikti moksliškai

pritari-

iš uni- 
tie, ku-

M. Biržiška
perkoštos medžiagos apie bolševizmo 
pasireiškimą, darbus ir įtaką Lietu
voje. Rektoriui atkreipus jų dėmesį, 
jog klaidinga būtų bolševizmas vien 
neigiamai bevertinti, rozenbergiečiai 
pažymėjo, jog jų darbas nesąs vie
šas ar propagandinis, o turįs tikslą 
pateikti mokslui ir valstybės vado
vybei faktinąją — malonią ar ne
malonią — medžiagą, kaip yra iš 
tikrųjų, tad jie nė lietuvių nevaržą 
prieiti 
vizmui 
tvirtais

Taip 
priimti 
Lietuvoje 1918—1940 m., 1940—1941 
m. Lietuvos švietime, ekonomikoje, 
bažnyčioje ir 1.1), kurias jis paskirs
tė profesorių tarpe, patardamas ne
skubėti ir rašyti teturint galvoje 
Lietuvos, o ne Vokietijos, reikalus, 
su kuo visi aiškiai sutiko. Nors 
paskiau kelis kartus rozenbergiečiai 
domėjosi šitų darbų eiga, bet gau
davo tenkintis paaiškinimu, jog, dėl 
šiokios ar tokios medžiagos trūku
mo, flarbai nesą dar baigti. Antra 
vertus, kai vėliau vokiečių admi
nistracija spaudė visus universiteto 
profesorius savo darbu įsijungti vo
kiečių vedamon totalinėn kovon su 
Rytų galybe, gautosios iš rozenber- 
giečių ir niekados neatliktos temos 
daugelį apdraudė, nuo kai kurių 
kitų nemalonių temų apdirbinėjimo.

Visuotinis lietuvių nestgjimas į vo
kiečių organizuojamą SS legioną, kas 
Berlyno akyse nepaprastai sukom
promitavo vokiškąją Lietuvos admi
nistraciją, įsiutino Berlyno valdžią 
ir Kauno komisarus prieš lietuvius; 
jie ėmė lietuvius kaltinti nenoru 
stoti Naujosios Europos pusėje prieš 
bolševizmą, nutylėdami, jog visa lie
tuvių tauta yra nusistačiusi- prieš 
bolševizmą, tik nenori kaštonų iš 
ugnies traukti ne sau, bet vokie
čiams. Nepaprastai vieninigas lietu
vių pasirodymas atkreipė į save Ta
rybų Sąjungos dėmesį, kuri ne tik 
pagyrė juos per Maskvos radiją 
(„moiodcy litovey“!), bet ir ėmė sa
vintis jų kovą dėl nepriklausomy
bės, skelbdama ją tarybiška, taria
muoju noru grįžti i Tarybų Sąjungą

kad ir teigiamiąsias bolše- 
išvadas, kad tik jos būtų 
duomenimis pagrįstos.
paspaustas, rektorius gavo 
temų sąrašą (bolševizmas

/ 
ir susigrąžinti tarybinę tvarką. Va
karų Europos visuomenė taip pat 
susidomėjo mažosios tautos ryžtingu 
ir taktingu savo nepriklausomosios 
pozicijos gynimu, o pati lietuvių vi
suomenė pasijuto vieningesnė ir 
tvirtesnė tolesnei kovai kelti.

Suprantama, galima buvo laukti 
ir laukta vokiškų represijų. Wehr- 
machto žmonės įspėjo lietuvius sau
gotis himmlerinio keršto, jau nekal
bant apie vietinės vokiškos admini
stracijos lietuviams rengiamas skau
džias pamokomąsias priemones. Slap
toji Lietuvos išlaisvinimo organiza
cija gavo žinią apie parengtus ketu
ris SS pulkus Lietuvai pamokyti. Jau
nimas ėmė slapstytis, laukdamas 
suėmimų, kaip 1941 m. birželio mėn. 
enkavedistų siautimo metu. Pradėta 
supirkinėti iš vokiečių kariuomenės 
sandėlininkų ir paskirų kareivių 
ginklai ir šaudmenys, skubiai gink
luojamas: savo laisvei ginti — pigiai 
nepatekti į esesininkų rankas.

Nemėgęs su tarėjais palaikyti san
tykių, Rentelnas sušaukė pas save 
Kaune jų posėdi, kuriame jis su savo 
padėjėjais smarkiai puolė lietuvius, 
juos išbolševikino, leido sau kumš
čiu daužyti stalą ir grąsinti, kartu 
betgi reikalavo atvirai pasisakyti dėl 
priežasčių, kurios kliudo sklandų lie
tuvių bendradarbiavimą su vokie-

čiais. Iš tarėjų tarpo ypačiai trys 
drąsiai ir atvirai jiems čia išdėstė 
lietuvių tautos nepriklausomybės sie
kimą, nieko bendra neturintį su ko
kiomis simpatijomis svetimam ir 
1940—41 m. Lietuvoje nusibankruta
vusiam bolševizmui — tai atvyku
sieji iš Vilniaus dr. Germantas, Me
čys -Mackevičius ir kontrolierius 
Puodžius, kurie naktį, prieš vykdami 
Kaiman, taręsi su Vilniaus univ. 
prorektorium Krivicku, dekanu Ža
kevičium ir kitais Vilniaus veikėjais. 
Daužant Rentelnui į stalą, daužė ir 
Germantas; į šiojo pastabą, jog, duo
dant lietuviams nepriklausomybę, 
reikėtų duoti ir latviams ir estams, 
jis atkirsdamas pareiškė, jog lietu
viai nieko neturį prieš nepriklauso
mybės grąžinimą latviams ir estams; 
jis dar priminė vokiečiams, karto
damas Vilniaus rektoriaus vasario 
16 d. pareiškimą, kad lietuviai yra 
ne tik viena iš Pabaltijo tautų, — 
tai yra tauta, įsikūrusi Didžiąją Lie
tuvos Kunigaikštiją, valstybę nuo 
jūrų ligi jūrų, didesnę už Lenkiją ar 
Vokietiją, ir tų savo istorinių tra
dicijų ligišioliai nepamiršusi, jomis 
besididžiuojanti, neatsisakiusi ir ne
atsisakysianti nuo savo nepriklauso
mybės, nuo kovos dėl jos grąžinimo. 
Pasitarimas nevirto susitarimu, tik 
išryškino susidariusią rimtą padėti 
ir ypačiai nepalaužiamą vilnietiškų 
trijų tarėjų poziciją su dr. Germantu 
priešakyje.

Pergyvename skaudžiai tragišką 
mūsų tautos istorijos laikotarpį. 
Mums, studentams tremtiniams, tau
tos tragedija tuo didesnė, nes ži
nome, kad buv. Lietuvos aukštųjų 
mokyklų šventovės, Nepriklausomoje 
Tėvynėje stovėjusias Tiesos tarny
boje, šiandieną įjungtos į bendrąjį 
raudonojo melo propagandinį apara
tą. Mūsų broliai studentai, likę pa
vergtoje Lietuvoje, kurie dar nenu
žudyti ar neišgabenti į Sibiro kraš
tus, nebegali naudotis palaimintais 
tikrojo mokslo vaisiais, o turi misti 
totalitarinio melo nuodais.

Istorija pirmą kartą fiksuoja faktą 
apie masinį svetimšalių studentų, jų

Tarpt. Moterų Kongresas Paryžiuje
KONGRESE DALYVAVO LIETUVOS ATSTOVE O. BACKIENE. — LIETUVOS ATSTOVEI PAREIKŠTA 

YPATINGŲ SIMPATIJŲ MŪSŲ TAUTOS IR KENČIANČIŲ TAUTIEČIŲ ATŽVILGIU
(Musų Paryžiaus korespondento)

pour 
buvo 
kon-

et la
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Paryžiuje, UNESCO salėje, prancū
zių moterų „Entente Mondiaie 
la Paix“ sąjūdžio iniciatyva 
sušauktas tarptautinis moterų 
gresas.

Siame kongrese „La Femme
Paix" dalyvavo 48 tautų delegaci
jos. Reikia pastebėti, kad kongrese 
nedalyvavo Sovietų Rusijos, Bulga
rijos, Jugoslavijbs ir Lenkijos mo
terų delegacijos, nežiūrint, kad šių 
kraštų moterys buvo kviestos kon
grese dalyvauti.

Iš Pabaltijo tautų kongrese te
dalyvavo Lietuva, kuriai atsto
vavo p. O. Bačkienė, Lietuvių 
Šalpos Draugijos Prancūzijoje 
Valdybos Vicepirmininkė. Lie
tuva buvo įtraukta į dalyvavu
sių kongrese kraštų sąrašą ir 
Lietuvos atstovė dalyvavo bal
savimuos, kada šalys nomina
liai buvo kviečiamos balsuoti. 
Lietuvos atstovei komisijų po
sėdžiuose buvo pareikšta ypatin
gų simpatijų mūsų tautos ir ken
čiančių tautiečių atžvilgių.
Kongrese buvo nagrinėjamos eko

nominės, socialinės ir taikos proble
mos bei moterų atsakomybė tarp- 
tautinuose reikaluose.

Šio kongreso garbės pirmininkė 
buvo M-me Vincent Auriol (Pran
cūzijos Respublikos Prezidento žmo- 

ona), o pirmininkė — M-me Georges 
Bidault (Prancūzijos užs. reik, mi- 
nisterio žmona). Faktiškai kongresui 
pirmininkavo M-me Jeanne Picard 
(vadė skaitlingos prancūzių moterų 
darbininkių organizacijos) ir M-me 
Malaterre-Sellier. Kongreso atida
ryme dalyvavo M-me Paul Hama- 
<Ūer (Prane, ministerio pirmininko 
žmona).

Kongresą sveikino JT Generalinis 
sekretorius, M-me Bidault, Mrs. 
Roosevelt bei tarptautinės moterų 
organizacijos ir UNESCO direkto
rius.

Kongreso nuotaika buvo vieninga 
ir jauki, nors kiek liečia Sov. Rusiją 
ir ryšium su ja tarptautinę padėtį 
— buvo vengiama liesti opesnius 
klausimus. Drąsiausiai -kongrese 
opiaisiais klausimais pasisakė Du
chesse d’Athol savo pranešime „Or
ganizuotas žiaurumas — pavojus 
taikai“.

Visų kraštų delegates priėmė Ho-

tel de Ville Paryžiaus Miesto Tary
bos Pirmininkas ir 

delegatės svetimšalės, jų 
ir Lietuvos, pasirašė į 
Knygą:
Kongreso užsibrėžtiems 

bei uždaviniams vykdyti 
rinktas Vykdomasis ~ 
Komitetas iš 16 tautų atstovių, bū
tent: Anglijos, Argentinos, Belgijos, 
Čekoslovakijos, Egipto, 
Italijos, JAV, Kinijos, 
Olandijos, Norvegijos, 
Prancūzijos, Turkijos ir 
Vykdomojo Tarptautinio 
Centras lieka Paryžiuje ligi sekan- ‘ 
čio kongreso. To komiteto pirmi-' 
ninkė išrinkta prancūzė M-me Pi
card.

Kongresas priėmė visą eilę rezo
liucijų. Pirmoji rezoliucijų dalis 
kalba apie moterų įtaką tarptau
tiniame politikos gyvenime, antroji 
— liečia specialius auklėjimo klau
simus.

Pirmosios dalies rezoliucijas, kaip 
labai reikšmingas ir mums, patie
kiame ir savo skaitytojams:

Pirmoji rezoliucija: Pasaulinis vi
sų klasių moterų demokratinis 
taikos sąjūdis (Entente), nežiūrint 
politinių partijų, rasės arba religijos 
skirtumų pareiškė:

L Individo respektavimas: Kon
gresas rekomenduoja visoms pasau
lio moterų organizacijoms ir visoms 
moterims, dalyvaujančioms politi
niam gyvenime, daryti įtakos į savo 
vyriausybes, kad būtų uždrausta 
visos jėgos formos: kankinimas, iš
trėmimas, išvežimai, priverstini dar
bai, koncentracijos stovyklos, ne
žmoniškas traktavimas kiekvieno 
kalinio arba kiekvieno' asmens dėl 
politinių, rasinių arba religinių mo
tyvų. Dėlto kongresas siūlo sekan
čias kontrolės priemones!

1) Teisę visoms aukoms ir nežmo
niškai traktuojamiems kreiptis į 
Tarptautini Teismą, priklausantį 
nuo Jungtinių Tautų.

2) įsteigti tarptautinę kontrolę 
nacionaliniams teismams ir kalėji
mų administracijoms kiekviename 
krašte.

3) Sudaryti tarptautinės kontrolės 
pajėgas, verčiančias vyriausybes šių 
direktyvų laikytis.

Antroji rezoliucija liečia moters

tarpe 
Aukso

planams 
buvo iš- 

Tarptautinis

Graikijos, 
Liberijos, 
Suomijos, 
Vengrijos. 
Komiteto

uždavinius šeimoj, o už šeimos — 
socialiniame ir ekonominiame darbe, 
jos teisę ir lygybę prieš įstatymus, 
jų įsileidimą į parlamentus

Paskutinėj rezoliucijoj 
apie vaikų auklėjimą taikos

Kongresas praėjo talkos 
jimo ir kūrimo ženkle. Neapsieita ir 
be karštų diskusijų. Kas liečia mus, 
tai reikia džiaugtis, kad energingų 
žygių dėka,

dar kartą buvo įtakingiausių pa
saulio moterų dėmesys atkreip
tas į mūsų sprendimo belaukian
čią byla. Buvo parodyta ne tik 
teisingo supratimo, bet ir nuo
širdžios simpatijos. Z. U.

ir t t 
kalbama 
labui.
išsaugo-

Pinnebergas yra 
vieta, kur DP jau
nimas ruošiamas 

ateities darbui
Pabaltijo Universiteto oficialus 

leidinys „Information Bulletin“, vie- _ 
name savo paskutiniųjų numerių,' 
džiaugdamasis tolimesniu Universi
teto veikimu, tarp kita ko rašo:

„Pasikalbėjimuose su
Division vadovybe, buvo- nustatyta,. 
kad mūsų institucija dabartinėj pa
dėty lieka ir toliau. Nei turintieji 
virš 25 m. amžiaus, nei studijavę čia 
daugiau dviejų semestrų, neprivalėt 
Universitetą apleisti.. Taip pat ir 
profesorei pasilieka savo. vietose. 
Pasilieka toji pati mokslo įstaiga su 
Universiteto programa, nors pats 
vardas „Universįtetas“ nėra pagei
daujamas. Mūsų' įstaiga bus aplan
kyta specialios komisijos, kiuri turės 
patikrinti studentų pažangumą 
moksle, ir tie, kurie neparodys pa
kankamo stropumo, turės būti grą
žinti į kilmės stovyklas. Toliau pasi
kalbėjime buvo numatyta, kad naujų 
studentų priėmimas eis per mūsų 
Sekretoriatą, lygiai pabaltiečių kaip 
ir kitų tautybių.

* Mes sveikiname naująjį potvarkį 
ir nuoširdžiai dėkojame prof. Fr. 
Gulbiui ir prof. VI. Stankal

Pinnebergas yra ir lieka vieta, kur 
pabaltiečių jaunimas, o nuo dabar ir 
kitų DP jaunimas, yra paruošiamas 
darbui Britų Imperijai arba kuriam 
kitam demokratiniam kraštui“. A—is

PW&DP

'tuviškąįą Studentiją
tarpe ir lietuvių, antplūdį į Vakarų 
Europos universitetus. Mes, Vakarų 
Europos universitetuose studijuoją 
lietuviai studentai-studentės, Tėvy
nės ir Tiesos tragedijos akivaizdoje 
turime imtis didesnių įsipareigojimų, 
negu normaliose sąlygose.

I. Nepriklausomoje Lietuvoje stu
dentui būdavo didelė laimė, gauti 
stipendiją studijoms į užsienio uni
versitetą. Šiandieną ta aplinkybe 
naudojasi šimtai lietuvių studentų. 
Tad, senųjų Vakarų Europos univer
sitetų auditorijose, bibliotekose, labo
ratorijose, seminaruose kruopščiai ir 
rūpestingai semkime šimtmečiais 
krautąjį Vakarų Europos kultūros 
lobyną^ kad grįžę dvasinėmis verty
bėmis galėtume praturtinti nualintą 
tėvynę.

II. Lietuviškoji studentija Nepri
klausomoje Lietuvoje visada jautriai 
reaguodavo į visus tautos ir valsty
bės gyvenimo reiškinius. Tremtyje 
mes to jautrumo lyg ir esame nustoję. 
Visa jaunatvės energija eikime į lie
tuvių tremtinių bendruomenę. Mes

esame skolingi už dvasinę ir me
džiaginę paramą ir didžiąja dalim 
mes nešame atsakomybę už optimiz
mo ir moralės palaikymą tremtyje.

