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Tautos Unija 
laimi

Paris, 22. X. (Dena) — Jau sep
tintąjį kartą po karo Prancūzija 
ėjo prie urnų Spalio 19 d. įvyku- 
sieji savivaldybių rinkimai savo 
rezultatais nustebino visą pasaulį. 
Galutinai paaiškėjusiais duome
nimis, rinkimų rezultatai yra toki: 
De Gaulle Tau
tos Unija — 
54,49 %, komu
nistai - 26,85 % 
(1946 m. lapkri
čio m. - 29.7 %), 
socialistai — 
8,56 % (12,2 %). 
MRP — 6,2 % 
(23,9 %) ir ki
tos partijos — 
3,36%. £*?
Paryžiaus mie
sto tarybon Tautos Unija pravedė 
52 atstovus (iš 90). komunistai — 
25, socialistai — 8 ir MRP — 5. 
Daugumą atstovų gauliistai pra
vedė ir pasižymėjusiame komu
nistinėmis 
Marseille.

Naujuoju 
numatomas 
— Pierre 
Gaulle šiuo metu numato pasi
likti be jokių pareigų. Jis pareiš
kė, kad neimsiąs jokio posto tol, 
kol tauta balsavimo keliu jam ne
suteiks mandato.

nuotaikomis mieste

Paryžiaus burmistru 
gen. de Gaulle brolis 
de Gaulle. Pats de

Trismano įgaliotinis lanko tremtinius
Mr. UOGO CARUSI IR KITI AUKŠTI JAV PAREIGŪNAI HANAU STOVYKLOJE

Hanau. — Spalio 18 d. į šią sto
vyklą atvyko JAV Prezidento spe
cialus įgaliotinis emigracijos reika
lams Mr. Uogo C a r u s i drauge sj 
JAV vienu diplomatu, vykstančiu Į 
Artimuosius Ryfus. Kaip žinome 
šis įgaliotinis šiuo metu rūpinasi 
pagreitinti emigraciją į JAV dabar
tinių kvotų ribose, nes iki šiol jos 
nebuvę pilnai išnaudojamos.

Svečias, lydimas stovyklos va
dovybės, parodė didelį susido
mėjimą DP stovykliniu gyve
nimų ir darbais. Apsilankęs 
amatų mokymo dirbtuvėse ma
tė gražią tos dirbtuvės parodą 
ir gėrėjosi eksponatais. Ta pa
čia proga lankėsi ir gyvena
muose kambariuose, kur galėjo 
susidaryti pilnesnį vaizdą apie 
DP vargingą gyvenimą. Išvyk
damas svečias pareiškė, turįs 
viltį, kad bus sudarytos sąlygos 
įsileisti didesnį DP kieki i JAV.

TEIRAUJASI 
išvykus, visai

JAV SENATORIAI
Tik šiam svečiui 

netikėtai atvyko gana gausi JAV 
Senato Pakomisės delegacija emi
gracijos reikalams, kuriai vadovavo 
pakomisės pirmininkas Respubliko
nų senatorius Mr. Cain. Gi delega
cijoje dalyvauja abiejų JAV par
tijų senatoriai. Šios delegacijos na
riai, lydimi JAV armijos aukštų

pareigūnų šį kartą išsiskyrė iš visų 
iki šiol čia apsilankiusių delegacijų. 
Jie parodė ypatingą susidomėjimą 
mūsų gyvenimu ir nuodugniai su 
juo susipažino. Čia t

kiekvienas senatorių paskirai 
užmezgė pasikalbėjimus su sto
vyklos gyventojais, lankėsi po 
privačius butus ir kiekvienam 
statė įvairiausius klausimus.
Tarp djugelio kitų buvo ir tokių: 
Ką darytumėte, Jeigu jums būtų 
įsakyta grįžti namo? Ką veik
tumėte, jeigu būtų nutrauktas 
šelpimas? Ar norėtumėte likti 
šiose stovyklose, jeigu būtų su
darytos sąlygos toliau čia pasi
likti? Kodėl maža susidomėjimo 
rodoma Prancūzija, Belgija ir 
kitomis Europos valstybėmis ir 
dėlko ten nenorima važiuoti? 
Kodėl nenorite grįžti Į savos 
kraštus? Ar sutiktumėte gyven
ti Amerikoje kareivių bara
kuose? Ką manote veikti Ame
rikoje? Kiek čia esama ūkinin
kų? Kur daugiau linkę įsikurti 
— kaimuose ar miestuose? Ką 
manome apie Lotynų Ameriką 
ir kitus kraštus?
Ypač teiravosi apie DP santykius 

su kųmunizmu ir. atrodo, svarbiau
sia ir norėta sužinoti kiek iš DP 
esama ūkininkų ir bendras DP nu
sistatymas komunizmo atžvilgiu. Į

Žygiai tremtinių būklei pagerinti
PABALTIECHI VYR. KOMITETŲ PASITARIMAS

S. m. spalio 15 d. latvių stovykloje 
Valka įvyko Pabaltijo Vyr. Komitetų 
ailinis paąįtarimas, kuriame buvo 
apsvarstyta ir pasikeista informaci
jomis įvairiais visiems rūpimais 
klausimais. Pirmiausia buvo iškeltas 
tremtinių aprūpinimo klausimas.

Remiantis latvių surinktais duo
menimis už š. m. liepos ir pigpiūčio 
mėn. Bavarijoje, buvo konstatuota, 
kad dėl didelio maisto trūkumo vai
kų ir suaugusių sveikata smark:ai 
ėmė kristi. Tie duomenys rodo, kad 
vaikų nuo 1-5 m. svoris žemiau nor
mos (pradedant 2kg.) siekia 32,4 %; 
nuo 6-10 m. — 36 %; nuo 11-17 m. — 
35,5 %; suaugusių — 29 %.

Mažakraujystė: nuo 1-5 m. — 
16,8%; 6-10 m. — 24,8%; nuo 11- 

17 m. — 24,4%; suaugusių — 13,3 %. 
Aktyvus TBC: vaikų nuo 1-5 m. — 
0,5 %; 6-10 m. — 0,8 %; 11-17 m. — 
0,7% ; suaugusių — 0J> %. Plaučių 
liaukų ligos: 1-5 m. — 9 %; 6-10 m.
— 16 %; 11-17 m. — 15 %, suaugusių
— 3,2 %. įsidėmėtinas plaučių liau
kom susirgimų aukštas nuošimtis. 
Gydytojų manymu, jis pareina nuo 
riebalų ir vitaminų stokos ir didelio 
ankštumo gyvenamose patalpose.

Net ir tų nedidelių maisto normų, 
kurios skiriamos DP, praktiškai jie 
negavo. Pagal tuos duomenis buvo 
konstatuota, kad š. m. liepos-rugpiū- 
čio mėn. vaikai nuo 1-5 m. tegavo 
1.560 kalorijų, nuo 6-10 m. 2.S03 kai., 
11-17 m. — 2.403 kai., suaugusieji — 
1.880 kalorijų

Tuo reikalu nutarta įteikti IRO 
centrui memorandumą. Šia proga 
Vyr. Komitetas prašo visas apylin
kes skubiai jam pranešti, ar laiko
tarpyje nuo š. m. balandžio 16 d. iki 
rugsėjo 30 d. trūko maisto produktų, 
ar ne. Svarbu žinoti, ar nedaduoti 
maisto kiekiai vėliau buvo papildyti 
ar ne Kai kurioms stovykloms laiku 
nepristatytas maistas vėliau nebuvo 
atįįuotas, ir dėl to maisto davinys 
dar labiau ten sumenkėdavo.

Pasitarime buvo konstatuota, kad 
š. m. rugsėjo 16 d.

742), kuriuo nustatoma DP pir
menybė prieš vokiečius mai
sto tiekimo ir kokybės atžvilgiais. 
Nuo š. m. spalio I d. vokiečiai 
privalo statyti maistą visu 
100 % pagal paskyrimą, jokių 
pristatymo sutrukdytnų negali 

būti.
Sįtas įsakymas išleistas, tiksliai ap
skaičiavus vokiečių turimas maisto 
atsargas 3 mėn., skaitant po 1000 ka
lorijų. Kalorijų skirtumą papildo Ar
mija. Esant kokiems maisto prista
tymo sutrukdymams.

reikia griežtai reikalauti ir 
nelaukti,

ligi vokiečiai teiksis duoti, nes už 
praėjusį laiką dažniausiai nebeati- 
duoda ir nebegalima išreikalauti. 
Kiekvienos stovyklos maisto sandė
lyje turi būti 7 dienų atsarga (§ 5). 
Mėnesinių pristatymų sutrukdomą 
jokiu būdu netoleruoti. Esant to
kiems faktams, reikia skųstis į aukš
tesnes instancijas.

Prašoma patikrinti mūsų gydytojų 
naujai nustatytų kalorijų kiekį ir jų 
tikslingumą, ypač vaikams.

Atėmus dirbančiųjų normas iš mo
kytojų, nutarta prašyti IRO, kad 
mokytojai būtų traktuojami, kaip 
fizinio darbo darbuotojai.

Dėl dirbančiųjų stovyklose su
mažinimo iš 130.000 iki 70.000 ir 
kėsinimosi dar daugiau mažinti, 

nutarta protestuoti,
nes toji priemonė griauna visą kul
tūrinį stovyklų darbą ir neigiamai 
atsiliepia į tremtinių nuotaiką.

Apsvarsčius tautinių komitetų 
siunčiamų tarnautojų į IRO admini
straciją reikalą, rasta būtina prašyti 
leisti juos ir atšaukti, nes neretai atsi
tinka. kad jie nebesiskaito su juos 
siuntusiais organais ir netgi jiems

kenkia. Taip pat nutarta
IRO, kad ji . '• i

įsileistų tautinius atstovus į IRO 
centrą Heidelberge bei prie Area

Teamų.
Apsvarsčius lietuvių ir estų nu

siskundimus dėl kai kurių latvių pa
reigūnų veiksmų mišriose stovyklose 
nutarta, kad

tarpt, komitetai ar tarybos miš
riose stovyklose turi būti suda
romi. vadovaujantis paritetiniu 
principu, o administracijose — 

proporcionaliniu principu.
Tikslu sušvelninti pasireiškiančius 
Šiurkštumus 
tarta išleisti

pralyti

ir nesusipratimus, nu- 
bendrą atsišaukimą.

Kiek DP amerikic 
zonoje

amerikiečių zonos karinis guber
natorius išleido potvarkį (APO

Laikinasis LT B
Vyr. Komitetas.

Spalio 22 d. Hanau lietuvių sto
vykloje susirinko pirmojo posėdžio 
senasis ir naujasis LTB Vyr. Ko
mitetai. Ligi šio posėdžio buvęs 
laikinasis prezidiumas perėmė pa
reigas Iš senojo komiteto. Po to lai
kinasis prezidiumas atsistatydino, ir 
buvo sudarytas laikinasis LTB. Vyr. 
Kbmf.rią-: pirm. — dr. Gylys, 
sekr. — Gaudys ir ižd. — Rėk
laiti*, .

Frankfurt. (Dena). — Amerikiečių 
karinės valdžios žiniomis, rugsėjo 
30 d. amerikiečių zonoje 328.107 DP 
gyveno stovyklose ir 150.814 buvo 
aprūpinami vokiškomis maisto kor
telėmis. Didžiausią grupę sudaro 
lenkai^toliau eina žydai, latviai, lie
tuviai, estai, jugoslavai (be piliety
bės), ir rusai ir kt.

London (Dena-Reuter) — Laikraš
čio „Daily Herald“ pranešimu, 40.000 
buv. lenkų korpo karių, šiuo metu 
esančių Anglijoje, bus pastatyta al
ternatyva: Įsijungti į darbą, arba 
apleisti Angliją.

= PC IRO pranešimu, spalio .22 d 
iš amerikiečių zonos išvyko 610 len
kų, grįžtančių tėvynėn.

I šią gausybę klausimų atsakinėjo 
stovyklos vadovybės nariai, o taip 
pat ir individualiai kiekvienas klau- 

1 siamasis. Visi atsakymai buvo drą
sūs ir atviri. Ta pačia proga DP 
nusiskundė blogėjančia maitinimo 
būkle ir iškėlė visą eilę tremtinių 
gyvenimą liečiančių klausimų. Ta 
pačia proga senatoriai apžiūrėjo li
goninės įrengimus, dirbtuves ir pa
galiau apsilankė „Dainavos" an
samblio choro repeticijoje. Čia sve
čiams buvo padainuota keletą dainų.

Susipažinę su stovyklų gyvenimu, 
svečiai turėjo su stovyklos direkto
riumi kiek ilgesnį pasitarimą, kurio 
metu buvo aptarta emigracija 
dabartinė DP gyvenimo būklė.

Visą pasitarimo eigą užprotoko- 
. lavo ir surinktą medžiagą Jie 

panaudosią, sprendžiant mūsų 
reikalą.
Svečiai buvo paklausti, kokį įspū

dį paliko ši stovykla ir bendrai ko
kia jų nuomone apie DP? I tai at
sakė. kad šiandien jie lanko dar Iš 
viso pirmąją DP stovyklą Ir dėl to 
dar nieko konkretaus negalį pasa
kyti

Jie lankysią velk visa* Vokie
tijoje ir Italijoje DP stovykla* 
ir tam reikalui Europoje pasi
liksią iki trijų mėnesių. 
Išvykdami svečiai pareiškė, kad 
šios stovyklos veidas ateityje 
pasikeis ir jau ateinančiai* me
tais jūsų daug čia nebebus.
Iš jų pareiškimų, atrodo, kad 

ateinantieji metai palies didesnį 
skaičių DP emigracijos atžvilgiu ir, 
gal būt, Strattono bllių priėmus, 
daugelis DP pasieks Amerikos kran
tus. Tad tenka laukti, kad mūsų 
likimas bus išspręstas mums, pagei
daujama prasme, tik daba, tenka 
sukaupti visaf jėgas ir pasiruošti 
ateičiai.

BEIKSM1NGAS PAREIŠKIMAS

ir

nienė. Prezidiumo vardu estė dr 
Jurma padarė nuodugnų pranešimi 
apie Pabaltijo tautų tragediją ir Di 
vargus.