III. Tautiniai-kultūriniai, ideolo- 
giškai-politiniai sąjūdžiai, radę pla
tų atgarsį ir pritaikymą Nepriklau
somoje Lietuvoje, yra kilę iš svetur 
studijavusios lietuviškos studentijos. 
Tremties . studentijoje visuomeninis 
veiklumas yra mažai išvystytas. Net 
pačių studentų gyvybinius reikalus 
sprendžiant, jaučiamas mūsų pasy
vumas ir apatija. Atsirėmę į Lietu
vos universitetų organizacinio gyve
nimo tradicijas, kurkime lietuvių stu-

dentų tremties istoriją. Atskiri stu
dentų sambūriai eikime į pozityvų 
tarpusavį bendradarbiavimą.

IV. Gerbdami vyresniųjų autorite
tą, pasitikėkime jų pastangomis Tė
vynės laisvinimo darbe. Tačiau žino
kime, kad ir čia mes savo žodį pa
sakyti galime ir turime. Mes netu
rime teisės, nusiimdami atsakomybę, 
atsistoti šalia gyvybinių klausimų 
išsprendimo.

V. Šiandieną visa lietuvių studen
tija tremtyje pastatyta prieš dilemą: 
studijų tęsimas ar emigracija? Reikia 
nepamiršti, kad tautos inteligentija 
yra jos fundamentas, o studentija — ji 
tautinio judrumo kertiniai akmens. ’

Mūsų tėvynėje vyksta intelfgentf- 
jos masinis naikinimas, taigi; atsfšta- 
čius Nepriklausomai Lietuvai, visų 
pirma tenka turėti galvoj papildymą 
intelektualiniaiparuoštų žmonių, šiuo 
metu ir yra yienintėlė galimybė pla
tesniu mastu akademinius mokslus 
baigti tik Vokietijoj. Išeinant iš šio 
fakto ir priimant dėmesin, kad lie
tuviškoji studentija už savo tėvynę 
jau daug aukų yra sudėjusi, — col
leges ir colleges, kurie dabar yra 
studijų baigmės stadijoj, kviečiam! 
sukaupti visas savo fizines ir dvasi
nes jėgas, palikus emigracijos rei
kalą laikinai nuošalyj, baigti savo 
užsibrėžtą tikslą — studijas.

Studentai, studentės! Istorija mūsų 
tautai ne pirmą kartų stato sunkius , 
uždavinius. Tautinės sąmonės žadin
tojai, mūsų knygešiai savanoriai, 
partizanai, Nepriklausomas Lietuvos 
kūrėjai sekmiiigai juos išsprendė. Mes 
nepadarykime jiems gėdos. Būkime 
jų verti. Zoninė Stud. Atstovybė

Benediktas Rutkunas

Gintarų žvejai
Žaidžia jūra, burtus audžia. 
Seklytėlėj dainos gaudžia. 
Seno žvejo dukteraitė 
braido pirštais baltelaičiais 
dailiaraščiam mezginy - 
draikos gijos, saulėj dvazga - 
žalio šilko tinklą rezga.

Suptas, neštas marių vėjo 
šelmis bernas jai kalbėjo:
- Kam, sesule, skirsi tinklą, 
plonagijj audimėli?

- Tai tėveliui, bernužėli, 
rengias kilt su saule žūklėn 
pasigauti margą žuvj 
mėlynajam gilumėly.

- Ei mergyte, žvejo dukra, 
dovanok man tinklą regztą - 
iš plačių žydriųjų marių 
tau išgriebsiu daug gintaro, 
gelsvaspalvio, karolinio - 
būsi sesė parinktinė!Z’
- Ne, bernyti, nekalbėki, 
gintarėlių nežadėki:
ką motulė man pratartų, 
tėvužėlis prakalbėtų, 
jei tau, Berne, atiduočiau 
tėvui tinklą pažadėtą.

Baladė
Stasiui Ylai

- Aš nulenksiu tėvą žveją, - 
risiu vyno statinėlę;
motę - numaldys senolę 
šviesiasėuliniai karoliai 
Puikios žuvys auksažvynės, 
puikesni da gintarėliai!

- Rūstūs mano tėvo žodžiai, 
motinėlės - neatlaidūs.

- Tai įsėsk j mano valtį
neš mus burės, vėjo pūstos, - 
nepas:eks nuo kopų kranto 
seno tėvo žodžiai rūstūs - -
- Kaip man t?iemo atsiskirti, 
motinėlės sengalvėlės?
Gaila jauno jaunimėlio, 
aukštalangės seklytėlės, 
numintų baltų takelių.

- Buvo tau ko čia gailauti, ' 
buvo ko čia atsiskirti: 
mynei taką - kopų smėlį,
aš paklosiu - kilimėlį. 
Kiemo vartuos vargas žydi, 
lūšnos stogas vėjų šiauštas. 
Tau atversiu slaptą šalį, 

-•kur skaistesnės aušros aušta: 
pribraidei gana vargelių, 
nuo darbų pailso rankos - 
su manim, gulbele, plauki!

- Kas palaistys rūtas, mėtas? 
Gels darželis neravėtas.
- Miglai, dulksmui rūtos laistyt, 
tau plačioji valužėlė
rinktis . . .
- Šelmi berne, vilioklė!!, 
vėjams tik kalbi kalbelę: 
neturi tu savo namo, 
kur priglausime galvelę?
- Mano namas - greitas laivas, 
stogas - skliauto žydruma.
Ar ne vaiskios marių žvaigždės, 
ar negundo toluma?

- Vylios jūrų gilumėlės, 
klaidūs, tamsūs kelužėliai, 
drangios miglos-- viešnios dažno: 
vyščios valtį klmdūnėlę . . .
- Nesiginki, lelijėle, 
imki tinklą panarūną, 
ženk į laivą baltaburį - 
marių eiklųjį bėgūną:
kol dar vėjas nenuščiuvo - 
nuburiuosim šimtą mylių, 
rinksim lobį užslėptipį.
Tavo kaklą puoš • karoliai - 
kerinčios žemčiūgų eilės .. 
Ar ne tavo daliai meilė, 
ar ne mudviem laisvė, toliai? - -
Sunkūs, rūstūs tėvo žodžiai, , 
motinėlės - neatlaidūs,, 
šelmio berno auksaskambiai, - 
perkalbėt jaunoji leidos.
Ir įsėdo dukteraitė 
i svyruokli berno luotą, - 
nusitaškė, nulingavo 
į jūružę spinduliuotą . ..
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Kaip sesa mūsų tautosaka „Lietuvių Žodžio“ 
konkursas

Tai yra labai įdomus klausimas, 
tačiau į jį atsakyti nėra taip papras
tas dalykas. Pirmiausia reikia paste
bėti, kad įvairios tautosakos rūšys 
nėra vienodo amžiaus, pavyzdžiui, 
pasakos ir papročiai, apskritai imant, 
yra laikomi senesniais, negu dainos, 
tačiau ir papročių ir dainų tarpe vėl 
yra ir labai senų ir naujoviškų kūri
nių. Latvis P. Šmits mano, kad seno
viškos ketureilės latvių dainos buvo 
sukurtos laikotarpy tarp XIII a. pa
baigos ir XVI a. pradžios. Tatai jis 
sprendžia iš dainų tūbinio, nes ten 
vaizduojamas gyvenimo būdas ir ap
linkybės bei įvykiai kaip tik atitinka 
šią gadynę. Turime pagrindo manyti, 
kad intensyvus senųjų lietuvišku 
dainų kūrybos- laikotarpis mažiausia 
dar šimtmečiu ilgiau užtruko. Tas 
pats Smits mano, kad daina negalinti 
būti labai sena jau ir dėlto, nes per 
kokį tūkstantmetį kalba taip daug 
pasikeičianti, kad tokia sena daina 
liktų visai nebesuprantama. Tačiau 
ar negali daina palengva pakisti 
kartu su kalba? Bet tada jau vargu 
ar begalėsime dainą laikyti ta pačia. 
Reikia sutikti, kad dainos apskritai 
imant nėra perdaug senos, jos ne
siekia priešistorinių laikų. Tačiau kai 
kurios mūsų sutartinės, kur tekstas 
ir prasmingasai turinys yra visai 
antraeilės reikšmės dalykas, o visa 
svarba glūdi melodijoje, ritme ir su 
tuo susijusiuose refrenuose, gali 
siekti net priešistorinius laikus. Jos 
yra susirišę su darbu, šokiu ir apei
gomis, o šie pasižymi dideliu konser
vatizmu. Apskritai, dainos amžių retai 
tegalima tiksliau nustatyti. Išimtį su
daro tik istorinės dainos, su vietovių, 
asmenų ir įvykių paminėjimais, pa
galiau naujoviškos dainos. Pavyz
džiui, daina „Užaugau Pasvaly pas 
savo tėvelį, išėjau vandravot, sau 
laimės paieškot“ yra kilusi, prasidėjus 
gausiai lietuvių emi gracijai į Ameriką.

Turint galvoj tarptautinio pobū
džio tautosakos motyvus, reikia 
skirti du dalyku: kada vienas ar 
kitas tautosakos dalykas iš viso buvo 
sukurtas ir kada jis pasiekė lietu
vius. Tatai ypač svarbu prisiminti, 
tyrinėjant pasakas, mįsles ir patar
les. Sakysim, plačiai žinomą pasaką 
apie du broliu ir jų pavyduliavimą 
dėl žmonos randame jau senojo 
Egipto papirusuose (apie 1.500 m. 
prieš Kr.), tačiau maža tėra abejo
nių, kad lietuvius ji pasiekė daug 
vėliau ir ne iš Egipto, bet kada ir 
kaip — šito mes nežinome. Klasišką 
mįslę „Kas yra tas, kuris rytą vaikš
čioja keturiom kojom, per pietus 
dviem ir vakare trim kojom“ (= žmo
gus), kartu su mitu apie sfinksą, jau 
II a. prieš Kr.’ užrašė Apoilodoras. 
Mįslę „Keturi eina, keturi kaba, du 
kelią rodo, du šunis gainioja, vienas 
paskui velkas“ (= karvė) paminėta 
islandiečlų sagoje, kilusioje XIII a. 
Tuo tarpu mįslę „Miško žirgas lauko 
žolę ėda“ negali būti taip sena, nes 
verpiamasis ratelis, kurį ji reiškia, 
buvo išrastas Braunschweige tik XVI 
a. pradžioj, o kol pasidarė plačiau 
žinomas Lietuvoje, reikėjo dar ma
žiausia poros šimtmečių.

Panašiai yra ir su patarlėmis. Sa
kysim, patarles „Ranka ranką plau
na“,. „Iš ko kvailį pažinsi, kad ne iš 
juoko“, „Sunku prieš srovę plaukti“ 
ir eilę kitų, mums gerai pažįstamų, 
patarlių žinojo jau senovės graikai 
ir romėnai. Tuo tarų naujos kilmės 
yra tokios mūsų patarlės, kaip „Kry-

Zengia tėvas smėlio kopom, 
žvelgia motina pro langą - 
akys regi bėglį laivą, 
seka juodąjį negandą. 
Šaukia dukrą - neprišaukia - 
skalanduoja aidą bangos . . . 
Gniaužo rūstis seną žveją, 
nepaguoda motės širdį, 
ir lėmimo tamsūs žodžiai 
paklaiduolę gena, vejas:
- Dukra, dukra! Dieve, vargas! 
Palikai mus nepalaimoj, 
austą tinklą ryto žūklei 
skyrei bernui pabaldūnui - 
te jį Viešpats baus teisusis! . . . 
Ką sau nulėmei - tebūna: 
nepalaiminta pražūsi! - -
Skrido, l2kė, nuaidėjo, 
juodas šauksmas juodu vėju, 
bėglį laivą pasivijo - 
širdį degino žarijom:
- Nepalaiminta pražus’ - -
- Bernužėli, nebeplaukim, 
taip širdelė nerami man: 
vai, išgirs dangus aukštasis 
mestą piktąjį lėmimą.
- Ei, nurimki, numylėta, 
mirčiai, laimei sužadėta. 
Teprakeikia motė, tėvas - 
mus palaimins meilės dievas - - 
Mūsų gelmės, mūsų jūra, 
perlų kraitį vilnys buria: 
žodžių nelemtų nebokim, 
semkim laimę ir dainuokim!

Teliūškuojąs aukso jūra, 
supas plotuos vienu du, 
meta tinklą žaliašllkį.

Dr. 3. Balys
žiu nešioja, o velnią vilioja“ arba 
„Meluoja, kaip seimo atstovas“. Tiesa, 
nedaug yra tokių patarlių, kurių kil
mės laiką galime nustatyti dešimties 
metų tikslumu, kaip yra su šia pa
tarle: „Prie ruso kuprą skaudėjo, o 
prie mūsiškio (t y. nepriklausomy
bės metu) tik niežti“ (atspausdinta 
1928 m.).

Liaudies tikėjimų (burtų ir prie
tarų) tarpe randame gana daug to
kių, kurie aiškiai siekia prieškrikš
čioniškus lakus. Pavyzdžiui, nemaža 
yra užsilikę tokių mūsų liaudies tikė
jimų, kuriuose labai ryškus yra že
mės, ugnies, medžių ir dangaus švie
suolių gerbimas. Čia pridera malde
lės į žemę, ugnį ir jauną Mėnulį, 
kurių gana gausiai išliko iki mūsų 
dienų. Kiti tikėjimai yra aiškiai atsi
radę krikščionystės įtakoje, pvz., visi 
tikėjimai, susiję su velniais ir raga
nomis. Yra ir mišrių tikėjimų, ku
riuose atsispindi abi pasaulėžvalgos, 
pvz., švęsto vandens ir Velykų ugnies 
vartojimas, verbos.

Atsitinka ir taip, kad senų liaudies 
tikėjimų įtakoje ir mūsų laikais su
kuriamos „naujos“ sakmės. Sakysim, 
mūsų liaudies tikėjimai ir sakmės 
apie laumes yra labai senos kilmės 
ir rodo gana ryškius santykius su 
keltų tradicijomis. Tačiau senųjų 
tikėjimų bei vaidinių įtakoje gali 
tokių sakmių atsirasti net ir mūsų 
dienomis. Tatai rodo toks pasakoji
mas: „Maždaug prieš 40 metų vienas 
Pusilgiškio kaimo (Gelvonių v.) gy
ventojas, pavogęs nuo savo marčios 
du verpiamu rateliu, norėjęs nu
nešti juos į Liukonių dvaro karčiamą 
ir ten juos pardavęs, pragerti pini
gus. Pakelėj pasidėjęs ratelius kark
lyne. Ryto metą piemuo, pamatęs 
karklyne ratelius, parbėgo į kaimą 
ir visiems paskelbė tokią naujieną: 
Karkine mačiau verpiančias laumes, 
raudonomis akimis, kaltūnuotas. Pa
sakiau: „Padėk, Dieve!“ Laumės at
sakė: „Ką padėjai — pasimk, o rate
lių neduosime.“ Ir smuko pačios į 
Širvintos upę. Ta pasaka ir būtų bu
vusi palaikyta tikra, jei ratelių sa
vininkė nebūtų prisipažinusi.“ (Už
rašyta 1935 m.) Žinoma, jeigu ne
būtų buvęs žinomas senas tikėjimas 
apie laumes verpėjas, nebūtų tas pie
muo panašaus nuotykio „pergyve
nęs“.

Gana sudėtingas dalykas yra liau
dies papročiai. Tai yra kompleksinis 
kūrinys, susidaręs amžių bėgyje. 
Užtat šalia labai senų, ten yra ir 
naujoviškų arba sumodernintų ele
mentų. Užtat kiekvieną papročių 
elementą reikia atskirai nagrinėti 
nustatant jo kilmę bei raidą, jei ga
lima, ir amžių. Atsižvelgiant į papro
čių išsilaiky'mą, juos tenka paskirstyti 
į: 1) ir šiandie dar dažnai randamus 
(žodžiu „šiandie“ suprantama pas
tarieji ■ 50 metų), 2) šiandie jau 
retus, tačiau seniau neabejojamai 
egzistavusius ir 3) tik liekanas ka
daise buvusių papročių. Jeigu kuris 
paprotys pastaraisiais laikais retai 
beužtinkamas ir yra nublukęs, daž
niausiai tuo pačiu jis yra ir senas.

Tautosakinio fakto užrašymo data 
dar nieko tikra nepasako apie pa
pročio amžių, nes ir seniai atsiradęs 
paprotys gali būti pirmąkart gana 
vėlai aprašytas. Bediskutuojant apie 
mūsų vestuvinius papročius, A. Sta

vilias dovio - pažadų.
Saulė pilsto džiaugsmo ugnį, 
gieda tamprios lino burės, 
gintarinis verias dugnas - 
plinta laisvė be krantų - - 
Mėlynakė mergužėlė, 
išmyluota bemo-žvejo, 
svaigią dainą audžia vėjui. . .

Blausias skliautas. Vėjai buriąs. 
Skleidžiasi naktis paniurus, 
jaukias debesys aklieji, - 
rūstauja putota jūra: 
bangos laužias, piestu kyla, 
burės plakas, šiaušias vėjuos - 
verkdama daina nutyla . . .

- Trauki tinklą, meski žūklę, 
lenk į krantą, berne, laivą: 
juodas skliautas nesiblaivo — 
Paklusau kam, lengvapėdė, 
tavo žodžių dailiaklosčių, 
kam pagodau jūrų marių 
pažadėtųjų, gintarų?
Išsigyniau motės, tėvo - 
mus nubaus įrūstęs Dievas —

- Ko gąstauji, mylimoji, 
mūsų meilei bangos šoka, 
putų patalą mums kloja - - 
Laukia dovanos žadėtos - - 
Dievo rūsčio nebijoki, 
mošai audrai nusijuoki!
Kas mums viesulų staugimas? - 
Su tavim aš - - su tavim aš - -

Jūra vis smarkiau mauroja, 
vilnys grumiasi, kvatoja, 
gramzdo laivą, svaido, mėto 
vis į gelmę, vis į tolį.

nys pareiškė nuomonę, kad mano kny
gelėj „Litauische Hochzeitsbrauche“ 
aprašyti mūsų vestuviniai papročiai 
nesą senesni, kaip 50—80 metų. Ta
tai seka iš šių jo žodžių: „Kadangi 
darbas yra paremtas daugiausia Tau-, 
tosakos Archyvo medžiaga, vaizduo
jančia vidutiniškai 50—80 m. laiko
tarpio papročius, tai negi gali jį lai
kyti istoriniu“ („Žiburiai“ š. m. 32 
Nr.). Tai kiaurai klaidingas many
mas. Kad aiškiau būtų, padarysime 
tokį palyginimą. Kiekvienas istorikas 
žino: jei archeologinė iškasena bus 
padaryta ir 1947 m., tatai dar visiškai 
nereiškia, kad iškastas daiktas ne
galėjo būti pagamintas ir vartotas, 
sakysim, net prieš 3.000 metų. Aš 
minimoj knygelėj nurodžiau net 12 
vestuvinių papročių elementų, kurie 
yra žinomi ne tik visoms indoeuro
pietiškoms tautoms, bet buvo žino
mi jau net seniesiems indams. Argi 
galima manyti, kad tie papročiai 
yra tik 50—80 metų senumo? Tad 
tautosakinio fakto užrašymo data 
maža teturi reikšmės jo kilmės am
žiui nustatyti. Naivu būtų tvirtinti, 
kad „metus“ reiškianti mįslė („kara
lius tur vieną medį, tas medis tur 12 
šakų, kožnoj šakoj 4 lizdai, kožnam 
lizde po 7 vaikus, pusė juodų, pusė 
baltų““), kurią lietuviškai pirmąkart 
užrašė S. Daukantas 1835 m., tetu
rėtų vos per šimtą metų. Istorikas 
gali tik taip pasakyti: ši mįslė lie
tuviams jau buvo tikrai žinoma ne 
vėlesniais, kaip 1835 metais. Kiek 
šimtmečių ji anksčiau siekia, mes 
tuo tarpu nežinome. Panašią mįslę 
randame arabų „1001 nakties“ pa
sakų rinkiny, toliau apie 1.000 metus 
siekiančiame graikiškame šaltinyje 
(Maximus Plenudes) ir apie 1011 m. 
parašytoje persų „Karalių knygoje“. 
Taigi, ši mįslė turi mažiausia apie 
1.000 metų. Gražus amželis! Kada ji 
pasiekė lietuvius, deja, mes ne
žinome. Ir daugelis kitų tautosakinių 
faktų, kad ir palyginti vėlai užrašy
tų, siekia labai tolimus laikus. Todėl 
netikslu yra pasakyti: „Tai yra XIX 
a. po Kr. lietuvių vestuviniai papro
čiai“, bet: „Tai yra vestuviniai pa
pročiai, kurie lietuviams buvo žino-

Iš Lietuvių Žurnalistų Sąjungos veiklos
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 

atstovų suvažiavimo dienomis (spa
lių 9—10 d. d.) Kasselio-Oberzweh- 
ren lietuvių stovykloje posėdžiavo 
Liet Žurnalistų S-gos Valdyba. Po
sėdyje dalyvavo 7 valdybos nariai. 
Negalėjo atvykti tik du valdybos 
nariai, iš britų ir prancūzų zonų. 
Valdybos posėdyje padaryta eilė es
minių nutarimų.

Savišalpos Fondas
Jau antrojo visuotinio L. Z. S-gos 

suvažiavimo metu buvo įsteigtas 
S-gos Savišalpos Fondas, kurin su
važiavimo dalyviai ir svečiai pra
džiai yra sumetę 2.382 RM. Savi
šalpos Fondo tikslas — remti ligoje, 
nelaimėje ar šiaip sunkiose sąlygose 
atsidūrusius S-gos narius. Savi
šalpos Fondo įstatų projektą pa
rengti pavesta valdybos nariui žum. 
S. Urbonui ir žurnalistams Jon. Pr. 
Palukaičiui ir A. Žiedui. įstatų pro

Supa rankos numylėto:
- Bus gintarų - - bus karoliai

O širdy - pro vėjo gūsius: 
„Nepalaiminta . . . pražūsi . . .“

Krioksmas, ūžmas. 
Erdvių tūžmas. 
Verda vėtra, vartos vandens, 
žiojas prarajos baisūnės. 
Slysta vairas, garma valtis ...

Dieve, gelbėk!.., 
Atleidimo!

- Su tavim aš - -
_ £_ -' — — — —

Kaito aušros. Jūra raivės, 
ant krantų gintarai pylės . . . 
Niekas laivo berno-Žvejo 
nesitiko, neregėjo - 
glemžė marios plačios, gilios . .

Tik vidurnakčiuos, kai mėnuo 
sidabre skandina jūrą - 
blandžią sapno mėnesieną, 
į vainiką žvaigždės buriąs, 
spinduliuoja tolios erčios - 
iš gelmių išnyra, luotas - 
du šešėliai vaiskiuos plotuos - 
driekias tinklas paraizginis. 
ir daina, ir šauksmas pinas -

Tai jauni žvejai iš marių _ 
dugno žalio 
vis be galo 
griebia nuogrimzdų gintarą.
1947. IX. 10. 

mi XIX a. po Kr.“ Vieni jų gali 
būti iš tikrųjų atsiradę tik XIX a. 
po Kr., o kiti — gal net XIX a prieš 
Kr. Štai, čia ir yra tautotyrininkų 
dalykas nustatyti bent apytikrę chro
nologiją, t y. kurie papročiai yra la
bai seni, kurie vidutinio ir kurie 
jauno amžiaus. Pavydžiu!, „šeimyni
nės jungtuvės“ (vad. Lalentrauung) 
ir nevedusius laidojant „vestuvės 
prie kapo“ (vad. Totenhochzeit) pri
dera prie labai senų papročių, kurių 
pas mus bėra likę tik liekanos. Vi
dutinio senumo yra piršlio institu
cija. Prie naujosios gadynės papro
čių pridera rūtos simbolika: ji maž
daug paskutinių trijų šimtmečių bė
gyje atėjo pas mus per lenkus ir 
bažnyčią iš pietų; daug senesnis 
mergaitės simbolis mūsų tautosakoje 
yra lelija, dabar dažnai vadinama 
tulpe.

Tautotyrininko uždavinys yra / at
pažinti tautotyrinius duomenis ir iš 
jų liekanų, sugebėti juos priskirti į 
tinkamą vietą, nustatyti kilmę, pras
mę ir reliatyvų amžių. Kaip matėme, 
nustatyti tautosakos kūrinio amžių 
yra labai sudėtingas dalykas. Ben
drų dėsnių čia nedaug tėra, tad kiek
vienu atveju atskirai tenka bandyti 
tatai padaryti, panaudojant visą eilę 
kriterijų, ypač lyginant su kitų 
tautų tautosaka.

Atsiusta paminėti
Vydūnas, Kalėjimas — laisvėjimas, 

išleido Liet. Skautų S-gos Brolijos 
Vadija. Detmold, 1947 m., 72 pusi 
Gaunama Skautų S-gos Tiekimo sky
riuje Augustdorf b. Detmold, DP 
tamp BĮ. 110. Kaina 5 RM.

Stasys Yla, Meilė, Šv. Sosto dele- 
gatūros lietuviams nr. 6. Kirčhheim- 
Teck, 1947 m., 48 pusi. Kaina ne
pažymėta.

Pulgis Andriušis, Esperanto kalbos 
vadovėlis su trumpu žodynėliu. 
„Mūsų Kelio" leidinys. Dillingen, 
1947 m., 100 pusi. Kaina nepažymėta.

Pragiedruliai, Liet. D-jos Švedijoje 
leidinys. Redakcinė kolegija. Nr. 12, 
1947 rugsėjis. 50 rotat. pusi.

Viltis, mėnesiniu žurnalas anglų 
kalba, skirtas lituanistikai, menui, 
folklorui ir liaudies šokiams popu- 

jektas turi būti parengtas ligi š. m. 
lapkričio 15 d.

Premijų Fondas
Lietuvių žurnalistų bendradarbia

vimui užsienių spaudoje, Amerikos 
lietuvių ir tremties spaudoje skatin
ti ir tremties spaudos lygiui kelti — 
steigiamas L. Z. S-gos Premijų Fon
das.“ Fondui lėšos sutelkiamos iš 
LTB sumų kultūros reikalams, iš 
tremties laikraščių leidėjų ir Ame
rikos lietuviškųjų laikraščių leidėjų.

Bus premijuojamos geriausiai re
daguojamų tremties laikraščių re
dakcijos, o taip pat laikraščių bend
radarbiai už geriausius publicistikos, 
politikos, kultūros, vidaus ir užsie
nio informacijos straipsnius ir re
portažus.

Laikraščiai ir straipsniai bus ver
tinami už 1947 metus, baigiant š. m. 
gruodžio 31 d. Jury komisija bus 
sudaryta iš L. Z. S-gos, LTB VK-to,
L. Raud. Kryžiaus, Rašytojų Dr-jos 
bei Profesūros atstovų.

Premijų skirstymas numatomas 
1948 m. Vasario 16-sios proga. Pre
mijų Fondo projektą parengti pa
vesta v-bos nariui H. Blazui ir žur
nalistams J. Griškal ir V. Rygertui.

Steigiamas Informacijų Biuras
Aktualiai medžiagai kitų tautybių 

DP spaudai parengti, o taip pat 
Amerikos lietuvių ir kt. pasaulio 
kraštų lietuviškajai spaudai bei DP 
spaudai informuoti, steigiamas In
formacijų Biuras. Atitinkamiems 
Valdybos nariams ir žurnalistams 
pavesta tuojau pradėti Informacijų 
Biuro organizacinį darbą.

Ekrano margumynai
Geriausia Italijos filmų* žvaigždė 

šiais metais buvo pripažinta Alida 
Valli, ypatingai pasižymėjusi filmoje 
„Eugenija Grandet“, kurioje ji vai
dina vyriausiąjį vaidmenį. Si filmą 
pastatyta pagal Balzaco’novelę. Tuo 
pačiu titulu Alida Valli buvo atžy
mėta ir pereitais metais, iškiliai pa
sirodžiusi filmoje „Atvirasis miestas.“ 
Šiuo metu Alida Valli dalyvauja fil- 
mos „Miracle of the Bells“ (Varpo 
stebuklas) pastatyme. Tai yra antroji 
jos filmą Hollywood®.

Vienoje sukama filmą „Maksas ir 
Moricas“, kuri bus lyg grįžimas į 
nebylią filmą, nes joje nebus jokių 
dialogų. Juos atstos mimlški jude
siai Vyriausieji šios filmos veikėja! 
yra žinomieji aktoriai Paul Hūrbfger. 
Theo Lingen, Paul Kemp ir Maria 
Eis,

Lietuviškosios knygos jubiliejinių 
metų pabaigoje, minėdamas sėvo 
vienerių metų darbo sukaktį, „Lie
tuvių Žodis" skelbia.

LITERATŪROS KONKURSĄ 
novelei parašyti.

Už- tris geriausias noveles skiria
mos premijos:

I premija 1250 RM.
II „ 1000 „

III „ 750 „
Konkurse gali dalyvauti visi bet kur 
gyveną lietuviai.

Siužetai Imtini iš tremties gyve
nimo. Iškeltini pozityvieji, kūry
biški tremtinio buities aspektai ir 
nepalūžusio charakterio žmonės. No
velės dydis — 200—350 mašinėle 
rašytų eilučių.

Slapyvardžiu pasirašyti ir maši
nėle parašyti rankraščiai (dauge 
pridedamas užklijuotas vokas, ku
riame yra tikroji autoriaus pavardė 
ir adresas) siunčiami „Lietuvių Žo
džio“ redakcijai (Detmold, Wittjestr. 
14), ant voko pažymint „KONKUR
SUI“, iki š. m. gruodžio 31 dienos.

Premijuotos novelės bus išspaus
dintos „Lietuvių Žodyje“ (už jas taip 
pat mokamas honoraras.) Jury komi
sija bus sudaryta iį Baltų Centrinės 
Tarybos, „Lietuvių Žodžio“ Redak
cijos ir Rašytojų Draugijos atstovų.

„Lietuvių Žodis“

liarintl Leidžiamas Chicagoje, Lei- / 
dėjas-redaktorius Vyt F. Beliajus. 
Paminėti atsiųsta V tomo 1 ir S są
siuviniai.

Tėvynės Sargas Nr. 1. Lietuvių 
Krikšč. Demokratų organas. Red. M. • 
Krupavičius. 1947 m. rugpjūtis. Žur
nalo formato 96 pusL Kaina 10 RM.

Gairės, leidinys skautams vyčiams. 
Redakcinė kolegija. Nr. 3, 1947 rug- 
piūtis-rugsėjis. 28 pust

Studentų Varpas — mėnesinis pa
žangios tautinės demokratinės min
ties studentų laikraštis. Leidžia Stud. 
Varpininkų Sąjunga 6—7 nr. 1947 
rugpiūtis-rugsėjis. 26 rotat. pust 
Kaina 2 RM.

Jaunasis Socialdemokratas. Leidžia 
liet, socialdemokratinis jaunimas. 
Nr. 1. 1947 rugsėjis. 33 rotat pust

Žurnalistikos paskaitų ciklas
Žurnalistų prieaugliui skatinti ir 

tobulinti, bus leidžiamas (rotatorinė 
spauda) atskirais sąsiaviniais žurna
listikos paskaitų ciklas. Paskaitų 
ciklo projektą parengia žurn. H. 
Blazas.

Stipendijos žurnalistikai studijuoti
Tam pačiam tikslui — tobulintis 

žurnalistikoje — bus stengiamasi iš
rūpinti stipendijas žurnalistikai stu
dijuoti. Norintieji tokia stipendija 
pasinaudoti gali kreiptis į L Z. 
S-gos valdybą. Mokslo cenzas — 
gimnazija ir aukštasis mokslas ar 
bent kad kandidatas būtų studijavęs 
universitete. Prašyme pažymėti 
mokslo cenzą, svetimų kalbų mokė
jimą Ir pridėti curriculum vitae.

L. Z. S-gos V-bos nariai Steig.
Kultūros Fondo Komitete

Steigiamajam Kultūros Fondo Ko
mitetui pageidaujant, du L. Z. S-gos 
nariai, žurnalistai H. Blazas ir D. 
Penikas, paskirti dalyvauti Steig. 
Kult. Fondo Komiteto posėdžiuose.

Nauji S-gos nariai
Naujais L Z. S-gos nariais priimti: 

Juozas Lingis, Teodoras Daukantas, 
dr. A. Gylys, A. Krausas, K. Dau
gėla, J. A. Noreika, P. Būtėnas, A. 
Stanėnas.

Kitų kandidatų prašymų svarsty
mas tebėra eigoje.

Posėdyje taip pat buvo aptarti 
glaudesnių santykių reikalai su kitų 
tautų žurnalistais. Alg. Gdr.

Kas nauja HollywoodeT Fred 
Astaire, kuris prieš metus buvo jau 
atsižadėjęs filmos, vėl grįžta atgal ir 
vaidina šokėją naujoje Joan Craw
ford filmoje „Time to Song“. šiuo 
metu jam yra 47 metai Charles 
Laughton turi vyriausiąją rolę nau
joje Remarque filmoje; jo partneriai 
yra Ingrid Bergman ir Charles Boyer. 
Žymiojo norvegų kompozitoriaus Ed
ward Grieg gyvenimas norima at
vaizduoti filmoje, kuri pradedama 
sukti Hollywoode „The Song of Nor
way" vardu. Taip pat Ir Komgoldo 
opera „Mirusia miestas“ pritaikoma 
filmai; scenarijų rašo iš Vienos emi
gravęs rašytojas Georg FrčscheL

Vienos Mundus-Film pradėjo pir
mąsias nuotraukas nąpjai statomos 
filmos „Pasimatymas Salzkammer- 
gut’e“. Vyriausieji veikėjai Hertha 
Mayen ir Hans Nolt
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Lietuvių Tremtinių Bendruomenės' suvažiavimas
Spalio 9—10 dienomis Kasselio 

lietuvių stovykloje įvyko antrasis 
LTB rinktųjų atstovų suvažiavimas. 
Sį gausų, galima sakyti, istorinį su
važiavimą atidarė seniausias amžiu
mi atstovas gen T, Daukantas, pa
linkėdamas suvažiavimo dalyviams 
vieningo, pozityvaus darbo. Išrinkus 
suvažiavimo prezidiumą jam pir
mininkavo teis. Gudauskis. Išrinkus 
reikalingas komisijas sekė sveikini 
mai.