Svečias atsakė pažįstąs lietu
vius, nes jo mieste Amerikoje 
gyvena apie 2000 lietuvių Ir 
bendrai suprantąs' tremtinių 
būklę ir visa darysiąs tremti
niams padėti
Jis taip pat pareiškė, kad Hanau 

stovykla jam padariusi geriausią Iki 
šiol matytų stovyklų įspūdį.

JĮ stebina pavyzdinga pabaitie- 
čių tvarka ir švara, o ypač Pa
baltijo tautos jį žavi dėlto, kad 
jos būdamos mažytės, pirmosios1

Svečiui buvo įteikta stovyklos 
vadovo ir komiteto pasirašytas .Pro 
Memoria“ ir kitos informacinės me
džiagos. Svečias, susipažinęs su 
kasdienišku DP gyvenimu, išvykda
mas paprašė duoti DP giminių 
adresus, kurie jo valstijoje (Ohio) 
gyvena.

Po jo lankėsi kitas JAV kongreso 
narys iš Clevelando. kuris pareiškė 
gerai pažįstąs Amerikos lietuvius ir 
gerai pažinojęs ten mirusį mūsų 
valstybės Prezidentą A. Smetoną.

Bad Nauheim (Dena) — BBC 
pranešimu. IRO paruošiamoji Ko
misija antradienį Ženevoje susi
rinko pilnatie* po*ėdžiui kuriame 
bus svarstoma* Jungtinių Tautų 
Pilnatie* pasiūlymas, pagal kurį 
kiekviena JT priklausanti vals
tybė turėtų įsileisti po atitinkamą

juotl

JAV kongreso narys Michael J. 
Kirvan, lydimas pulk. Frost, atvykęs 
labai smulkiai apžiūrėjo amatų mo
kyklos ir Moterų Suvažiavimo su
ruoštas parodas. Parodose domėjosi 
Pabaltijo tautų menu, rankdarbiais 
ir kitais darbais. Ta proga svečiui 
prisistatė Pabaltijo Moterų suva
žiavimo prezidiumas ir ponia Deve-

Persijos atsakymas
Teheran, X. 22. (Dena-Reutar) -v 

Persijos parlamentas 102 balsais prieš 
1 priėmė įstatymą, kuriuo atmetama 
1946 m. persų-suvietų naftos sutartis 
Ir pasiūloma su Sov. Sąjunga pradėti 
naujas derybas. Šios sutarties Per

sijos parlamentas iki šiol nebuvo ra
tifikavęs.

Kietos kovos Mandžūrijoje
(Dena-Reuter). — Ne- 

pranešimais iš Kinijos,
Shanghai.

oficialiais
sekmadienį visoje Mandžūrijoje pra
sidėjo smarkios kovos. Komunistai 
puola Mandžūrijos sostinę Chang 
Chun. Taip pat paaštrėjo kovos ir 
Kinijos provincijose Shantung, Ho
nan ir Anweih.

Nanking, X. 23. (Dena-Reuter) — 
Kinijos vyriausybės pranešimu, ko
munistų daliniai viduriniame Man- 
džurijos fronto ruože ties Kirinu pra

dėjo plataus masto ofenzyvą, remia
mą sunkiosios artilerijos ir šarvuo
čių. Klrinas yra svarbus strateginis 
punktas. Vyriausybės daliniai ties 
Techweih, ginantieji iš šiaurės pu
sės Mandžūrijos sostinę Chang Chun, 
yra izoliuoti, tačiau iki šiol kietai 
tebesigina nuo sunkių puolimų.

Washington. (Dena-Reuter). — 
Gen. Wedemeyr. grįžęs iš kelionės 
po Kiniją ir Korėją, JAV vyriausybę 
reikalauja skubiai suteikti Kinijai

Nutraukti diplomatiniai 
santykiai

Rio de Janeiro, X 21. (Dena-Reuter). — Brazilijos vyriausybė pa
skelbė komunikatą, kuriame nurodo priežastis, kurios privedė prie 
diplomatinių santykių su Sovietų Sąjunga nutraukimo.

Vyriausybės kontroliuojama sovietų spauda apšmeižė Brazilijos 
prezidentą ir kariuomenę. J oficialią Brazilios vyriausybės protesto 
notą Sov. Sąjungos vyriausybė nieko neatsakė. Todėl Brazilijos vy
riausybė Sovietų Sąjungai įteikė naują notą, kurioje buvo pareikšta, 
kad Brazilijai dėl Sovietų Sąjungos tokio elgesio nelieka kitos išeities.
kaip tik nutraukti diplomatinius santykius.

Sovietų Sąjunga JAV pasiuntinybei įteiktame atsakyme pa
tvirtino. kad notą gavusi.

Sovietų pasiuntinybės personalas apie santykių nutraukimą buvo 
painformuotas iš anksto ir dar šią savaitę išvyksta į Montevideo.

Santiago de Chile. X. 22. (Dena-Reuter) — Čilės vyriausybė antra
dienio vakare paskelbė, kad ir ji nutraukianti savo santykius su So
vietų Sąjunga ir Čekoslovakija. Čilės užs. reik, ministerijos Sov. 
S-gos ir Čekoslovakijos pasiuntiniams įteiktose notose nurodoma, kad 
prie santykių nutraukimo Čilės vyriausybę privedė komunistų inter
nacionalo bandymai Čilėje suardyti viešąją rimtį.

Rio de Janeiro, X 32. (Dena-Int) — Brazilijos policija, remiama 
kariuomenės dalinių, trečiadienį griebėsi naujų priemonių prieš už
draustąją Brazilijos komunistų partiją. Ir Čilėje, nutrūkus santy
kiams su Sovietų Sąjunga ir Čekoslovakija, griebtasi atsargos prie
monių prieš komunistus.

■ pagalba. Kiniečių tautos dauguma, 
kaip Jis pastebi, yra tolima kotnu- 

i matams, tačiau ji akceptuotų tą vy- 
i riausybę, kuri suteiktų jiems maisto 

ir pastogę. Pagalbą JAV turėtų 
, telkti tik tien* kiniečiams, kurie 

yra jos verti.
NOTA KORĖJOS KLAUSIMU

Washington. (Dena-INS). — JAV 
užs. reik, ministerija paskelbė notos 
Sovietų Sąjungai turinį, kurioje 
atmetamas Sovietų Sąjungos pasiū
lymas tuoj pat iš Korėjos atitraukti 
sovietų ir amerikiečių kariuomenes.

JAV užs. reik. min. pavaduotojo 
Robert Lovett pasirašytoje notoje 
nurodoma, kad, JAV nuomone. Ko
rėjos klausimas jau nebesą* dviejų 
valstybių reikalas, nes jis yra per
duotas svarstyti Jungtinėm* Tau
toms. Kariuomenė* atitraukimas 
šiame klausime sudarąs tik vieną 
integralinę dalį. Lovett savo notoje 
dar primena, kad sovietai savo pa
siūlymą įteikė rugsėjo 26 d., t y., 
tuo metu, kai Marshallis Korėjos 
klausimą buvo jau perdavęs Jung
tinėms Tautoms.

Trumpai:
“ JAV kongresas, kaip patiriama, 

uždraus Sovietų Sąjungos atstovams 
lankytis Jungtinėse Valstybėse.

“ Vengrijos užs. reik, ministerija 
paskelbė, kad artimiausiu metu 
numatanti su Jugoslavija pasirašyti 
savitarpinės gynybos paktą.
- Graikija yra numačiusi su Tur

kija sudaryti muitų uniją.
— Pressburge prasidėjusiame pro

cese teisiami 9 buv. Slovakija* vy
riausybės nariai.

= Bidault žodžiais, komintemo 
atgaivinimas sumažino komunistų 
įtaką Prancūzijoje.
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Skubiai organiztto- 
tinas lietuviškos 
spaudos platini
mas užsieniuose

Politinė apžvalga * • -

De Gaulle laimėjimas Prancūzijoje
SAVlVALDTBIt. RINKIMAI ♦ STALINAS „PARIRUOSĘS PAKELTI GELEŽINĘ UŽDANGĄ“.

Kol visi gyvenome Vokietijoje, su
darėme bendra lietuvių tremtinių 
Seimą, dalinomės bendrais džiaugs
mais ir vargais. Mums tada atrodė 
visai natūralu, jog čia pat. koloni
joje ar stovykloje, veikia gimnazija, 
mokykla ansamblis, choras, net teat
ras, gaunama lietuviška spauda. Iš 
tiesų. Vokietijoje, nežiūrint visa ka, 
yra tiesiog pasigėrėtinai suorgani
zuotas tremtinių švietimas, kultūri
nis gyvenimas, spauda. Objektyviai 
kalbant, taip pat reikia pasakyti, jog 
šiam organizuotumui išsivystyti pri
sidėjo ne tik mūsų užsispyrimas, 
tautinė ambicija, pareigingumas ir 
tikrosios tremties pareigos suprati
mas, bet ir palankios išorinės sąly
gos. gyvenant savoje bendruomenei e.

Kitokios, ap'inkumen tremtinys 
patenka, išvykęs iš Vokietijos, nuto
lęs nuo tremtinių bendruomenės 
branduolio. ( kokį tik kraštą persi
keltum — nuo pat pirmos dienos ten 
atsiveria visiškai kiti klausimai.

štai, jau nemaža mūsų vyrų dirba 
Kanados miškuose, dar daugiau mū
sų Ūkimo brolių laukia laimingos 
dienos Anglijoje, bedirbdami sunkų 
ir nątprastą darbą. Ką jie rašo savo 
laiškuose?

Visų, kur Jie bebūtų atsidūrę, 
tremtinių laiškuose ryškiai pastebi
me vieną bendrą dalyką — tai lietu
viškosiom tremtinių spaudos ilgesį. 
Kiekvienas su didžiausiu prašymu 
kreipiasi l bet ką. kad tik jam pa
gelbėtų gauti lietuvišką laikrašti!

Tačiau Iki šiol platesniu mastu šis 
klausimas nebuvo pajudintas. Ar jau 
pagalvojo mūsų atitinkami veiksniai 
kokiu būdu galima po irisą pasaulį 
išsklindančius tremtinius ginti nuo 
nutautėjimo grėsmės.

Jau dabar metas prisiminti, kad 
lietuviUfa. gerai organizuota spauda 
ateity bus ir mokykla, ir teatras, ir 
gimnazija ir universitetas. Kuri laiką 
(o gal ir gana ligą) tik ji viena tega
lės Ir sugebės atlikti svarbiausias ir 
gyvybingiausias tautinės sąmonės 
išlaikymo funkcijas, nes daugeliu at
vejų dabartinio masto kultūrinei 
veiklai nebus laiko, nei galimybių

Manau, kad Jau dabar yra pats vė
liausias laikas atsakingiems orga
nams šį klausimą sprąsti. Pumoje 
eilėje organiauotinas tremties spau
dos tiekimas bent nedideliais kie
kiais t pačius tolimiausius pasaulio 
kampus. Ir veikti reikia skubiai, kol 
reikalas neatsidūrė vien biznio be
ieškančių asmenų rankose. Reikia 
skubia! ieškoti kelių, kad lietuviškas 
spausdintas žodis jungtų visame pa
saulyje Išsiblaškančius lietuvius j 
vieną šeimą. Z. U.

Paryžius, 1M7 spalis.

Italijoje ir Prancūzijoje įvykusieji 
savlvaldyb.v, rinkimai savo įdomumu 
nusteloė ir jungi. Tautų posėdžius. 
Ypač su dideliu susidomėjimu buvo 
laukiama Prancūzijos rinkimų re
zultatų. Nors dar galutinių Prancū
zijos rinkimų duomenų ir nėra, ta
čiau jau pirmieji pranešimai rodo, 
kad gen. de Gaųlle susivienijimas 
išėjo laimėtoju. Visuose didesniuose 
miestuose, kaip Paryžiuje, Strass- 
burge ir kt. laimėjo gen. de Gaulle 
sąjūdis. Ypač charakteringa tai, kad 
pačioje sostinėje de Gaulle laimėjo 
absoliučią daugumą: iš 91 savivaldy
bių nario de gaubliai pravedė 48.

Šis de Gaulle laimėjimas išėjo 
MR P ir komunistų sąskaiton. Pro- 
centaliai de Gaulle sąjūdis gavo 40 ?• 
visų balsu, komunistai — 30 %, so
cialistai — 30 24, MRP (katalikai) — 
8% ir L L De Gaulle sąjūdis išėjo su 
šūkiu: .Kas balsuos už de Gaulle, 
tas baisuos prieš komunistus;' S| 
lūki metė šio sąjūdžio gen. sekreto
rius rinkimų išvakarėse. Nežiūrint 
milžlnišk.ss komunistų propagandos 
ir įvykusio per rinkimus streiko, 
Prancūzijos liaudis pasuko dešiniąja 
kryptimi.

Kokių reikėtų laukti šių rinkimų 
pasekmių tiek vidaus tiek užsienio 
politikoje? Visų pirma reikia turėti 
omenyje, kad tai yra savivaldybių 
rinkimai ir tai kaip tik turėtų dau
giau liest! vidaus, o ne užsienio po
litiką. Tačiau pagal komentatorių 
pareiškimus reikėtų daryti Išvadas, 
kad šie rinkimai Prancūzijai turės 
lemiamas reikšmės, tiek vidaus tiek 
užsienio politikoje. Tiesiog skanda
lingas MRP (katalikų) pralaimėjimas 
rodo, kad Prancūzijos užs. reik min. 
Bidault vestąja politika Prancūzijos 
visuomenė buvo nepatenkinta ir bal
savo už de Gaulle sąjūdi, kuris už
sienio politikos kaipo kertiniu ak
meniu nurodė tamprius santykius su 
JAV.

Tuo tarpu dabartinė Ramadier vy
riausybė savo politikos tikslu laikė 
tarpininkavimą tarp Sov. S-gos ir 
JAV. Sį užsiangažavimą ne kartą 
buvo parėmęs tiek Bidault, tiek so
cialistas min. pirm. Ramadier. Iš 
kitos pusės, turint omenyje dabarti
nius Prancūzijos politinius ir ekono
minius sunkumus, Prancūzijos visuo
menė vargu ar galėjo kitaip nubal
suoti. Komunistų vestoji propaganda 
prieš Marshallio planą ne vienam 
prancūzu! atvėrė aki^, kad reikalai 
yra netvarkoje ir kad Prancūzijos 
komunistų partija yra tik svetimos 
valstybės Įrankis ir tos valstybės no
rų vykdytojas.