Po to prasidėjo LTB vadovau
jančiųjų organų pranešimai. Labai 
platų, išsamų ir paremtą kruopščiai 
surinktais duomenimis pranešimą 
padarė Vyr. Komiteto pirmininkas 
J. Vilkaitis. VK per pastaruosius 
metus nuo fdrmo suvažiavimo pa
darąs per 50 posėdžių, 6 LTB apy
gardų pirmininkų suvažiavimus. 3 
apylinkių pirmininkų suvažiavimus, 
o komiteto nariai, tiesioginiam kon
taktui su stovyklomis palaikyti, yra 
atlikę per 60 kelionių į apylinkes.

Toliau buvo nušviesti VK santy
kiai su kitomis pagrindinėmis trem
ties organizacijomis, su kitur likimo 
išblaškytais lietuviais, o taip pat 
daryti žygiai su tais susirišti ir jiems 
padėti.

Apibudinęs LTB veiklą spaudos 
informacijos srityje, VK pirmininkas 
plačiau apsistojo ties švietimo sri
timi. k ri tremtyje sudaro patį 
svarbiausią veiksnį ir rūpestį mūsų 
tautos ateitimi.

Šiuo metu vakarinėse zonose vei
kia: vaikų darželių — 76, su 148 
darž. auklėtojomis ir 7.280 darželius 
lankančių vaikų. Pradžios mokyklų
— 88, mokytojų — 384, mokinių
— 3.656. Gimnazijų: pilnų — 25, ne
pilnų — 15. Mokytojų — 713, moki
nių — 3.122. Specialių mokyklų 6 
mokytojų — 69, mokinių — 342. Uni
versitetuose studijuoja 1.867 įvairių 
fakultetų studentai. Čia pat buvo 
pailiustruota skaičiais, klek lėšų pa
reikalavo, nors ir kukliai teatlygina
mas, švietimo darbas. Taip pat buvo 
nurodyta, kiek kuriais metais ir iš 
viso lėšų skirta kultūriniam darbui: 
mūsų tautiniams ansambliams, lite
ratūros premijoms, operai ir kt. kul
tūrinėms sritims.

Toliau buvo pateikta finansinė 
atskaitomybė už 1946 m. ir 1947 m. 
dalį iš tremtinių bendruomenės su
dedamų lėšų.

PoLTBVK pirmininko pranešimo. 
Kontrolės Komisija, kuri buvo nuo
dugniai patikrinusi LTB VK kasa, 
konstatavo, kad visos išlaidos buvo 
daromos labai taupiai ir atsargiai.

14 Paskutinės Trečiojo Reicho
Hitleris vedė

Kytą rytą 6 vai. mane pažadino 
Berndas. Aš buvau taip kietai įmi
gęs, kad man sunku buvo atmerkti 
akis. Kambarys buvo pilnas aitraus 
degėsių kvapo ir kalkių dulkių. Pa
galiau nustojo veikti ir ventiliatoriai.

Lauke buvo prasidėjęs pragaras. 
Reicho kanceliarijos rajonan krito 
sviedinys po sviedinio. Bunkeris 
kiekvieną kartą sudrebėdavo, tary
tum žemės drebėjimui ištikus. Maž
daug po ketvirties valandos artileri
jos ugnis pradėjo mažėti ir, kiek iš 
sprogimo garsų buvo galima nusta
tyti, nukrypo Potsdamo aikštės kryp
timi

Man besirengiant, Berndas pakėlė 
akis nuo rašomojo stalo ir pasakė:

— Girdi, mūsų fūhraris šiąnakt 
apsivedė.

Po tų žodžių aš, turbūt, padariau 
kvailą miną, nes mes abu pradėjome 
garsiai juoktis. Tik staiga iš anapus 
uždangos pasigirdo mano šefo balsas:

— Ar jūs pamišote, kad taip ne
pagarbiai juokiatės iš savo vyriau
siojo kariuomenės vado?

Tik vėliau, Krebsui išėjus iš kam
bario, Berndas man suteikė plates
nių paaiškinimų.

Eva Braun vadinosi toji moteris. 
Su kuria po trylikos metų draugystės 
Hitleris susituokė. Aš turiu prisipa
žinti. kad iki šio momento nič nieko 
nežinojau apie šią moterį, neminint 
jau to, kad jos visiškai nebuvau 
matęs. O ji visą laiką gyveno bun
keryje.

Ji buvo vieno Mūncheno gydytojo 
duktė, per 30 m. amžiaus, su Hitleriu 
susipažinusi būdama „profesoriaus" 
Hoffmanno, Hitlerio asmens foto
grafo, laborante. Hoffmannas nuo 
pat Hitlerio iškilimo priklausė prie 
jo artimiausių draugų ratelio. Jis 
apvesdino savo dukterį su Baldur 
von Schirach ir pasistengė savo 
draugystę su Hitleriu paversti skam
bančiomis monetomis. Vien tik iš 
Hitlerio portretų monopolio jis pa
darė milijoninį biznį. 1932 m. ji, kaip 
pirmoji Hoffmanno laborantė, turėjo 
Hitlerį lydėti propagandinėje kelio- 
nje per Vokietiją. Sioe kelionės metu 
jie ir susipažino. Į mano klausimą, 
kodėl viešumoje apie šią. paviršu
tiniškai žiūrint, taip didelę meilę 
nebuvo žinoma, ir Berndas atsakyti

Tuo būdu, LTB VK kasos apyskaitą 
suvažiavimas priėmė.

Tada trumpą kondensuotą pra
nešimą padarė Liet. Raudonojo Kry
žiaus atstovas dr. 2. Ivinskis. Pra
džioje kiek priminąs iš LRK veiklos 
užuomazgos, pranešėjas ypač iškėlė 
BALFo veiklą ir paramą tremti
niams, išryškino vis sunkėjančią 
tremtinių būklę ir nurodė artimiau
sias LRK veiklos ir šalpos perspek
tyvas. Ateityje visi šelpiamieji bus 
suskirstyti į grupes, kad bent kiek 
realesnę paramą visų pirma jaustų 
tie tremtiniai, kurie jos yra labiau
siai reikalingi: ligoniai, seneliai, kū
dikiai ir kt. Taip pat buvo iškeltas 
reikšmingas savišalpos tęstinumas. 
Dr. Z. Ivinskis ypač pabrėžė, kad 
tiek atskiri BALFo aukų gavėjai, 
tiek komitetai bei stovyklinės bend
ruomenės jautriai reaguotų, pasiųs
dami savo padėką geraširdžiams 
aukotojams.

Lietuvių esperantininkų suvažiavimas
Atgaivinta lietuvių esperantininkų sąjunga — Esperanto 6« ntetų sukakties akademija

Schu dhisch-Gmūnd. Sukaktuvi
niais Esperanto kalbos metais — 
60-taisiais nuo jos sukūrimo — lie
tuviai tremtiniai esperantininkai spa
lio 11 d. suvažiavo į Schw. Gmiind 
stovyklą aptarti savuosius reikalus, 
atgaivinti sąjungos veikimą ir iš
plėsti jį į platesnius lietuvių sluoks
nius. Suvažiavime dalyvavo atstovai 
iš visų trijų vakarinių Vokietijos 
zonų. Pirmosios dienos posėdžiuose, 
vykusiuose Esperanto kalba, išklau
syta pranešimai apie Eaperanto są
jūdžio padėtį visame pasaulyje, api 
lietuvių esperantininkų, esančių 
tremtyje, ligšiolinę individualinę 
veiklą mūsų padėties nušvietime 
įvairių kraštų Esperanto spaudoje ir 
kt. Turimais duomenimis, tremtyje 
šiuo metu yra virš 50 lietuvių espe
rantininkų, buvusių Lietuvos Espe
rantininkų Sąjungos narių. Dalis 
šios sąjungos narių (tarp jų ir LES 
pirmininkas Balys Giedra) kenčia iš
trėmime Sibire ir kituose tolimuose 
sovietų kraštuose, nes atmintinoje 
Serovo instrukcijoje esperantininkai, 
kaip didžiausi „liaudies priešai", taip 
pat buvo įtraukti į išvežamųjų kate
gorijas ir persekioti.

Savo pasitarimuose suvažiavimo 
dalyviai neapsiribojo grynai tik espe
rantininkus "liečiančiais reikalais. 
Nusistatyta kreiptis į Amerikos espe
rantininkų sąjungą, pavienius joe na- 

negalėie. Kai Hitleris 1933 m. pasidarė 
reicho kancleriu, ji pasakiusi: „Tai 
skaudžiausia mane gyvenimo va
landa."

Iš miesto atėjo vis tragiškesai pra
nešimai. Berlyno moterys, valkai, 
seneliai, ligoniai, sužeistieji, karei
viai jau beveik visą savaitę be per
traukos slapetėai rūšiuoae nuo nuo
latinės artilerijos ugnies. Troškulys 
yra baisesnis už badą. Jau kuris 
laikas visiškai nebuvo vandens. O 
čia dar nuolatiniai gaisrai ir dūmai, 
besivoržią į rūsius, ir karšta pava
sario saulė. Ligoninės ir atspares
nieji bunkeriai buvo jau seniai per
pildyti. Šimtai tūkstančių sužeistųjų 
kareivių ir civilių gulėjo požeminių 
traukinių šachtose ir stotyse.

Paskutinioji viltis
Dar kartą bunkerio gyventojams 

nušvinta viltis. Apie 10.30 vai. pa
gaunama jiirmoji Wenko armijos ra
diograma. I pietus nuo Potsdamo 
armijos smaigaliai pasiekė vietovę 
Ferch. Tuo laimėjimu buvo atstaty
tas ryšis su Potsdame kovojančiu 
gen. Reimanno kerpu. Bunkery pas
klido kalbos apie gen. Wenko atne
šamą išlaisvinimą.

Tačiau jau prieš pietus Wonkas 
pranešė apie stiprų sperninį rusų 
puolimą. Kai vakare Wenkas nebuvo 
nė klek pasistūmėjęs priekin, dau
geliui pasidarė visiškai aišku, jog jis 
yra perdaug silpnas, kad pajėgtų 
prasiveržti iki reicho kanceliarijos. 
Nuotaikos greitai perėjo beveik į vi
sišką nusivylimą.

Prieš pat padėties nagrinėjimą 
pirmą kartą pamačiau Evą Braun. Ji 
su Hitleriu ir keliais kitais vyrais sė
dėjo prieškambaryje ir gyvai kalbė
josi. Hitleris klausėsi. Ji kiekvie
nam. su kuriuo tik kalbėjosi, atvirai 
žvelgė į akis. IŠ pirmo žvilgmio man 
ypač krito akysna jos apvalu* vei
das. judrios akys, klasiška nosis ir 
gražūs geltoni plaukai. Ji dėvėjo 
gerai pasiūtą pilką kostiumą, kuris 
išryškino jos gražią figūrą, skonin
gus batus, o ant rankos — puošnų 
briliantais nusagstytą laikrodėlį. Be 
abejo, ji buvo tikrai graži moteris. 
Joe gestai buvo kiek teatrališki.

Hitleris atsistojo, ir mes suėjome į 
pasitarimų kambarį. Nežiūrint, kad 
daugiau pranešimų apie Wenko žygio 
sėkmingumą negavome, ji*, sužinojęs

Po to gan konkretų, susirūpinimą 
keliantį, pranešimą padarė C. Baltų 
Tarybos atstovas. į D. Britartfją ir 
kt. kraštus iki šiol yra emigravę 
apie 5000 lietuvių Judinama ir pa
silikusiųjų šeimų emigracija. Britų 
zonos lietuviams daugiausia rūpesčių 
kelia labai pasunkėjusi būklė: jun
gimas į vokiečių ūkį. vietomis labai 
nepalankūs aukštieji pareigūnai, DP 
judėjimo suvaržymas, traktavimas 
blogiau už vokiečius, badmiriška mi
tyba, kuri praktiškai esanti blogesnė, 
už vokiečių ir su tuo surištas sveika
tingumo kritimas, grasinąs tremtinius 
padaryti netinkamus dabartinės 
emigracijos reikalavimams

Pe pranešimų ėjo paklausimai ir 
gyvos diskusijos visais aktualiaisiais 
klausimais: emigracijos, tremtinių 
informacijos. jaunimo auklėjimo 
ir kt.

Antrąją suvažiavimo dieną p A. 
Devenienė vaizdžiai ir jautriai nu

riti*, prašant, kad būtų pasiųsti me
morandumai kongreso atstovams Ir 
kitiems įtakingiems asmenims, ragi
nant juos energingai palaikyti Stra- 
tono biliaus priėmimą. Toliau nu
tarta: I) užmegzti ryšius su kitatau
čių tremtinių esperantininkų sąjun
gomis Vokietijoje; 2) išleisti atsišau
kimą apie lietuvių tremtinių būklę 
viso pasaulio esperantininkų spau
dai; 3) UEA (Pasaulinė Esperanti
ninkų Sąjungai pageidavimu suda
ryti rudojo ir raudonojo režimų aukų 
arašą; 4) kreiptis i užjūrio eape- 
antininkų sąjungas ir pavienius 

esperantininkus, prašant informuoti 
apie gyvenimo ir darbo sąlygas tuose 
kraštuose ir emigracines galimybes; 
šios žinios bus panaudotos lietuvių 
tremtinių informavimui; 5) orga
nizuoti stovyklose Esperanto kalbos 
kursus, leisti esperantltkąją lektūrą 
ir kitus laidinius.

Lietuvių Esperantininkų Sąjungos 
valdybon išrinkti trys zoniniai atsto
vai: A. Klimas — amerikiečių zona 
(13a. Kempten. Litauisches Lageri. 
Pulgis Andriušis — prancūzų (14b. 
Trossingen. Weidcnstr. 1) Ir Pr. Ens- 
kaltis — britų zona (20a. Meerbeck. 
Kr. Stadthagen. DP Camp). Visi 
esperantininkai įvairiais reikalais 
gali kreiptis i šiuos zoninius atstovus 
— valdybos nariu*.

Sekančią dieną buvo suruošta 

apie jo armijos prasiveržimą iki Fer- 
cho, dar kartą griebėsi už šiaudelio 
Neatsižvelgdamas į miesto gyventojų 
troškulį ir sužeistuosius. Jis bando 
kautynes dar ilgiau pratęsti.

Atidaromos Spree užtvankos
Ir dabar ateina nežznonlškiadsias 

iš visų įsakymų Kadangi rusams jau 
kelis kartus pavyko prasiveržti pro 
mūsų frontą, pasinaudojant pože
minio traukinėlio šachtomis, jis įsa
ko atidaryti Spree užtvankas ir esan
čias į pietus nuo kanceliarijos šach
tas užlieti vandeniu. Šiose šachtose 
tebeguli tūkstančiai sužeistųjų Ta
čiau jų gyvybės jam nevaidina jo
kio vaidmens. Jie visi turi palaips
niui prigerti.

Dabar ir jis prie Oderio tebekovo- 
jančiai ir jau keiio* dienos apsuptai 
9 armijai davė sutikimą atsitraukti 
į Berlyną. Ji turėjo prasiveržti ir su
sijungti su Wenko armija. Bet šis 
įsakymas buvo duotas mažiausiai 
penkiomis dienomis vėliau Tik ko
letai mažų, visiškai pavargusių Ir 
nebepajėgių kovoti grupių pavyko 
patiekti tikslą.

Kai savaite vėliau, bėgdamas iš 
Berlyno ; pietvakarius, žygiavau per 
miškus Jūterboęo kryptimi, visur 
mačiau tiesiog klaikų vaizdą. Tūk
stančiai 9 armijos žuvusiųjų gulėjo 
nepalaidoti šiuose miškuose. Sušau
dytomis susisiekimo prierflonėmįp. iš
mėtytais daiktais, ginklais ir lavo
nais buvo nuklotas paskutinis šios 
armijos kančių kebas . .

Baigę pranešimą, sutikome Hanną 
Reitsą. Du kartu ji buvo bandžiusi 
pakilti su sužeistuoju generalfetd- 
maršalu Greimu, tačiau abu kartu 
dėl stiprios artilerijos ugnies teko šį 
bandymą nutraukti
• Tuoj po pietų Hitleriui buvo pri
statytas pervargęs jaunuolis, numu
šęs rusų tanką. Hitleris su dideliu 
patosu prisegė jaunuoliui prie perdi- 
delio jo amžiui uniforminio švarko 
geležinį kryžių. Po to jį vėl išsiun'ė 
į beprasmiškas kautynes Berlyno 
gatvėse

Freytagas, Weissas Ir aš pasitrau
kėme į savo bunkerį pasikalbėti apie 
mums rūpimą dalyką. Mes visi trys 
buvome karininkai, visą laiką pra
leidę frontuose su kovos daliniais; 
mes nebuvome pripratę slapstytis tuo 
metu, kai kiti kovojo. Mums čia būti 
buvo MbepakėUama. 

švietė dabartinę viso pasaulio, o 
ypač tremtinių gyvenime vieėpatau- 
pataujančlą nežinią ir vis kylantį 
nerimą. Baigdama, viešnia iškėlė tą 
didį darbą ir vargą, kurį turi pa
kelti tremties mokykla.

Mūsų vadovaujančių veiksnių ats
tovai realiai pavaizdavo bendrąsias 
politines aplinkybes, pabrėždami, 
kad svarbiausias mūsų šūkis — vi
somis galiomis tęsti kovą dėl laisvės. 
Tai mus įpareigoja visa kovojanti 
Lietuva. Svarbiausias tikslas — kur 
bebūtume išlikti sveikiem* fiziniai 
ir moraliniai, lasvos demokratinės 
Lietuvos atstatymo darbui

Pagaliau į naująjį LTB VK iš
rinkti: Gaučys, Židonis. Rėklaiti*, 
Malinauskas. Šlepetys. Alminas. Gy
lys, Grigolaitis į Kontrolės Komi
siją’ Br Kalvaitis. Vaitkus. Krull- 
kauskas. Suvažiavimu baigtas Tau
tos Himnų 8. U.

Esperanto 60 metų sukaktie* aka
demija Atitinkamai dali P Osrnol- 
sklo dekoruoto* sceno* fone sudary
tas garbės prezidiumas. į kuri pa
kviesta vietos LTB pirm P Jočys, 
stovyklos dir pav. KUory*. kultūri
nių reikalų vadovas dr. J. Grinius ir 
gimnazijos insp doc. A. Vasiliauskas 
Tarus trumpą žodi dr J. Griniui, 
platesnį pranešimą apie pasaulinį 
Esperanto sąjūdį padarė Pu'gli An
driušis, o po jo buv. Lietuvos Espe
rantininkų Sąjungas sekr. Pr. Ens- 
kaitls nušvietė lietuvių esperan
tininkų veiklą Lietuvoje per pas
kutini dvidešimtmetį Akademija 
baigta menine dalimi, kurioje iš
klausėme deklamacijų Esperanto 
kalboje ir ..Sietyno" choro bet vyrų 
kvarteto dainų. Gyvai ir įdomiai 
nuskambėjo ..Sietyno" esperantlškal 
padainuota ..Pamylėjau vakar" Ir ki
tos dainos.

Tuo pirmasis lietuvių esperanti
ninkų suvažiavimas tremtyle Ir buvo 
baigtas. Belieka palinkėti geros sėk
mės šiems entuziastams jų veikloje, 
skelbiant viso pa>aullo esperantinin
kų tarpe ( o per juos ir tų kraštų vi
suomenei) mūsų didžiąją tragediją Ir 
ieškant draugų tų kraštų vadovau
jančių asmenų tarpe palankiam 
mūsų bylos išsprendimui.

J. Bltvtnssa

dienos <
įsigilinę į pašnekesį, mes net ne

pastebėjome, kai bunkerin i*jo Bur- 
mannas Ir pradėjo mūsų klausyti* 
Tik staiga ji* Freytagui ir man «nt 
pečių uždėjo rankas Ir įžengė į mū
sų tarpą.

Senas triukas
JI* pradėjo kalbėti apie Wenko 

dalinius ir greitą Berlyno išsilaisvini
mą. Paskui, geraširdiškai šypsoda
masis, pradėjo pūsti įprastinę miglą:

— Jūs. kurie čia ištikimai su Fuh- 
reriu išlaikysite šias sunkiausia* va
landas. po greit ateisiančios pergalės 
gausite aukštas vietas ir — padėkos 
ženklan už jūsų ištikimybę — riteriu 
dvarus.

Paskui Jis dar kartą nusHrpęoJo ir 
nužingsniavo tolyn. IŠ karto aš bu
vau taip pritrenktas. kad negalėjau 
net žodžio ištarti. Paskui mane apė
mė pasiūlyk Įdėjimas ir pykti*. Taigi, 
gauti riteriu dvarus — Štai mūni pa
reiga. Tr kaip Šiandien, balandžio 
27 d., galėjome svajoti apie „perga
lingą pabaigą"? Kaip ir visada, gir
dint Jį arba Goebbelsa arba Geringa, 
taip ir dabar man kilo klausimas 
ar jie iŠ tikrųjų tikt tuo. ka kalba“* 
O gal tai buvo velniško uis.maska
vimo. didybės ir fanatiško* kvailybės 
mišinys?

Vakare kreipėsi Berlyno komen
dantas, prarydamas leidimo pasikal
bėti su Hitleriu Bormannas. Krebsa* 
r Burgdorfas stovėjo Hitlerio užpa

kalyje. Weidlingui darant maždaug 
tokio turinio pranešima

Wenko armija, atsižvelgiant i jos 
turimus žmonių ir medžiagų rezer
vus. yra permaža. kad galėtų iSIai- 
kvti prie Potsdamą laimėtąsias poli
cijas. nekalbant Jau apie tai. kad ji 
galėtų prasiveržti iki Berlyno rentfn 
Šiuo metu vietos Įgula yra dar pa
kankamai pajėgi {vykdyti «ėfcmtng* 
prasiveržima p.r*v įkartų kryptimi ir 
prisijungti prie Wenko armijos

— Mano fuhreri. — lesė Wc«dlin- 
gas. — aš savo gywbė? kaina įsipa
reigoju Tamsta gvvg ir sveiką iš
gabenti iš Berlyno Tuo žygiu reicho 
sostinė būtų išgelbėta nuo galutino 
sunaikinimą

Tačiau Hitleris atsisekė. Ir kita 
dieną, ka* ta pat py-m*? 
garantuod?m«s k>kr’?no H *•* 
jugendo nario «?yvbc, kad jis b-is 
saugiai iš Berlyno išgabentas, jis 
taip pat aUUaka. — h*k —

Liet. Jūrų Mokykla 
pradėjo naujus 
mokslo melus

BDblĄ PRIIMAMI KĄN'DIIIATAI 
IR IS AMEUIKIBCIU ZONOS

Liet Jūrų Mokykloj prasidės nauji 
mokslo metai š m lapkričio mėn. 
pradžioj. Yra tiarom, žygiai gauti su
tikimą iš atitinkamų įstaigų priimti 
mokiniu* ir iš amerikiečių zonos. 
Nors dar ir nėra galutinai išaiškinta, 
amerikiečių zonos kandidatai jau ga
lėtų paduoti pareiškimui, nurodyda
mi adresą, ajnžių. išsimokslinimą, 
jūrų ir mechaniškų dirbtuvių prak
tika. jei turima, ir kurį »kyrių nu
mato lankyti: navigacijos ar mecha
nikos. Adresas Lithuanian Section, 
(2šj Flensburg. Munketoft I. S««- 
fahrtsdiule
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Pabaltijo Universi
tetas veikia toliau

— Jau yra tikra, kad sekanti (He
mo*) semestrą Universitetas galė* 
netrukdomu toliau veikti senajame 
sąstate ir senuosiuose rėmuose Ilgai 
trukusi krizo šiuo yra Išgyventa ir 
studentai kartu su profesoriai* pra
dėjo tnrj»«unę*uine. atostogas ty
mui palengvėjusiomis nuotaikomis.

— Spalio 4—6 d, d. Pabaltijo Uni
versitete lankėti poni* Devenlenė. 
Cl* Ji susipažino su Universiteto 
gyvenimu ir susirinku tiems studen
tams bei profesoriam* padarė įdomų 
pranešimą visiem* rūpimai* kiauti
niais Gerb Viešnia, atrodo, yra lažui 
gero* nuomonės apie lietuvius siu- 
denius. Išvykdama ji pareiškė, kad 
jai nėra svetimi mūsų vargai ir kiti 
rūpesčiai. Ir kad Amer.ko* lietuviai 
daug veikia Tėvynės labui ir trem
tiniams padėti A-H.

■c
Ir vokiečiai „susi
rūpino“ Pab. Uni

versiteto likimu
Universitetui gyvenant Savo dS- 

džiaus.o* krizės metę, tas neliko ne
pastebėta ir vietos vokiečių spaudo*. 
Srcialdemofa-alų leidžiama* laikraš
tis .Hamburger Echo". L m. rugsėjo 
mėn. 23 d. įsidėjo straipsnį vardu 
„Kas bus ii Pabaltijo Universiteto** 
blraip*ny nagrinėjami ateitie* Dianai, 
dėl Uėlversileše patalpų

.Jau nuo Miriau yra kalbėta*. kad 
Universitetas parkaitoma* į kitę vie
tą. .tu ItiO stsiranda galimybė (kau
lingus lluonaa pastatu* panaudoti ki
tom* tikslam*." ta šoros rtrulpny. 
Toliau lotinom* kai vokiečiai pro- 
■•klevo ėU perkalu d.daię psedltiai 
mokyklą, aptitritlea amatų tnnkykU. 
dali apskritie* ligoninės, aklųjų Buti- 
tutą. džiovininkų Mnaloriję Ir l t 
Atrodo, kad visos ta* '3 laigė* to.-- 
pusavy dar nesusitarė, kuri bOsaati 
galės užtinti minimas patalpa*. A š*

Lietuvių Tremtinių 
Bibliografija

Bibliography ef Uthuaniaa 
Refuee* 1»U

3tū*4 Kelia*- dvitavsit laikr. lie
tuviams L: Liet, S-gos Dftlmgsno 
skyriaus Valdybe. Spaust. (13b> Dtl- 
lineen »D. Lit Lager. 1st 1945 
IX. 1. Išleista 9 Nr Nr. 4—4 psati 
320 <«ed mm. Itm 19*5 753.

Mėsų Viltie, liet. savaitrašU*. L 
Liet Stovykla Spaust (16) Fulda. 
Frankfurterrtr. II. Lit Lager, trt 
IIH5 XII >4 Išteistas I Nr. Rš’ 
333 mm. (07519*3 tft

Mūsų Žingsniai. ston skautų 
laikr 1X3) Meerbeck Apr i* .Ošden 
burgo Skautų Aaido". 4AI. p. IX 
<070 IMS. T7)

Mūsų Rntat L; Liet Kul
tūrinio Darbo Draugija. Salzburg. 
Austrija. Rainemr 4. Lit Kcsmilee 
210X396 mm. (070 19*5 7IK

Miisę Finto*, tiest laikr Malin 
<20> Wattenstedt L: Liet K-tas įst 
1945 V. 31 Išleista *9 N^ X10X29J 
mm. (0TO19*». 79). •

Masę žodis, sien vieš inform 
laikr. (24) Flensburg 1st 1M3 Vili 
Apr iš .Žingsnių 46 1. p 3*. <071? 
10*5. 80)

Nanjasls Gyvenimas religinė* kul
tūros laikr 2 mėn t, t Jet Kalatik i 
Kunigų Sęfonęa Spaust (Augs
burge) (13b) Mūncben 27. tzwnsm’- 
str 7 1SHS XII i Iškišu 1 Nr 
Nr 16 pusi 210X295 mm (95019*3 
81);

Nao(Ienos. Bambergo liet stovyk
los laikr 1 ? sav su kasdieniu -Die
nos {vykių" skyrium. Mašm. vėliau 
rotai <13a) Bamberg. Irt 19*3. VIII 
26 Išleista 10 Nr Nr. 210X300 mm 
070 19*5 83i;

Na-jienas. didelis kasdien, sren.
■ kr <29' Lehrte b. Hannover. Chur

chill. Balt.sdies Lager. Apr. iš „Ma
su Kelio 4*6-7, p. 4 (V7MB9O. M);
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Hanau: stovyklinė kronika ir aktualijos
Nsajl patvarkymai darbų reikalu
Nuo 1948 metų vasaros Hanau DP 

Itovykla yra dirbančiųjų stovykla. 
Visi sveiki, pajėgūs Ir darbui tin
kam! vyrai, o taip pat ir matų vaikų 
neturinčios moters Įpareigotos dar
bams stovyklos viduje ir armijos dar
bovietes*. Kimtys daromos tiktai stu
dentams. Nuo pernai metų rudens, 
t'.engdamosios armijai duoti galimai 
daugiau vyrų, UNRRA, o dabsr IRO 
stovyklos administracijoje dirbančius 
vyrus kelti* moterimis Spaudimas , 
stovyklos administracines įstaigas 
reikalaujant apsieiti su galimai ma
žesniu tarnautojų skaičiumi, ypač 
padidėjęs pastaruoju metu Prie* pora 
savaičių IRO 1022 apygarda dar kar
tą apkarpė administracijos įstaigų 
etatus, lietuvių stovyklai I* buvusių 
504 etatų palikdama tik 300 Šia pro
ga HtO 1022 apygarda stovyklai 
paskelbtame raitė tarp kitko rato

„Darbo programai livystytl, norint 
Sutelki dirbo pajėgiems pabėgė
liams, nenorima sutikti >u kai kurių 
pabėgėlių nusistatymu nružrtdirbti 
sau pragyven trio Tiksiu padaryti 
gal* šiam reiškiniui, numatyta oku
pacines Įstaigas aprūpinti Jų reika
laujamu darbininkų ska.č.umi. Visi 
DP turi suprasti, kad butas, maistas 
ir aprūpinimas turi būti teikiamas 
Ūk gerai dirbantiesiems. Atsižvel
giant | labai suinabntus fondus, jū> 
turite padėti taip ekonomiškai tvar
kylis. kad būtų galima suteikti ge
resni aprūplnlm* ir geresnes perkel- 
dn,mo galimybes Pradedant vyk-
dyti ŠI* programą jūs prašom! su
mažinti visa* dirbančiųjų grupes 
pasiliekant ilk tiek žmonių, klek Jų 
reikia atlikti vuknu darbam*, dir- 
tjant 8 valandų darbo dieną, ir 5.5 
darbo dienų sayąltę".

Šitie naujieji darbo reikalu pit- 
varkym*! dar labiau apsunk n* sto
vykla* kultūrini gyvenimą.

Nori Hanau stovykla yra dirban
čiųjų stovykla, tačiau aprūpinimo at
žvilgiu ji nieku nesiskiria nuo kitų 
DP stovyklų amerikiečių zonoje 
Žmonės Ir čia gyvena persiklmšę 
kareivinėse, maisto normos, kaip f 
visur kitur, rūkalai skirstomi pagal 
bendrąsias norma* dirbaiūesiem*. ir 
tie pats atiduodami turkiškomis ciga
retėm!*.

Suvažiavimą atidarė Zoninės Stu
dentų Atstovybės Munchcne pirm, 
coli. Loonav.čius. palinkėdamat vi
siem* dalyviam* ryžtumo ir darbo 
nuotaikoj. sprendžiant opluoilu* šių 
dūmų studentų būtie* klausimus, 
kurie Štai* m-tai* ypač palietė trem
tie* studentiją.

Iš bamberįišhių veiklos
PrtvaHal gyvenantieji aptarė ssru* 

reikalus

Bambergas. Šiuo metu Bamberge 
mote Ir jo apylinkėje privarai gy
vena apie 370 lietuvių, kurie, tačiau 
taipogi yra organizuoti ir savo rei
kalą*.* rūpina*! bendrom!* jėgomis.

Rugsėjo 30 d. visų privačia! gyve
nančiųjų (vyko bendra* *u«!rinkl- 
tr.as. kuriame buvo išsiaiškint* daug 
svarbių reikalų Ir išsirinkt* iš ke
turių asmenų vadovaujamasi* orga
nas — seniūnijos valdyba.

Lig! šiol jie teturėjo išsirinkę tik 
vieną asmenį Seniūnų kurtam. kaip 
patyrimas parodė, vienam rūp ntls 
visų reikalai* — buvo perdaug 
darbo.

Susirinkimą atidarė buv. privačia’ 
gyvenančiųjų seniūnas Senda. Susi
rinkimui pirmininkauti išrinkta* 
Gureckas. sekretoriumi — A. Katche

j seniūnijos valdybą buvo nutarta 
išrinkti pirmininką, vicepirmininką 
sekretorių ir kasininką. 1 keturių 
asmenų sąstato seniūnijos vaidyba 
balių dauguma, išrinkti šie asmenys 
1) Senda. 2) Bakuti*. 3) Bukauskas 
Ir 4) Petrikas. Kandidatai* liko: 
Lcikautka* ir Balky*

Naujoji seniūnijos valdyba įpa
reigota rūpinti* privačiai gyve
nančiųjų emigracijos reikalai* Ir 
Visu tuo. kai liečia jų dabartį ir 
ateitį. Taipogi šioji valdyba palaikys 
ryšiu' su vietos tremtinių bendruo
menė* komitetu, ne* ir vi*i priv. gy
venantieji yra tos bendruomenės 
nariai. Be to. Gurecka* išrinktas 
atstovu Raudonojo Kryžiau* reika
lams.
Bamberge pradėtas darbas naujoj 

elektrotečhninkų kursų laidoj
Spalių 9 d. Bamberge pradėjo 

darbą nauja elektrotechnikų kursų 
laida. Šiuose kursuose bus praeita 
Vidau* elektros instaliacijos progra
ma Ir bus atkreiptas ypatingas dė
mesy* t praktikos darbus.