Kartu Bidault vestoji dvilypė po
litika taip pat nedavė lauktų rezul
tatų. Rytai su Vakarais ne tik ne-

suartėjo, bet priešingai — dar dau
giau išsiskyrė. O pati Prancūzija at
sidūrė didelės ekonominės ir poli
tinės krizės Išvakarėse. Vienintelė 
valstybė, kuri konkrečiai gab padėti 
Prancūzijai atsistoti ant kojų yra 
JAV, ką jau nekartą prancūzai sun
kiose valandose yra patyrę. Ir štai 
šen. de Gaulle mestasis šūkis — tamp
rūs santykrai su JAV — rado pri
tarimą prancūzuose ir de Gaulle ša
lininkai gavo didelę daugumą balsų.

Dabar kyla klausimas, ką darys 
dabartinė Ramadier vyriausybė, kuri 
yra remiama katalikų Ir radlkal- 
sociallsių. Kaip korespondentai nu
rodo. Ramadier numato sušaukti 
parlamentą, dar jam nebaigus ato
stogauti, t. y, lapkričio 13 d.; lau
kiama, jog kabinetas tada atsistaty
dins. Tuo tarpu de Gaulle sąjūdžio 
gen. sekretorius pareiškė, kad de 
Gaulle Įeis į vyriausybę tik tuo at
veju, jeigu jis gaus Prancūzijos tau
tos mandatą. Kitaip sakant, nauji 
parlamento rinkimai, o po tą tik 
nauja vyriausybė, de Gaulle vado
vaujama.

Žodžiu, Prancūzija stovi didelių 
įvykių ir nenumatytų sunkumų iš
vakarėse, kuriuos greit išspręsti ver
čia ne tik Prancūzijos, bet ir visos 
Europos susidariusi neaiški ekono
minė ir po’itlnė padėtis.

Į šią neaiškią ir painią politinę si

tuaciją dar daugiau neaiškumų Įne
šė Stalino pareiškimas, duotas Ang
lijos darbo partijos kairiojo sparno 
delegacijai* pastarajai lankantis 
Maskvoje. Stalinas pareiškė, kad 
Sov. S-ga kare nenorinti Ir kariauti 
nesiruošianti. Jis tikisi visus nesklan
dumus tarp JAV ir Sov. S-gos iš
spręsti pasitarimų keliu. Toliau Sta
linas nurodė, ♦ad jis mielai norėtų 
matyti Anglijos ekonominę delegaci
ją Maskvoje. Baigdamas Stalinas 
pareiškė, kad geležinę uždangą jis 
mielai sutiktų atidaryti, jeigu Ang
lija ir Amerika parodytų Sov. S-gos 
reikalų supratimą.

Sis Stalino pare škimas anglosaksų 
nebuvo taip karštai sutiktas, kaip 
pirmasis panašus pareiškimas, Sta
lino padarytas prieš keletą mėnesių: 
Atgaivinus kominterną, anglosaksai 
nebetiki žodžiais, bet mato darbus, 
kuriuos daro atgaivintasis kominter- 
nas. Kiek daugiau yra susidomėję 
anglai ta pareiškimo vieta, kurioje 
Stalinas mini prekybos derybų tarp 
Anglijos ir Sov, S-gos atgaivinimą.

Kaip vertinti šį Stalino pareiški
mą ? Jeigu prisiminsime ankstyves
nius jo pareiškimus, padarytus pa
našioje dvasioji prieš kelis mėnesiu.; 
Ir gautus tų pareiškimų rezultatus, 
tai pamatysime, kad tie rezultatai 
yra sukrečiantys. Tadą dar buvo pu
siau laisva Vengrija ir šiek tiek kvė
pavo Rumunija ir Bulgarija, o dabar

šių valstybių savarankiškumas jau 
nebeegzistuoja.

Belaukiant iš Stalino pareiškimų 
konkrečių duomenų, buvo „suvirš
kinti“ visi Balkanai. O dabar savo 
eilės laukia Prancūzija ir Italija. Juk 
ne be reikalo šių valstybių kompar
tijos yra gavusios Įsakymą pasi
ruošti kovai su fašistais ir reakcio
nieriais.

Ir Į ŠĮ Stalino pareiškimą būtų ga. 
Įima atsakyti JAV kongreso delega

cijos žodžiais, ku
ri, ištyrusi padėti 
Europoje, pareiš
kė. jog Prancū- 
sijai-ir Italijai tuč 
tuojau reikia su
teikti pagalbą, nes 
kitu atveju komu
nistai sukels ten 
tokį pat chaosą, 
kokį sukėlė eilėje 
Vidurio Europos 
s raštų.

Juk ne be reikalo prez. Trumanas 
spaudos atstovams pareiškė, kad Ita
lija ir Prancūzija, dar prieš Marshal- 
lio Alaną įgyvendinant, gaus ap
čiuopiamą paramą savo vidaus sun
kumams nugalėti. Sis nepaprastas 
JAV susidomėjimas Europa rodo, kad 
padėtis yra sunki ir kritiška ir kad 
tik skubi pagalba gali artėjantį ba
dą ir negandą nuo Europos tautų 
pašalinti. . * Ratūonis

Sutemos Rumunijoje
Kodėl senelis Maniu, 74 metų su- į 

laukęs, Įspraudžiamas į kaltinamųjų " 
suolą? į klausimą atsako Nlcolesco 
Buzestl, vienas ūkininkų partijos va
dų, buv. užs. reik, mlnisterls,* dabar 
besidžiaugiąs laisve Paryžiuje:

„J. Maniu penkiasdešimt metų ko
vojo už tautinę mlntĮ, demokratiją 
ir taiką. Jis transilvanietis. Transil
vanijoje viešpataujant Austrijai- 
Vengrijai, sieke tą kraštą išlaisvinti. 
Nuo 1918 m kovojo už demokratiją, 
ne kartą drįsęs pasipriešinti karaliui 
Karoliui. Po hitlerinės avantiūros jis 
rėmė Titulesco prosovietinę politiką. 
Trečiojo (Reicho okupacijos metu 
griežtai pasisakė prieš Antonesco ve
damą politiką. Jis dalyvavo, paliau
bose ir buvo Stalino pasveikintas...“

„Šiandieną jis kaltinamas „sabo
tažu“, ir jam primetamas „fašizmas“. 
Norint bylą suprasti, reikia prisi
minti jo įtaką krašte, prieš pasiro
dant komunistų partijai. Juk nesenai 
Maskva nurodė, kad komunistų par
tija turinti tūkstančius narių... Es-

Nsujoji santvarka Rytų Euro
poje reikalauja aukų. Nuvertus 
sm. ūkininkų lyderio Nagy vado
vaujamą vyriausybę Vengrijoje, 
išjungus ūkininkų partijos vadą 
Mikolalczyk Lenkijoje, pakorus 
Bulgarijos ūkininkų vadą Petkov, 
besibaigiant Jugoslavijos ūkinin
kų partijos lyderio Popovic bylai, 
Bukarešte kaltinamųjų suolan pa
sodintas ir Rumunijos ūkininkų 
partijos lyderis Maniu.

mine kliūtimi esąs Maniu, kurį rei
kia sunaikinti“.

..Esama ir kitų priežasčių, — pri
duria Buzesti, — nes išmušus va
landai sovietinei kariuomenei kraštą 
apleisti, totalitarinė santvarka krašte 
bus giliai Įsišaknijusi, kad demo
kratija negalėtų atsikurti. Tuo atve
ju kraštas liktų Rusijos pavergtu. 
Sutartys sudarytos, bet jos neatneša 
taikos“.

Rumunijoje palaužiant buvusią 
santvarką, gal būt, kreipiamas dė-

Imesys į Lenino tezę: „DabotĮ formą, 
kai turiąys keičiamas". Karalius Ru
munijoje soste dar sėdi, bet sovietai 
krašte viešpatauja.

Tarptautiniai pasižadėjimai
Lietuvoje išbandyti metodai sovie

tų taikomi visur už geležinės už
tvaros. 1944 m. balandžio 3 d., ve
dant derybas dėl paliaubų. V. Molo
tovas pareiškia: „Sovietų vyriausybė 
iškilmingai patikrina, kad ji nenu
mato prijungti rumuniškų žemių ar 
pakeisti socialinę santvarką, esančią 
Rumunijoje.“

Po savaitės TSRS atstovybės pata
rėjas įteikia notą Rumunijos pasiųn-. 
tiniai: „Neatitinka tikrovei, kad 
TSRS nori-sudaryti naują‘Rumuni
jos vyriausybę, kuriai pirmininkau
tų Constantinesco ar Petras Groza. 
Iš viso sovietai nenumato sudaryti 
bet kurios vyriausybės, nes toji teisė 
priklauso patiems rumunams“.

1944 m. balandžio 2 d. rumunų ku- 
nig. Stirbey Kaire, patikinamas, kad 
sovietai nenumato įvesdinti Rumuni-

Byrnes: Atviri žodžiai
Praeitą savaitę Amerikoje pa

sirodė buv. JAV užs. reik, mlnis- 
terio James F. Byrnea astlmlnl- 
mai „Speaking frankly” — „Atviri 
žodžiai“. Knyga Amerikos ir pa
saulio spaudoje buvo sutikta, kaip 
neeilinė sensacija. Patiekdami čia 
UP sudarytą minimos knygos 
santrauką, ateityje tikimės savo 
skaitytoju* supažindinti su auten
tiškomis minimos' knygos ištrau
komis apie svarbesniuosius politi
niu* Įvykiu*. — Red.

Byrne*, 1. m. sausio mėn dėl su- 
silpnėjusio* sveikatos atsistatydinęs 
iš JAV už. reik, ministerio pareigų, 
yra dalyvavę* Jaltos konferencijoje, 
todėl savo atsiminimuose ypač išryš
kina amerikieč:ų-rusų santykius karo 
metu ir karui pasibaigus. Jis nu- 
švečia kelią, kuris privedė prie gar
siojo 1939 m. Staltao-Hitlerio nepuo
limo pakto ir, apžvelgęs rusu užsie
nių politiką, pabrėžia, kad didžiau
sia* Sovietų Sąjungos tikslas yra 
užvaldyti visą Europą, Rusijai čia 
esą visiškai vlstiek, kuriuo keliu ji 
tai Įvykdytų ir kokias priemones 
tam tikslui pasiekti tektų panaudoti. 
Šiuo metu vienintelė galimybė tam 
pasipriešinti, Byrn-s nuomone, esan
ti: kiekvieną, nors ir mažiausią rusų 
agresingumo veiksmą reikia atiduoti 
Jungtinėms Tautoms išnagrinėti, o 
po kiekvieno eventualaus sovietų 
veto griebji* „kolektyvinių priemo
nių“, ir atitinkamai pasipriešinti rusų 
veiksmams.

Byrnes stsiminlmuose pateikiama 
visa eilė sensacingų išvedžiojimų:

1. Hitleris Molotovui pareiškęs, kad 
ji* sutinkąs su Vitais Sovietų Są
jungos teritoriallniais. pelitiniais ir 
ekonominiai* siekiais, liečiančiais 
valstybes, esančias Į pietus nuo Ru
sijos. Tačiau kilę nesutarimai, kai 
Sovietų Sąjunga pareikalavusi, kad 
pirmoje eilėje būtų „sutvarkyta“ 
Rytų Europos erdvė. Tekia įvykių 
raida, Bymeso nuomone, taip pat 
nemaža dalimi Hitlerį paskatinusi 
paskelbti karą Sovietų Sąjungai.

2. Jaltos konferencijos metu Sta

linas Rooscveltui užtikrinęs, kad jis 
niekada nebūtų pasirašęs su Hitleriu 
nepuolimo pakto. Jei Prancūzija ir 
D. Britanija Mūncheno konferenci
joje nebūtų Sovietų Sąjungos .pa
niekinusi“.

1 Byrnes rašo, kad Paryžiau* kon
ferencijos metu prez. Trumanui jis 
pateikęs „ultimatumą“, kuriame buvę 
relkalajauma. kad arba JAV preky
bos minister!* Henry Wallace turįs 
būti nedelsiant atleistas iš savo pos
to, arba jis (Byrnes) turėsiąs tuoj pat 
įteikti atsistatydinimo pareiškimą. 
Jis prez, Trumaną pareikalavęs pa
siųsti Paryžiun tokią politinę asme
nybę, kuri galėtų užimti jof (Byrnes) 
vietą tuo atveju, jei Wallace, jam 
esant vyriausybės nariu, nesiliautų 
kritikavęs JAV užsienių politikos.

Savo laiku Byrnes griežtai demen- 
tsvo, kad jis šiuo klausimu buvo 
susirišęs su prez. Trumanu. Dabar 
savo atsiminimuose jis tą dementi 
atšaukia.

4. Byrnes pabrėžia, kad užsienio 
politikos klausimais tarp jo ir prez. 
Trumano niekad nebuvo kilę jokių 
nuomonių skirtumų.

5. Byrnes pabrėžia, kad jis iki pat 
savo pasitraukimo iš ministerio posto 
net nenujautęs, kad D Britanija pla
nuojanti savo dalinius atitraukti iš 
Graikijos. Jungtines Valstybes D. 
Britanija apie tai painformavusi tik 
vasario mėnesį. Sis netikėtai pa
skelbtas britų nusistatymas —' iki 
kovo 31 d. atitraukti savo kariuo
menę — privedė prie „Trumano 
doktrinos“. Bymes pastebi, kad tiek 
O. Britanijos, tiek JAV elgesys Grai
kijos atžvilgiu buvęs „nervingas".

6. Byrnea pareiškia, kad santykiai 
tarp Jungtinių Valstybių ir Sovietų 
Sąjungos, dar prez. Rooseveltul tebe
sant gyvom, buvę blogi. Prieš pat 
Roosevelto mirtį Winstonas Chur- 
chillis-JAV prezidentui rašęs, kad 
kiekvieną dieną tenka laukti Vakarų 
Sąjungininkų ir Rusijos santykių 
krizės. Todėl Jungtinių Valstybių 
pasiūlytoji diplomatinė kryptis esanti 
teisinga.