Kursuose dėsto: inžinerlal Proslns- 

Dšmssfo mokykloms
Schwelnfurte baigiama spausdinti 

J. Ambrazevičiaus, J. Griniaus ir A 
Vaičiulaičio „Visuotinės literatūros 
istorijos" antroji dalis (nuo klasi
cizmo iki dabarties). Gimnazijos, 
norinčios šios knygos gauti teužsi- 
»ako reikiamą knygų skaičių pas 
artimiausią spaudos platintoją. Lei
dyklai užsakymu mokyklos prašo
mos nesiųsti.

.Tėviškė*“ Leidykla

tmigracinėa naujienos

Nuotaikos emigracijai Hanau’sto
vykloje jau pribrendusios, tik gali
mybės, kaip ir visur, nesltaiko prie 
nuotaikų- Pavasari Belgljon j ak
mens anglių kasyklas .įvyko apie 
110 lietuvių. Ii jų 9 grįžo. Likusieji 
rato, kad dirbti ;unku. tačiau už
darbiai geri Ir gyvenimo sąlygos 
pakenčiamos. Keli iš jų jau atsiėmė 
savo Seimas. Tuo būdu, Belgljon iš
vykusių skaičius jau pakilęs iki 124. 
Maž daug tuo pačiu metu, kai buvo 
verbuojami darbininkai Belgljon, 
viena teima išvyko | Siaurės Afriką. 
Siek tiek daugiau emigracinio gy
vumo jaučiama tik dabar atsiradus 
galimybių bent sveikiems ir pajė
giems žmonėms Išvykti | Kanadą. 
Venecuelą ir Australiją. Pirmaisiais 
transportais ( Kanadą miškų dar
bams išvyko 38 viengungiai vyrai 
Dabar stovykloje yra dar 40 vien
gungių vyrų, kurie artimiausiu lai
ku ruošiasi vykti tiems patiems 
miškų darbams Taip pat šiek tiek 
moterų turi galimybių išvykti Ka- 
nadon tarnaitėmis ir siuvyklų dar
bininkėmis Tokiu būdu Kanadon 
ilvykuslų Ir artimiausiu laiku Iš
vykstančių skaičius taip pat sieks 
Ik! 100 Venecuelon panorėjusių 
vykti taip pat užteko užpildyti sto
vyklai »i .- am kontingentui. Pirmasis 
kontin'lentas Australijon sudaro 35 
lno»ti jis taip pat užpildytas 
Australijon n urs ta tę išvykti žmonės 
jau yra Butrbacbo pereinamojo) sto
vykloj. kur dabar |ų tikrinama

Zoninis studentu atstovu suvažiavimas
Spalių 4 d. Mūncfcene buvo su

šaukta* amerikiečių zonos lietuvių 
studentų atstovų metinis suvažiavi
mas. Dalyvavo Mūncheno, Erlangc- 
00, Siuilgsrto. ElchrtStto. Dlllingeno 
ir Re-gen*burgo universitetų be! 
aukštųjų mokyklų studentų atstovai 

kis ir Mikalauskas Ir elektromccha- 
nikes Simaitis Pastarajam daugiau 
tek* praktiko* darbų mokymas.

Pažymėtina, kad šie kursai Bam
bergo lietuvių visuomenėje susilaukė 
gyvo atgarsio Ir «u»lra*ė gano gražu* 
•kalčių* klausytojų Pirmąją Tturrų 
dieną kurrjoac dalyvavo apie 50 
kursantų.
Bambergo pradžios mokykla dirba 

su 6 komplektais
Ligi šiol Bambergo pradžioj mo

kykla dirbo *u keturiais komplek
sai*. bet, p*dldėju« Bambergo *to- 
vykioje gyventojų skaičiui <1 Bam
bergą atsikėlė Wunsiedelio lietuvių 
stovykla), atitinkamai padidėjo mo
kykloj ir progimnazijoj mokinių 
skaičius. Šiuo metu pradžios mokyk
la dirba su šešiais komplektais.
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Pradedama* □-*!• krepšinio 
pirmenybių ratas

S m. spalių mėn. 25 d. pradedamos 
1947 m Lietuvių Krepšinio Pirmeny
bių ,.L"-kl. II-jo rato varžybo*. ku
rio* bu* pravesto* turnyrine sistema. 
II-jo rato varžybos* pirmenybių da
lyvių skaičius yra padidėjęs dviem 
komandomis, kurio*, manoma, Jneš 
didesnio įtempimo varžybose, t y. 
Dlllingeno Sakalas Ir Kempteno Mar
gis. kurio sudėtyje matysime mūsų 
buv. repr. komandos Šarūne* žaidė
jus

I-sis pirmenybių turnyrą* (vyks š. 
m. X. 25—26 d. d. Wurzburg* susi
tinkant, 25 d. — Kovas-Lituanica, 
Sakalas-Tūb. Vyti*. FerkOna*-G«Ht. 
YMCA IVūrib., Vyti*-Margis; 26 d. — 
Kovas-Tūb. Vyti*. Lltuanlca-GStt. 
YMCA WOrib. Vytte-Sakatas ir Per- 
kCnas-Margta.

Sekantieji turnyrai ;wk* Diilinge- 
ne - 8-9. XI. Scheinfelde 29-30 XI. ir 
Kcmptene 13-14. XII. Tokiu būdu 
1941 m. Lietuvių „L“-kl Krepšinio 
Pirmenybė* Vokietijoje galutinai bu* 
baigto* pirmoje š. m gruodžio mėn. 
pusėje. J.

HESSENO LIETUVIU FUTBOLO 
RINKTINES PASIRODYMAS

Iš dviejų pajėg usiųjų išeivijoje 
mūsų butbolo ko.nandų: Kasselio Li- 
tuanlcos ir Hanau Perkūno sudaryta 
Hesseno rinktinė X. 4 turėjo pirmas 
rungtynes Kartelyje m vieta* jugo

sveikata Ir atliekami visi su kelionei 
reikalingų dokumentų išdavimu su
siję formalumai

Bendrai, nuo pavasario Iki dabar 
išvykusių iš Hanau lietuvių sto
vyklos | kitus kraštus žmonių skai
čius siekia apie 290. I š| skaičių ne
įeina Išvykę ir dabar pasiruošę iš
vykti i JAV. kurių taip pat su dabar 
transporto belaukiančiais bus apie 
pusšimtis. Tokiu būdu, Hanau sto
vykla. belaukdama rimtesnių emi
gracijos galimybių, jau yra netekusi 
apie 10% visų savo gyventojų.

I Belgiją norinčių vykti Hanau 
stovykloj jau nėra. Olandijon ne
užsirašė nė viena* lietuvis. Taip pat 
nė vienas asmuo neužsiregistravo 
nei i Prancūzijos akmens anglių ka
syklas. nei i prancūzų žemės ūki. 
Tatai paaiškinama žmonių noru iš
vykti užjūrin ir laikinam Įsikūrimui 
pasirinkti tuos kraštus, kuriuose 
netek* apsiviltl svetingumu. Ypač 
hanaviškius domina JAV, Kanada 
ir Argentina. Australija turi daug 
simpatijų, 'tačiau žmones gąsdina 
milžiniški atstumai

Gausu užsieniečių svečių
Hanau DP stovykla yra viena ne

daugelio DP stovyklų, esančių ar
timose Frankfurto apylinkėse. Tatai 
bene svarbiausioj! priežastis, jog 
maža dienų, kad stovykloje nesilan
kytų užsieniečiai svečiai. Ypač už
sieniečių svečių pagausėjo pereitą 
vasarą, kai prez Trumanas ir Vals
tybes Sekretorius Marshall!* Išpopu

Pirmoje suvažiavimo dalyje vyko 
centrinė* revizijos komis 1 j o* praneši
mai Ir atskirų universitetų atstovų 
pranešima! ir diskusijos apie vietos 
studentų, mokslo, gyvenimo materia
line® sąlygas, kultūrinę veiki* įvai
rias kliūtis be! negerovės.

Antroji suvažiavimo dalis buvo 
pradėta iškilmingu posėdžiu, į kuri 
atsilankė: vyriausias BALFo įgalio
tinis prie LRK Miinchene dr. M.nku- 
nas. Mūncheno LTB pirm. adv. Su
gintas, LRK Mūncheno skyr. pirm. 
Rugieni*, vietinės profesūra* ir stu
dentų organizacijų atstovai.

Sveikinimo žodyje *dv. Sugintas, 
apbudiiW* anų ir mūsų laikų rtu- 
dentljo* reikimą tauto* gyvenime, 
kvietė vijus tremty esančiu* studen
tu* nepasilikti vien savo studijtnėne 
profeūjo**, bet būti visuomenininkai* 
ir visą • įliek smą laiką aukoti tėvy
nė* laisvė* kovai, glaudžiai bendra- 
darbtaujanl su visa mūsų tremtie* 
visuomene. BALFo įgaliotini* dr. 
Mmkūnas palietė visus šių metų stu
dentų šaipo* trunkumu*. ir kvieti, nė- 
nustojant viltie*, tę»ti *»vo studi
jas. pasitikint Amerikos lietuvių gera 
širdimi ir dosnumu.

Pasibaigus sveikinimo kalboms, 
darbo prezidiumo pirmininkas coli. 
J. Kedys suvažiavimu! perskaitė Zo
ninė* Liet. Studentų Atstovybe* atsi
šaukimą.

Po to, suvažiavimo buvo priimtos 
ir pasiųstos rezoliucijos: Amerikos 
lietuvių visuomenei, Bavarijoj Vals
tybės kultūros minlsteriul, Vyriau
siam LTB Komitetui, Centrine! Stu
dentų Atstovybei Vokietijoje Ir stu
dentų šaipo* organizacijoms. Slaptu 
balsavimu išrinkus naują Zoninę 

slavai*. Nors žaidžiama buvo beveik 
i vienus vartus, jugoslavai Iš atskirų 
prasiveržimų vedė 2:0. Vėliau rink
tinė išlygino Sekančias rungtynes 
Hesseno rinktinė numato Žaist! Hanau 
prieš vieną vokiečių komandą Ir po 
to susitikti su Bavarijoj lietuvių 
rinktine.

— Rugsėjo 24 d. Ivykuaioae fut
bolo rungtynėse Lltuanica pirmą 
kartą pralaimėjo Kasselio vokiečių 
Olimpta! 6—4 (3—1). LItuanic* šias 
rungtynes sužaidė laba! blogai. Įvar
čiu* kirto: Norvtlalti* I 2, Baltramo- 
na* ir Kazakevičius po vieną.

— X. 5. Lltuanica revanšinėse 
krepšinio rungtynėse susitiko su Gim
nazija. kurią vėl nugalėjo 48—36 
(23—ID. Žaidimas pasižymėjo didele 
sparta, ypač Iš Lituanlco* pusė*, ku
rio* gimnazistai neatlaikė. Taškai: 
Lit — K. Miškinis 22. Alžinas 9. 
Pranckūnas 8, Mičiull* 8, Pakalni* 
3; Gimn. — Slėnis 13. Raudys 8, Ko
valski* 7. Landsbergis II 4, H. Juk
nevičius 4. Bužėna* 0.

— Rugsėjo 28 d. Lituanico* 
krepšininkai žaidė su vietoj Gim
nazijos komanda, kurią nugalėjo 
31—27 (21—17). Gimnazistai sužaidė 
gana ambicingai ir atkakliai spyrėsi 
stipresniam priešininkui Rungtynių 
pradžioje Gimnazija vedė 10—L

KASSELIO GIMNAZIJOJE f

— Kasselio gimnazijoje plačia 
sportine veikla pasižymi Fiz. Auklė
jimo Būreli* Vytis, kuriam prikiš n«o

liarino DP klausimą. Stovyklos gy
ventojai prie Įvairių apsilankymų 
stovykloje tiek pripratę, kad į besi
lankančius jau mažą tekreipia dė
mesio, dėl ko apie daugelį apsilan
kymų stovykloj nieko ir nežinoma. 
Tikslesnio vaizdo susidarymui gali
ma paminėti bent įžymiausius sve
čius, rugsėjo mėn. apsilankiusius 
Hanau stovykloje:

Rugsėjo 2 d. lankėsi vienas .New 
York Times" redaktorių Otto Toli- 
šius, Klaipėdos krašto lietuvis. Rug
sėjo 7 d. stovykloje lankėsi vieno 
įtakingiausių JAV laikraščio „Wa
shington Post" vyr. redaktorius ir 
leidėjas Eugene Meyer su vienu sa
vo laikraščio žurnalistu, lydimi 
EUCOM atstovo brig gen. Thomas 
J. Harrold Ir kt aukštų armijos ir 
IRO atstovų Rugsėjo 9 d. stovyklą 
aplankė dienraščio „The Cincinnati 
Enguiner” atstovas Gleenn Thom
son. specialiai Europoje besidomi* 
tremtinių reikalais. Rugsėjo 27 d. 
stovykloje lankėsi JAV moterų ka
talikių organizacijos pirmininkė mis* 
H. J. Mannix. lydima aukštų armijos 
ir IRO atstovų. Sekančią dieną, rug
sėjo 28 d., stovyklą aplankė JAV 
karo veteranų delegacija. Dar kitą 
dieną, rugsėjo 29 d. stovykloj apsi
lankė Kanados finansų minister!* 
Douglas C. Abbott su Kanados am
basadorium! Washingtone Perkln- 
son. lydimas kitų žymių kanadiečių, 
IRO atstovo Ženevoje Robert Innes 
Ir d. kitų aukštų svečių.

V. Dav.

Studentų Atstovybę ir Revizijos Ko
misiją, buvo svarstyti ir dlskuoti 
opiausi studentų vidaus gyvenimo 
klausimai. Plačia* diskusijas sukėlė, 
stipendijų nutraukimas, paskutiniuo
ju metu ypač skaudžiai palietęs ne
realiuosius mokslus studijuojančius 
vyresnio amžiaus studentus, jų silp
nas maitinimasis bei sveikatos rei
kalai.

Rišant visus materialinius klausi
mus. savo patariamuoju balsu mielai 
dalyvavo gerb. V. BALFo įgaliotinis 
dr. Mmkūnas, pažadėdamas dėti vi
sa* pastangas, kreipiantis į mūsų 
tremtinių bendruomenę Ir I Ameri
kos lietuvių visuomenę, nes tik nuo 
jų dosnios rankos priklauso viso* 
mūsų tremties studentijos — tauto* 
avangardo — ateiti* ir sveikatingu
mą*. Ypač vieningai suvsžiavlma* 
reagavo | nepateisinamą studentijos 
suskirstymą šalpos atžvilgiu studl- 
juojantlem* realiuosius Ir nerealiuo
sius mokslu*... — Tauto* gyvybei 
išlelkyti reikalingi ne vien med. 
daktarai bei Inžinieriai. Studijuojan
tieji filosofinius, teologinius Ir eko
nominius mokslu* studentai, kurie 
šio meto gyvenimo sąlygom!* vlsaj 
nenaudingi, savo jėgas aukoja atei
ties tėvynė* atkūrimo darbui ir jų 
pasiaukojimas mus šelpiančios tiek 
triemties, tiek Amerikos lietuvių 
visuomenės turėtų būti lygiai verti
namas, kaip visų studentų, — kal
bėjo suvažiavimo atstovai.

Suvažiavimas, nežiūrint grupinio 
Ir pasaulėžval ginto studentų pasi
skirstymo sambūriais, praėjo colle- 
giškoje darbo nuolaikoje. J. Sūdavas 

virš 100 mokinių. Išrinkta nauja val
dyba. Būrelio globėjas — kūn. kult, 
mokyt K. Miškini*.

— Daugiau, kaip mėnesį užtruku
sio* gimnazijos krepšinio pirmeny
bės. kuriose dalyvavo, 10 komandų, 
pasibaigė. Vyr. grupėje pirmą vieta 
Išsikovojo -VII-VIII kl surinkusi 10 
tšk. ir krepš. sant 319—295. Dau
giausia taškų pirmenybėse pelnė Ko
valskis VH/VIII 81 ir Butkevičius V 
77. Jaun. grupėje nugalėtoju išėjo 
II kl I kom. *u 20 tšk. Ir kr. sant. 
586—294.

Kūn. kult mokyt. Matulaitienė* 
pastangomis suruoštos mergaičių 
krepšinio pirmenybė* jau įpuaėjo. 
Dalyvauja septynio* komandos *u 
virt 50 žaidėjų. Pirmauja VI kl. I «u 
10 tšk., toliau IV kl. I su B tšk. km 

t
SPORTAS SCHWEINFURTS

Šeštadienį, spalių mėn. II d., 
Sdiweinfurte viešėjo Wflrzburgo 
Lietuvių Sarybų Kuopos sportinin
kai, kur su vielos sporto klubu Gar
su rungėsi krepšlnyje Ir stalo tenise.

Krepšinio rungtynė* praėjo labai 
draugiškoj* nuotaikoje Ir baigėsi vi
siškai pelnyta Garso pergale 60—24 
(28—12) Tašku* pelnė: Sargybų Kuo
pai—Gražys 4, Žeromskį* 8. M’kėna* 
6. Vaitkevičių* 3. Laurinavičius 3: 
Garsui — Ignatavičių* 10. Milaša* 
16. Dovtda’tis 16. Spakauskas 8, Dai
nius 6. Macevičių* 4.