7. Rooseveltas, praslinkus mėne

siui nuo Krymo konferencijos, Byr- 
nesui pareiškęs, kad jis į busimuosius 
rusų-amerikiečių santykius žiūrįs su 
liūdnomis viltimis. Churchillis jau 
tuomet JAV prezidentui pareiškęs, 
kad prieš mėnesį pasirašytoj! Jaltos 
sutartis te abejo, būsianti sulaužyta, 
ir 11 to kilsią liūdnų pasekmių.

8. Prieš pat Roosevelto mlrtĮ Sta
linas aštriais žodžiais apkaltinęs 
Jungtinių Valstybių prezidentą, kad 
šis norjs su Vokietija pasirašyti 
slaptą separating sutartį. Rooseveltas 
prieš šiuos kaltinimus kuo griež
čiausiai protestavęs ir pareiškęs, kad 
Stalino patarėjai iš anksto sugal
votais melagingais pranešimais norį 
sugadinti santykius tarp JAV ir So
vietų Sąjungos. Stalinas Į tai atsa
kęs, kad jis nuo savo teigimų neat
sisakąs.

9. Byrnes išvedžlojs, kad ji* for
maliu raštu, adresuotu Stalinui, So-

vietų Sąjungą pa- 
reikalavęs įstoti į 

Į karą su Japonija. 
) Visas slaptąsias 

vA/ Jaltos sutarties 
Ii/ klauzules, liečian-

čia* Tolimuosius 
Vįakj Rytus.Bymesgina.
,i//\ sakydamas, kad
V ' kariniai patarėjai

pareikalavę prez. 
Rooseveltą sumo

kėti. „bet kokią kainą“ už sovietų 
garantijas, kad Rusija įstosianti į 
karą su Japonija.

10. Bymes mano, kad JAV galėtų 
kiekvienu momentu susitarti su So
vietų Sąjunga dėl Vokietijos, jei tik 
JAV būtų pasiruošusi Sov S-gai pri
pažinti 10 millardų dol. dydžįo re
paracijas ir lygias teises Ruhro sti
liai administruoti.

11. Byrnes užtikrina, kad Stalinas 
’’otsdamo konferencijoje 194.1 m. bir
želio mėn, visiškai nesidomėjęs Tru
mano pranešimu apie atominę bombą.

12. Bymes skatina Jungtines Vals
tybes Trumano doktriną neatidėlio
jant praplėsti ir Vengrijai. Iš Rusijos 
turėtų būti pareikalauta atleisti 
)00.000 japonų karo belaisvių, ku

riuos sovietai dabar naudoja vergų 
darbams, JAV turėtų tol atsisakinėti 
pasitraukti iš Korėjos, kol nebus iš
formuota sovietų apmokyta korėjie
čių, armija, kuri esanti 100.000 — 
400 000 vyrų didžio. Pagaliau JAV 
.urėtų aiškiai pasisakyti, kad Japo
nijos taikos sutarties paruošimas ne
turi nieko bendra su „keturiais di
džiausiais“; tai esąs vien tik Toli
mųjų Rytų komisijos reikalas.

13. Bymes skelbia, kad 1944 m. 
Churchillis ir Edenas su Stalinu 
pasirašę slaptą sutartį. Pagal šią 
sutartį Sovietų Sąjunga palikusi Bri
tanijai „laisvas rankas“ Graikijoje, 
o Anglija pareiškusi, kad Rusija 
Rumunijoje glėsianti tvarkytis pagal 
savo pageidavimus.

Taikos sutarčiai su Vokietija su
daryti Bymes siūlo: užsienių reikalų 
ministerių taryba — „keturi didieji" 
— kurią pats Byrnes yra sukūręs, 
turinti būti paleista. Jungtinės Vals
tybės turėtų pareikalauti „penkis 
didžiuosius“, jų tarpe ir Sovietų 
Sąjungą sušaukti konferenciją visų 
tų tautų, kurios turi teisėtų reikala
vimų Vokietijai. Si kohferencija tu
rėtų vykti 1948 m. pavasari. Jei So
vietų Sąjunga nesutiktų, konferen
ciją turėtų šaukti likusios keturios 
didžiosios valstybės Kiekviena vals
tybė, užinteresųota taikos sutarties 
skubumu, turėtų paruošti kuo pla
tesnį sutarties projektą. Šie projek
tai būtų konferencijos darbo bazė. 
Jei Sovietų Sąiunga ne tik atsisa
kytų šią konferenciją šaukti, bet ir 
aradėtų ją boikotuoti, tada sutartis 
turėtų būti paruošta. Rusijai nedaly
vaujant; tačiau sutarčiai paprašyti 
Rusija turėtų būti dar kartą pa
kviesta. Jai būtų galima pagrasinti, 
kad ji neteks visų pretenzijų į repa
racijas, jei nesutiks pasirašyti Jei ir 
tai negelbėtų, Rusiją reikėtų parei
kalauti atitraukti savo kariuomenę 
ii rytinės Vokiotijos. Tačiau, kaip 
nastebl Bvmes. yra maža vilčių, kad 
Sovietų Sąjunga tai vykdytų. Tuo 
atvejų jau būtų Saugumo Tarybos 
reikalas Sovietų Sąjungą priversti 
savo kariuomenę atitraukti. 1

jon okupacinę kariuomenę.
Po šių ir eilės kitų sovietinių pa

žadų 1944 m. rugsėjo 12 d pasirašo
ma paliaubų sutartis, kurioje ran
dame: „palengvinti krašte soviet i:-ės 
kariuomenės judėjimą, kuris bū
tinas atlikti karinėms operacijoms“.

1945 m, vasario 2 d. Jaltoje „di
dieji“ sutaria „sudaryti plataus pa
sitikėjimo vyriausybę jr greitai pra
vesti rinkimus“. Tuo metu Rumuni
jos vyriausybei vadovaują Radesęo, 
o joje dalyvauja tautinė ūkininkų 
partija Maniu, tautinė liberalų par
tija — Bratiano, socialistų ir komu
nistų partijos.

1945 m. vasario pabaigoje komu
nistų partija organizuoja nuolatinius 
neramumus. Tuo metu Bukareštan 
atvykęs Višinskis sovietinei kariuo
menę! įsako užimti generalini štabą 
ir kai kurias ministerijas,,kurių kai- 
minystėje yra karaliaus buveinė, Ji? 
reikalauja tuoj pavesti Grozai su
daryti vyriausybę, kurioje nepagei
daujamos Maniu ir Bratiano vado
vaujamos partijos. D. Britanija ir 
JAV protestuoja. Tos valstybės at
sisako pripažinti naują vyriausybę,1

Postdamo konferencijoje 1945 rug
pjūčio 3 d. nutarta, kad, prieš su
darant sutartis su Vokietijos sateli
tais, būtų ten įgyvendinta demokra
tinė santvarka. Karalius Mykolas 
siūlo. Grozai pasitraukti, tačiau pas
tarasis atsisako 1945 m. spalių mėn, 
įvykusioj konferencijoj Londone so
vietai pareiškia, kad jie ir toliau rems 
Grozos vyriausybę. Liūdnos atmin
ties Maskvos konferencijoje Byrnes 
oasitenk'na kompromisu. Karalius 
toliau palieka Grozą. bet į vyriausybę 
įvesdina tautinę ūkininkų partiją ir 
liberalus. Rinkimai vėl atidedami. 
Sis paniekos vertas kompromisas 
leidžia sovietams įsipalėti Rumuni
joje. Ūkininkų ir liberalų partijų 
atstovai vyriausybėie visiškai izoliuo
ti. Vėliau Įvyksta rinkimai pagal so
vietinę režisūrą. Po jų opozicija pa
sitraukia Iš vyriausvbės Tuo metu 
vedimos derybos dėl satelitų taikos 
sutarčių. Sovietai laimi laiko galu
tinai ųžgn'aužtt tautiniam pasiprie
šinimui. Sovietinė okupacija įsigali, 
o anglosaksai turi su ja skaitytis, 
kaip SU įvykusiu faktu.