Stalo tenisas taip pat belgė*! «ar- 
siečių pergale 4—2. —4k—

Mūsų mirusieji
29. Bareika, Jonai, gim. 1898. VIL

10, mirė 1947. III. 2 Hanau, palaido
tas vietos kapuose;

30. Žilinskas. Juozas, glm. 1903, 11
5, mirė 1947. III. 2 Hanau, palaidota* 
vietos kapuose,

31. Vaitiekūnas, Leonardas, gira. 
1883. X. 3/15, mirė 1947. V. 18 Lands
hut, Vietos kapuose;

32. Strauka, Saulius, mirė 1947. III.
18 Mūnchen, Freimann-Kaaerne, pa
laidotas vietos kapuose;

33. Juknevičius, Zigmantas, glm.
1946. VI. 13, mirė 1947. I. 8 Mūndjen, 
Freimann-Kaseme, palaidotas vietos 
kapuose;

34. Kairys, Vincas, mirt 1947. VI.
16 Ansbsch, palaidotas vietos R. kst 
kapuose;

35. Sudvilaitė, Irena, glm. 1947. VI.
15, mirė 1947. VI. 16 Ansbach, palai
dota vietos R. kat. kapuose;

36 Sliužienė, Marija, mirt
1947. VI. 11 I-andshut. palaidota 
miesto kapuose;

37. Gurklevičlenė. Jadvyga, mirt 
1947. VI. 8 Hanau. palaidota vietos 
kapuose;

38. Valinevičienė, Julija, d. Myko
lo, mirė 1945. L 11 Prien miesto ligo
ninėje. palaidota Endorf m. kapuose;

39. Pareigytė- Anamarla, mirt 1946 
m. palaidota Gauting b. Mūnchen 
kapuose;

40 Gimbutaltė, Begina, mirt 1948 
m. Berchtesgaden, valkų ligoninėj*, 
palaidota vietos kapuose.

PADĖKOS
LTB Memmingeno miesto Ir apskr. 

apylinkės Komitetas, už gaunamą 
materialą — finansinę paramą „Min
ties“ leidėjui, dipL teis. VASAlCTUI 
Jonui, reiškis bendruomenės vardu 
gilią padėka. (92) I lrtDF11| Komltataa

♦
Hanau 108 DLK ALGIRDO Jūros 

Skautų Laivo vardu dėkoju p. WTC 
dirbtuvių Direktoriui dipt Inž. Drą- 
sučlul, Tedmiko* Biuro Vedėjui dipL 
inž Jaslukalčiul, Armijo* Sandėlių 
Personel Officer p. Šlapelienei, IRO 
Area Camp 554 Welfare Officer p. 
Terci Jonienei už Įvairią pagalbą 
ruošiant jolę „Korsaras“, gi p. Nor- 
kaičiui, Siuvyklo* Vedėjui p. Bud- 
vilal ir p. Mil»lsu«kienei už leidimą 
naudoti* siuvykla ir būrių pasiu
vimą. uou

Laive Vada*
• ■ ti-u .

SKELBIMAS >b
Kaip kurie mū*ų tautiečiai ieško 

savo pažįstamų JAV-bėse, nore jau
čia. kad tie ieškomieji yra *tltrQk® 
nuo tenykštė* lietuvių bendruomenė* 
ir pritapę prie kitų tautybių bendruo
menių.

Tokių asmenų paieškojimus reikta 
daryti ne per mūsų konsulatus ar 
laikraščius, bet per atatinkamų ben
druomenių Įstaigas, sekančiais adre
sai*:
lenkę: — per NOWY SWIAT,PolI«h 

Daily, 374-2 Avenue, NEW YORK. 
N.Y./USA;

vokiečių: — New Yorker Staata- 
Zeitung, 22 N. William Str„ NEW 
YORK, N.Y.; «

rusę: — Novoje Ruskoja Slovo, 243 
Wert 58 Street, NEW YORK, M.YJ 
USA;

ukrainiečių: — Svoboda, 81/88 
Grand Street, JERSEY CITY, New 
Jersey/USA.

LTB C/KABTOTEKA

Paieškojimai
Magdalena Blausdžiūnaltė. gyv. 

King Edward Hertford Hill Sanato
rium, Warwick. England, ieško Ur» 
šulė* MilIOnienėa, Ono* PauUuko- 
nlenės ir Jono Girdzijausko.

Ksrobll* Petras, gyv. (34) Wahl- 
rtedt. Kr Segcberg. Baltic Camp, 
prašo atsiliepti asmenį kuri* apie 
rugsėjo 15 d. buvo LUbacka ir turėjo 
žinių apie jo namiškiui. (10S
PC IRO paieškojimų (staiga. Arolsen 

b. Kaasel ieško:
Jankauskaitė Stasė. Iš Lauban. 

Schlesien: Martin kaityta Tertsė; Le
win Hirjfh, 47 metų iš Kauno, Mapq 
gt.; Saunoris Algimantas lt metų lt 
KSnlgsberg'Ostpr.; Tumėnaitė An
tanina. 34 metų Iš Kauno. Putvine- 
kio gt. 38; Uriaon Sara (Blumberg). 
50 metų II Kauno. Gardino gt 88; 
tirison Chalm. 50 metų iš Kauno, 
Gardino gt S3; Wymeris Edmund, 
17 metų Iš Habtditsburg b. Neustadt 
(Westpr); Zardil Ilj*. 82 metų U 
Kauno, Vilniau* gt 25; ZUber Delta, 
8 metų. H Kauno.

Steklick Jonas, Iš Kauno; Steklie- 
kaitt Regine 27 metų; MekUckieaė 
Liudvika. Iš Erfurt; Stembokas Da
nielius. >4 metų Iš Mecklenburg; 
Stemboka* Geno, 20 metų iš Meck
lenburg: Svalniekaa Karolis. 49 metų 
iš Ukmergės; Bvalnlekas-Jtrickalt*. 
46 metų U Ukmergės; BvnlaiekM 
Marytė, lt metų . II Ukmergės; 
Svalniekaa Algirdą/ 11 metų 11 
Ukmergės; Zukewska Marija, M Ba». 
valkų

7
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Tikrasis Vestecaselos veisias
KOKIŲ YRA GALIMYBIŲ TEN ĮSIKURTI? KĄ RAŠO VENECUELOJE ATSIDURUSiEJI DP

EoLMiyJg^
Pastaruoju metu vis labiau prasi

veria duris nelaimingiems DP iš-, 
vykti į užjūrio kraštus. Štai Kanada 
verbuoja darbininkus miškų dar
bams, moteris namų ruošai ir siu
vėjus. Australija ieško viengungių 
moterų ir vyrų. Brazilija renkasi 
šeimas į kavos plantacijas. Pigia ir 
kvalifikuota darbo jėga susiviliojo ir 
Venecuela, kuri normaliais laikais 
sunkiai begalėtų prisivilioti į savo 
kraštą bet kokių darbininkų iš 
Europos.

Štai pasklido žinia, kad ir Vene- 
cuelos misija lankysis po stovyklas 
ir verbuos norinčius ten vykti. Nors 
mūsų spaudoje jau buvo, apie tą 
kraštą ir jame esamas sąlygas rašy
ta, ir vienur kitur pranešimuose 
nušviesta, kas nuvykusių ten laukia, 
tačiau mūsų žmonės, lyg kokio dru
gio pagauti, neboja Įspėjimų ir rašosi 
išvykti bet kur, kad tik toliau nuo 
Europos, nors vėliau gal ir labai teks 
gailėtis. Tad, atsižvelgiant į tai, ma
nau būsiant pravartu pakalbėti apie 
Venecuelą ir jos sąlygas, juo labiau 
kad dabar jau turime iš ten nuvy
kusių DP laiškų, o, antra vertus, 
minėtoji Venecuelos misija yra išlei
dusi biuletenį, kuriame oficialiai in
formuoja apie savo šalį. Trumpai 
atpasakodamas biuletenio paduoda
mas žinias, greta paduosiu ir citatas 
iš DP laiškų atsidūrusių Venecue- 
loj.

1. Bendros žinios. Biuletenio įvade 
sakoma, kad Venecuelos vyriausybė 
pasisiūlusi tam tikrą skaičių bena
mių asmenų, iki 50 m. amžiaus kartu 
su jų šeimomis priimti kaip imigran
tus, jeigu jie sutinka tropikų, sub
tropikų ir vidutiniškai šiltam kli
mate dirbti, ir kurie yra žemdirbiai 
arba šiaip įvairūs specialistai.

Jungtinės Venecuelos Valstybės 
esančios demokratinė valstybė, susi
dedanti iš 20 autonominių provin- 
djų, dviejų federalinių teritorijų ir 
1 federalinės kolonijos. Tuo tarpu 
kraštą valdanti laikinoji vyriausybė, 
ligi būsianti priimta nauja konstitu
cija. Čia turime pažymėti, kad tru
putį daugiau kaip ,per šimtą savo
nepriklausomo gyvenimo metų ji yra 
pergyvenusi 53 revoliucijas ir ilgą, 
žiaurią, 27 metus užsitęsusią, Go- 
mezo diktatūrą. Faktinai gi kraštą 
valdo užsieniečių galingos naftos 
kompanijos. Jų pinigais dažniausiai 
ir ruošiamos tos revoliucijos.

Venecuela yra pačiam šiauriniam 
Pietų Amerikos kampe ir užima 
912.000 kv. km plotą. Geografiniu 
požiūriu Venecuelą galima padalinti 
į keturias sritis: Guayanos aukštu
mas, krašto viduryje nusitęsusią 
plokštumą, vadinamą Lianos, kal- 
nuotoją pajūrio ir Andų sritį ir giliai 
įdubusią Maricaibo sritį.

2. Klimatas. Guayanos aukštumos, 
pietų Venecuelos pusė,’ didesne da
limi dar tebėra neištirta ir neapgy
vendinta. Plokštuma arba Lianos turi 
karštą tropikų klimatą ir yra tin
kama gyvulių auginimui. Kalnuotoji 
Andų ir pajūrio sritis turi europie
čiams tinkamą klimatą’ ir sudaro 
tirščiausiai apgyventą krašto plotą 
ir šiek tiek intensyvesnį žemės ūkį. 
Siaura pajūrio juosta ir Maricaibo 
ežero plotas jau vėl turi tropikų kli
matą, kur žiemos mėnesias, nuo ge-| 
gūžės ligi lapkričio, beveik visose!

Komunistu „herojė“ M. Melninkaitė
Dažnai tremtinius aplankanti vil

niškė „Tiesa“ nuolat mini Marijos 
Melninkaitės vardą. Ji vadinama 
nepaprasta tarybine heroje, jos var
das visur garbinamas ir ji laikoma 
gražiausiu pavyzdžiu. Naujarriadis 
lietuvis muzikas Kleinickis jos gar
bei rašo operą, o Amerikos lietuvių 
komunistinė „Vilnis" praneša, kad 
Lietuvoje „dabar kuriama pirmoji 
lietuviška „filmą apie narsiąją lie
tuvių tautos dukterį, Tarybų Sąjun
gos didvyrę, Mariją Meininkaitę“.

„Draugas“, Amerikos lietuvių ka
talikų dienraštis, savo 111 numeryje 
išsamiau pavaizduoja Marijos Mel
ninkaitės asmenį, rašydamas, jog, 
pažindami dabartinės Lietuvos he
rojus, žinosime, kas valdo Lietuvą. 
Buvęs Marijos Melninkaitės kaimy
nas ją taip apibūdina to paties 
„Draugo" puslapiuose.

Marija Melninkaitė gimė Smalvų 
valsčiuje, Zarasų apskrityje. Augo 
pas tėvus. Dar beaugdama pradėjo 
vagiliauti ir pasižymėjo kitais mo
ters garbę žeminančiais darbais. Už 
vagiliavimus buvo pasodinta į ka
lėjimą. Iš kalėjimo išėjusi, išvažiavo 
į Kauną.

Kaune Marija Melninkaitė elgėsi 
dar laisviau. Už triukšmavimą nak
timis girtame stovyje ji ne kartą 
aplankė įvairias Kauno nuovadas. 
Prie jos prisisuko komunistų par
tijos agentai, kviesdami dirbti su 
jais ir pažadėdami atlyginimą. Ma
rija Melninkaitė prisidėjo prie jų ir 
dienas ir nakti? praleisdama Kauno 
senamiesčio karčiamose, keikė esa
mąją Lietuvos santvarką. 

krašto dalyse lyja, nuo gruodžio ligi 
balandžio viešpatauja sausra.

3. Sveikata. Skyriuje apie sveika
tos būklę, Venecuelos misija rašo, 
kad maliarija ir kitos atogrąžų kraš
tų ligos nėra nežinomos, kad su ma
liarijos sukėlėjais kovojąs Maliarijos 
Institutas, dezinfekuodamas butus ir 
vandenis. Tačiau iš laiškų, nesenai 
gautų, aiškėja kitas vaizdas Pvz., 
viens latvis rašo, kad sostinėje Ka- 
rakase europiniam kvartale esą švaru 
ir gražu, bet čiabuvių kvartale esąs 
europiečiui sunkiai pakeliamas dvo
kimas ir nešvara, nes čiabuviai visus 
atliekalus meta tiesiai į gatvę, kur 
dieną naktį vykstančios žiaurios ko
vos tarp kačių ir šunų. Nešvarumas 
esąs baisus, neaprašomas. Taip esant 
pačioje sostinėje, galime įsivaizduoti, 
kaip yra krašto viduje. Dėl malia
rijos reikia dar pasakyti, kad šiuo 
metu Venecuela tiesia į Brazilijos 
pasienį geležinkelį per balotas lygu
mas, apžėlusias tankia augmenija. 
Ten yra uodų, maliarijos sukėlėjų, 
viešpatija. Nenuostabu tad, kad iš
4.Q00 lenkų, atvežtų prie to -geležin
kelio tiesimo darbų, belikę gyyų tik 
500, nes kiti mirė nuo maliarijos ar 
užnuodytų indėnų strėlių. Manau, 
kad karo metu ir fronte per ofen
zyvą tiek daug nežūsta kareivių, 
kiek ten primityviose sąlygose nuo 
maliarijos ir kitų netikėtumų (šiuo 
atveju indėnų). O tiems lenkams 
buvęs pažadėtas tiesiog pasakiškas 
atlyginimas: už 1 darbo metus 8 
metai atostogų iš gauto uždarbio. 
Lengvatikiai, susivilioję tuo uždar
biu, dabar gavo amžinas atostogas.

Be šitos baisios rykštės yra dar 
kita, mums nemažiau baisi, o vietos 
gyventoj a^ns visiškai įprasta ir atro
danti, net normali, — venerinės ligos, 
ir ypač sifilis, kuris yra lyg ir pa
veldimas. Sifiliu serga didžiulė dau
guma gyventojų (70%). Tik jis ten 
turi švelnesnes formas. Karakase 
pilna skelbimų, raginančių gydytis 

Pasaulio spaudoje

1. JAV savaitraštis „New Leader“, 
PAT pranešimu, rašo:

Tarybų Sąjungoje ir jos okupuo
tuose kraštuose vyksta šiurpus tautų 
kraustymas, kuris prasidėjo poRib- 
bentropo-Molotovo pakto pasirašymo 
ir nacionalsocialistų įsiveržimo i Len
kiją, o komunistų — į Pabaltijo vals, 
tybes. Iš rytinių Lenkijos sričių bol
ševikai išvežė per vieną milijoną 
žmonių, iš Lietuvos — 65.000, iš Lat
vijos — 62.000 ir iš Estijos —■ 61.000 
žmonių.

Prasidėjus nacių-komunistų karui, 
iš Pavolgio išvežta 400.000 vokiečių. 
1943 metais likviduota autonomirlė 
kalmukų respublika, ir 220.000 jos 
gyventojų išvežta į rytinį Sibirą. 1944 
m. taip pat pasielgta su čečėnų-ingų 
respublika — 697.000 žmonių išvežta 
į Kazachstaną. Tuo pat metų likvi
duota ir autonominė totorių respu
blika, jos gyventojai išvežti už Uralo.

■ Kai šimtai tūkstančių nelaimin- 
Igųjų deportuoįama iš vakarų į rytus,

Atėjo nelaimingieji 1940 metai. Į 
gyvenimo paviršių pradėjo Iškilti 
padugnės. Į vadovaujančiųjų eiles 
Iškilo ir Marija Melninkaitė. Ji pa
sidarė politinė kalinė, nors kalėji
muose sėdėjo už vagiliavimus ir ki
tus panašios rūšies darbus. J. Pa
leckis ją paskyrė į politinės agita
cijos biurą Kaune. Dabar ji pra
dėjo važinėti po visą Lietuvą, aiškin
dama jos pačios tik ką perskaitytą 
Stalino konstituciją ir bolševikų par
tijos istoriją.

1941 m. sovietų vokiečių karui 
kilus, Marija Melninkaitė iš Kauno 
paskubomis išmovė Sovietų Sąjun
gos link. Visa bėgančiųjų kampa
nija sustojo Zararuose. Būdama za- 
rasietė, Marija Melninkaitė gerai 
pažino to krašto žmones ir dabar 
pradėjo vadovauti atsiskaitymo ak
cijai. Buvo skubiai suorganizuotos 
gaujos, kurios Zarasų gražesniuosius 
namus apliejo benzinu ir padegė. 
Sudeginta per 200 namų. Visa eilė 
nekaltų gyventojų buvo nužudyta. 
Aukų skaičiuje buvo ir pik. Paiilys. 
Marija Melninkaitė buvo aktinga 
šios valymo „akcijos“ vadovė.

Toliau Marija Melninkaitė gyve
no Sovietų Sąjungoje. 1943 metų 
liepos' 15 d sovietai į Lietuvą nu
leido 15 parašiutininkų, kurių tarpe 
buvo ir Marija Melninkaitė. Vokie
čiai tą grupę pastebėjo, apsupo ir 
dalį nukovė vietoje o Marija Mel
ninkaitė prisidengusi „Kuosaitės“ 
vardu, su keliais bendrais pasidavė 
į nelaisvę. Vokiečiai ją pasiėmė į 
savo rankas ir sušaudė.

nuo sifilio, bet vietos gyventojai 
mažai tekreipia į tai dėmesio. Čia
buvių sveikatingumu mažai tesirū
pinama, o jie patys yra kantrūs ir 
•nerūpestingi.

4. Kalba ir rasė. Skyriuje apie 
kalbą ir rasę rašoma, kad krašto 
kalba yra ispanų; tai mums jau ži
noma. Gyventojai daugumoje esą 
ispanų kilmės su atmiešimu indėnų, 
negrų ir portugalų kraujo. Visuose 
geografijos vadovėliuose yra tvirti
nama, kad .Venecueloje gyvena tik. 
apie 12% baltos rasės žmonių, visi 
kiti yra daugmoje gryni indėnai, 
dalis įvairiausio mišinio mulatų. Jų 
gyvenimo lygmuo, palyginus su mū
sų, yra keleriopai žemesnis; gyveni
mo sąlygos primityvios, ir ne kiek
vienas emigrantas galės tiek sulauki- 
nėti, kad apsiprastų jų aplinkumoje, 
nors šiaip jie europiečiams neapy
kantos ir nejaučia.

5. Švietimas. Venecueloje, kaip ir 
kiekvienoje šalyje, yra pradžios ir 
vidurinių mokyklų.. Nors mokslas 
nuo 7—14 m. yra privalomas, bet 
šalyje beraščių yra virš 60%. Krašte 
su beveik 4 milijonais gyventojų tėra 
tik 29 aukštesnės mokyklos ir 7 gim
nazijos. (Mes tremtyje turime tris
kart tiek gimnazijų!) Jas, žinoma, 
lankbotik valdančiosios klasės vaikai. 
Yra ir du universitetai

6. Maistas. Biuletenyje sakoma: 
kaikurių maisto produktų maža, ir 
jie brangūs. Tą patį tvirtina ir DP 
savo laiškuose iš Venecuelos. Toks 
maisto produktų brangumas ir netgi 
jų stoka yra dėl to, kad Venecuelos 
žemės ūkis dar tebėra primityvinėje 
būklėje; čiabuviai yra šimtmečiais 
atsilikę nuo mūsų^ ūkininkų. Tad 
daug maisto reikia importuoti iš už
sienio, o pati valstybė stengiasi ta 
proga ir uždirbti, nes yra įvedusi 
aukščiausius pasaulyje muitus. Jtfe- 
nuostabu tad*, kad maisto produktų 
kainos yra kelis kartus aukštesnės 
už JAV, nors uždarbiai taip paY kelis 

Keletas iš, tėvyn&s
į tuščią vietą atplaukia kolonistai iš 
Rusijos. Kaip „Pravda“ praneša, M. 
Lietuvoje suorganizuota 271 didelis 
kolchozas. Kolonizuojama ir D. Lie
tuva, Latvija ir Estija. Deportavimai 
iš Pabaltijo vyksta be pertraukos. 
Dalis ištremiamųjų uždaroma kon
centracijos stovyklosna Urale, palei 
Pečorą ir Varkutoj. Paskutiniu metu 
išvežta per 200.000 lietuvių, latvių ir 
estų. Pabaltijo valstybės visai atkirs
tos nuo pasaulio ir iki šiol dar joks 
užsienio žurnalistas ar šiaip svetim
šalis ten neįkėlė kojos.

Be deportacijų, komunistai orga
nizuoja „savanorišką“ vykimą dar
bams į „broliškas“ respublikas. Vien 
1943 metais 83.000 tokių „savanorių“ 
lietuvių išsiųsta į Tolimuosius Rytus. 
Lietuvos miestuose, be rusų kalbos, 
reta kada kitą beišglrsi. Kaune pas
kutiniu metu dar įsikūrė 20.000 rusų, 
o Vilniuje — per 40.000. Neseniai 
Pabaltijo piliečių deportacijoms atsi
vėrė nauja „erdvė“: pradėta tremti 
į pietų Sachaliną ir į Kurilų salyną .. 
Su žmogumi anapus geležinės už- 
dangos elgiamasi biauriąu negu su 
vergais senovėje, — baigia „New 
Leader“.

2. „Le Monde“ rašo:
Rusija, okupavusi Pabaltijo valsty

bes, iškart ėmė tvarkytis kaip šeimi
ninkė.'Tarp Karaliaučiaus ir Klaipė
dos įkurdinti žvejai nuo Kaspijos ir 
Azovo jūrų. Klaipėda jau nebe lie
tuvių, o rusų atėjūnų. Klaipėdoje 
rusų reikalams veikia 5 kultūros na
mai, 40 klubų ir 1.1.

3. Palestinos žydų „Hatzofe“ rašo:
Tai gryna realybė — dešimtys 

tūkstančių lietuvių ištremti į Tarybų 
Sąjungos periferijas ir į jų vietas 
privežta rusų kolonistų. - Jau 1946 
metais Vilniuje ir Kaune buvo po 
70.000 rusų kolonistų, tas antplūdis 
stiprėja. Vilniuje ir Kaune išeina 
daug rusiškų laikraščių. Netgi LTSR 
„vyriausybės“ vicepremjeru yra at
vežtinis rusas. Bet lietuvių kova už 
savarankiškumą nesiliauja. Ar iš di
dvyriškumo ar kas — j tai atsakymą 
tegausim iš ateities ...

4. „Daily Telegraph“ įsidėjo He
roldo Smitho laišką, kuriame skai
tome:

Vyšinski, atsakydamas į priekaištą, 
kad iš Rusijos neišleidžiama 15 anglų 
žmonų, pastebėjo, kad britai iš savo 
okupacinės zonos Vokietijoje neišlei
džia 150.000 Tarybų Sąjungos pilie
čių, Iš tikro šių metų liepos 1 d. 
tarybinių piliečių buvo 269, na, gal 
būt, pajieškojus susirastų pora šimtų 
tokių, kurie iki šiol dar slapstosi. 
Tąd Vyšinskis, tur būt, galvojo apie 
Pabaltijo piliečius ir Lenkijos ukrai
niečius. Pagal tarptautinę teisę, jiems 
visiems priklauso optavimo teisė, 
eventualiai tarpininkaujant tos vals-

sykius yra žemesni.
7. Uždarbiai. Vienas latvis savo 

laiške rašo, kad, bendrai imant, ųž 
gaunamą atlyginimą esą galima pa
valgyti ir sumokėti nuomą už butą, 
o įsigyti apavą ar drabužį — apie 
tai esą kol kas negalima ir galvoti. 
Kostiumas kainuoja 120—300 boliva
rų (bolivaras = 30 amer. _ęentų), 
batai 40—80—120 bol. Tad tuos daik
tus įsigyti dirbančiam juodą darbą 
beveik neįmanoma. Juodadarbis čia 
.negali daugiau uždirbti kaip 10—20 
bol. į dieną. Normaliose sąlygose tai 
būtų pakenčiamas uždarbis, tačiau 
visas blogumas tas, kad maistas ir 
ypač butas suryja visą tą uždarbį. 
Apie maistą jau minėjome.

8. Butai. Vienas iš pačių sunkiau
sių Venecueloje dalykų yra gauti 
butą ar kambarį. Vien už nedidelio 
2—3 kamb. buto perleidimą reikia 
sumokėti 500—2000 bol., o pati tokio 
buto nuoma siekia 170—280 bol. į 
mėnesį. Būklė tiesiog' tragiška.

Vienas DP rašo, kad, jiems nuvy
kus, administracija juos išskirsčiusi 
po viešbučius, ir jie esą gavę 4 šei
mom vieną kambarį. Tas žmogelis 
skundžiasi, kad gyvenimo sąlygos 
esančios blogesnės, negu Vokietijoje 
stovyklose.

Pati namų statyba visiškai skir
tinga. Butai be langų, grindys cemen
tinių plytelių. Naujai atvykęs DP su 
šeima apie butą tegali tik svajoti, 
jis turi tenkintis tik kambario kam
pu, kuris kainuoja ligi 8 bol. dienai.

Kaip vienas DP vaizdžiai sako, 
Venecueloje esančios dyi gyventojų 
rūšys: turtingoji, kuri gyveha nuo
savose vilose, ir skurdžiai, kurie 
nakvoja po tiltais, nešvarumuose ir 
tenkinasi mažu, ir taip yra ne dėl 
neturto, bet kiek dėl apsileidimo. 
Nes čiabuvis, jeigu vieną dieną dirba 
ir gerai uždirba, tai tris nedirba. 
Provincijoje, čiabuviai toki, kokius 
rodo kinuose (pusnuogiai). (B. d.)

P. Gaučys

tų kraštų suvere- 
Tačiau ir pabal- 
ukrainiečiai ne-

tybės, kuri perėmė 
numą, konsulatui, 
tiečiai ir Lenkijos 
dviprasmiškai pareiškė, kad nenori 
būti „Tarybų Sąjungos piliečiais“, 
nors ir visokiais būdais yra „prikal- 
binėjami“ repatriacinių komisijų. 
Tarybų Sąjungos atstovams parū
pinta lengvatos susieiti su šiais žmo
nėmis ir „raginti“ grįžti namo. Pas
kutiniųjų dviejų su puse metų bū
vyje buvau arti šitos problemos, ir 
dažnai atsitikdavo, kad šitie „Tary
bų Sąjungos piliečiai“ bevelijo nusi
žudyti negu grįžti. Matyt, turi pa
grindo; matyt, gauna žinių iš savo 
tėvynės...

Ak, kiekvienas tremtinys turi nuo
lat atsiminti poeto K. Bradūno iškel
tąjį šūkį:

Lietuvi! Kančios ištremtųjų 
Ir kraujo žuvusių lašai 
Tebūnie priesaika gyvųjų, 
Kurią širdin įsirašai: 
Kantrybė, darbas ir kova 
Ir vienas tikslas — Lietuva!

J. Gr.

GAIL. SĖS. MAGDALENĄ 
IR P. LEONĄ LENDRAlClUS, 
jų sūneliui Vytukui tragiškai 
žuvus, nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime
Gail. Seserų D-vė prie Vyr.
Liet. Raud. Kr. V-bos

M. IR L. LENDRAICIAMS, , 
liūdintiems dėl vienintelio sū
nelio Vytuko tragiškos mir
ties, reiškiame puoširdžią 
užuojautą

Hanau lietuvių pradžios 
mokyklos Vedėjas ir mo
kytojai

Skaudžios nelaimės valan
doj, mylimam Vytukui tragiš
kai žuvus, giliausią užuojautą

LENDRAIČIŲ šeimai
reiškia >

Griškeliai, Modestavičiai, 
Marianai

Mūsų colegą
ALFREDĄ BIELSKI, 

mirus jo mylimai motutei, gi
liai užjaučia •

Karlsruhcs T. Ii lietuviai 
studentai

>. X. Xi.ariu užs. reiK. minis- 
terių įgaliotinių konferencija-Lon
done priėmė Sovietų pasiūlimą, 
kad., sprendžiant Italijos kolonijų 
likimą. Londono konferencijoje 
galės dalyvauti Italijos taikos su- ' 
tartį pasirašiusios valstybės. * 
Šešiolikos Europos valstybių dele
gatai Vašingtone pradėjo pasitari-

■ mus su JAV vyriausybės atsto
vais. ♦ Ciuriche suimtas šveicarų 
komunistinio judėjimo vadas. ♦ 
Portugalijoje atidengtas sąmoks
las. prieš valstybės prezidentą. * 
San Franciske prasidėjo metinis 
amerikiečių prof, s-gos atstovų 
kongresas.'

8. X. Vašingtone prasidėjo bri
tų-amerikiečių pasitarimai dėl 
naujo okupacinių išlaidų pasis
kirstymo. * Britų užs. reik, mi
nisterija, atsakydama į sovietų 
kaltinimą dėl sovietų vaikų ne
grąžinimo į tėvynę, pabrėžė, kad 
pabaltiėčių nelaikanti . S. S-gos 
piliečiais. * Serbų ūkininkų par- _ 
tijos vadas nuteistas 9 m t. sunk, 
darbų kalėjimo. * Suimtas vengrų 
opozicinės liberalų partijos gen. 
sekretorius.

9. X. Argentinoje susektas pla
tus komunistų špionažo tinklas. ♦ 
Čilės vyriausybė dviems jugosla
vų diplomatams paliepė skubiai 
apleisti savo teritoriją už ang-- 
liakasių streiko kurstymą. * Aus
trijos parlamento opozicija parei
kalavo vyriausybę imtis skubių 
priemonių prieš komunistų veiklą.

10. X. Iš Art. Rytų gautos žinios 
apie arabų karinių pajėgų kon
centravimą prie Palestinos sienų.
* Panslavistinlo judėjimo vadai 
susirinko Bulgarijos sostinėje So
fijoje pasitarimams. * Albanijoje 
įvykdyta mirties bausmė 16-kai 
opozicijos veikėjų. * Transjorda- 
nija įteikė JT sekretoriatui pro
testą prieš sovietų trukdymą pri
imti ją į JT organizaciją.

11. X. JT politinė komisija pri
ėmė rezoliuciją, kurioje siūloma 
jsteigti nuolatinę Balkanų komi- 
'•siją. * Palestinos komisijoje JAV 
atstovas Johnsonas pasisakė už 
Palestinos padalinimą ir pasiūlė 
tam tikslui įsteigti tarptautinę po
liciją. * Sov. S-ga įteikė Argen
tinos vyriausybei protesto notą 
prieš sovietų pasiuntinybės ap
šaudymą Buenos Aires. * Jugo
slavija pareiškė Argentinos vy
riausybei protestą už suėmimą 
dviejų jugoslavų pasiuntinybės 
tarnautojų Buenos Aires. * Dau
guma -JAV Kongreso komisijos 
narių, kurie tyrė Marshallio plano 
įgyvendinimo sąlygas, pasisakė už 
skubios paramos suteikimą Pran
cūzijai, Italijai ir Austrijai.

12. X. Jugoslavijos užs. reik, 
ministerijos atstovas pareiškė, kad 
Jugoslavija visai nutrauksianti 
diplomatinius santykius su Čile.
* Pagal Italijos taikos sutartį 
Prancūzijai priskirtose srityse 
pravestas plebiscitas, per kurį 
viet. gyventojų dauguma pasisakė 
už prisijungimą prie Prancūzijos.
* Romoje įvyko savivaldybių rin
kimai, kuriuos didele persvara 
laimėjo dešinieji.

13. X. Iš Vašingtono gauta ži
nia, kad JAV suteikusios Prancū
zijai naują 180 mil. dolerių pas
kolą. * Prez. Trumanas Vašing
tone buvo sukvietęs nepaprastą 
vyriausybės kabineto posėdį, ku
riame aptarta tarptautinė politinė 
ir ūkinė padėtis. * JT politinė 
komisija, 39 balsais prieš 7, atmetė 
Višinskio pasiūlymą, kuriame, už 
Balkanų konfliktą kaltinama 
Graikijos vyriausybė. * Jeruza
lėje žydų teroristai įvykdė pasi
kėsinimą prieš JAV pasiuntinybę.
* Sovietų sargybiniai laivai Juo
dojoje Jūroje užblokavo Rumuni
jos ir Bulgarijos pakrantes. * 
Sovietų karinė valdžia įsakė Aus
trijos vyriausybei pakeisti keturis 
aukštus policijos pareigimus savo 
siūlomais komunistais.

Ponams
MAGDALENAI IR LEONUI 

LENDRAICIAMS,
jų sūneliui Vytukui tragiškai 
žuvus, nuoširdžiausią užuojau
tą reiškia ir kartu liūdi

L. R, K. Hanau Skyriaus 
Valdyba ir tarnautojai

Ponams
MAGDALENAI IR LEONUI 

LENDRAICIAMS,
jų mylimam Vytukui tragiškai 
žuvus, giliausią užuojautą 
rcšk’a ,

Hanau lietuvių stovyklos 
medicinos personalas
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