(nukelta į 8 psL)
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Vartai ir užtvaros į afideviicąi MŪSŲ KORESPONDENTO AMERIKOJE

Tremtinys, ką tik atvykęs į šį 
kraštą, yra visokeriopai stebimas ir 
net „tardomas“. Vietinius gerokai 
domina naujoko įspūdžiai, nuomonės 
ir kt. išvados apie jų šalį. Ir reikia 
būti labai budriam ir atsargiam, kad 
neprasitartum nereikalingų niekų. 
Kritikai Amerikos lietuvis yra jaut
rus. Mat, dažnas amerikietis yra įsi
tikinęs. kad jo šalis vadinasi „The 
America First“ (maždaug: Amerika 
pirmauja pasauly) ir todėl nekriti
kuotina, Žinoma, Amerika visokių 
laisvių širdis, tačiau atrodo, kad 
naujokai, neatsargiai išnaudodami 
žodžio laisvę, nieko sau nepatar
nauja, o atvykstantiems ar besiruo
šiantiems atvykti nekartą stato už
tvaras. Gal jūsų kritika ir labai lo
giška, stipriai argumentuota, tačiau 
ją reikia taupyti, nes, kol jūs sušil
site Amerikoj kojas, kuri laiką vis 
dėl to čia jūs esate savotiškas „aus- 
landeris“. Šitos pačios mintys taikin- 
tinos ir visiems tiems, kurie dar 
tebėra tremtinijoj ir per laiškus 
pasišnekučiuoja su Amerikos lietu
viais.

Jūsų laiškai Amerikoj yra vieša 
proklamacija. Kai kurie laikraščiai, 
pvz. „Naujienos“, norėdamos supa
žindinti savo skaitytojus su tremti
nių pasauliu, skelbia ilgas ištraukas 
ar net ištisus laiškus, kuriuos gavė
jai prisiunčia redakcijai. Kai kuriuo
se laikraščiuose tokie laiškai tęsiasi 
nenutraukiama grandine. Būdinga 
tai, kad daugiausia skelbiama pa
dėkų laiškai, aiškiai pažymint jų ga
vėjus ir autorius. Tad nebereikia, 
rodos, ir sakyti kaip tokie laiškai 
turi būti sąžiningai paruošti. Tačiau 
nevisi laiškai skelbiami. Kiti pasi
lieka gavėjų kišenėse ir taip pat 
atlieka nemažą vaidmenį. Ir įsivaiz
duokim šiandien, kaip nelemtai gali 
kenkti tas, kuris susinervinęs ar kaip 
kitaip sujaudintas, lieja visokią pa
giežą, o ypač jei pasišauna peikti, 
juodina vieną ar kitą tremtinių gy
venimo reiškinį. Mums, esantiems ar 
buvusiems tremtiniams, dažnai yra 
suprantamos ir net palankiau išaiš
kinamos tos ar kitos įvykių priežas
tys. Tačiau ne taip lengvai išaiškinsi 
tiems, kurie apie tremtinius tik iš tolo 
girdi, kurie šitų nelaimingųjų gyve
nimą saviškai įsivaizduoja ir nemaža 
jų dalis anuos pabėgėlius matuoja 
pagal tas kategorijas, kurias jie atsi
vežė iš „krajaus“. Šitie dalykai, be 
abejojimo, daro nemaža įtakos į afi- 
devitų „apvaisinimą“ ir užgimimą.

Nedėkingumas taip, pat neskaniai 
veikia mūsų tautiečius Amerikoj. Ir 
tai yra labai natūralūs dalykas. Jei
gu žmogus aukojasi ir padaro gera 
— jis juk yra vertas ir padėkos. Pa
dėkojimas Amerikoj yra būdingas ir 
mums visiems įsidėmėtinas reiškinys. 
Ir labai (peiktini yra tie, kurie už 
padarytą paslaugą ar kokią nors 
moralinę bei materialinę pagalbą 
nepasijudina parašyti nors keletą 
mandagių sakinių ir tyli, nelyginant 
žuvų giminė. Jie ne tiktai nepasitar
nauja sau, bet kenkia ir kitiems. Kad 
būtų vaizdžiau, štai keli pavyzdžiai. 
Connecticut valstybėj susitinku geros

Trečiaisiais metais po karo
J. CICĖNAS

sukūrę antifašistinės poezijos. D. Bri
tanijoje ir Amerikoje nebuvo tokių 
Tichonov, Tvardovskij, Surkov ir 
t t, kiuže kūryba, savo meile tary
binei šaliai ir neapykanta nacional- 
socializmui įkvėpdavo mases kovai. 
Jei nebuvo antifašistinės poezijos, 
vadinasi, galėjo būti profaštistinė 
poezija? Čia teigiamai ir atsako A. 
Lejtes („Novyj Mir“ Nr. 10—11) 
straipsniu „Grynojo meno advokatai 
ir jų negrynos sąžinės“.

Ta pačia proga kliūna ir rusų lite
ratūros bičiuliams. Kažkokia Moty- 
leva „L. Gazieta“ skiltyse prikiša 
Romain Rollandui, kad savo knygoje 
„Tolstojaus gyvenimas" neišvengė 
misticizmo ir klaidingos Vakarų pa
žiūros į žmogų. Tuo pat apkaltinta 
ir S. Zweig už „Tolstojų ir Dosto
jevskį“. O anglas Darick Lion savo 
knygoje „Tolstojus, jo gyvenimas ir 
kūryba“, kritikės nuomone, padarė 
pagrindinę klaidą, nes nepaminėjo 
Lenino nuomonės apie Tolstojų! Kri
tikė kaltina Vakarų rašytojus, kad jie 
viešai ar paslapčiomis dalyvauja 
tarptautinės reakcijos žygyje prieš 
šalį, kur „mokslas ir kultūra yra toli 
pralenkę Vakarus".

Gal įžiebti komunistinę elektrą?
Prof. Zvorykin „Pravdos“ skiltyse 

iš tikro atidengė uždangą, kuri per 
pusantro šimto metų slėpė tiesą nuo 
pasaulio. Pasirodo, jau nuo Petro 
Didžiojo laikų „plėšrūs žvėrys“ 
skverbėsi į Rusiją ir išvoginėjo jos 
genialius išradimus. Tie „plėšrūs 
žvėrys“, apsirūpinę rusų išradimais, 
skleidė po pasaulį gigantiško masto 
melą apie Rusijos civilizacijos men
kumą, kai iš tikrųjų „Rusija buvo

Gyvename neapykantos atmosferoje
Gorkij savo metu pareiškė, kad 

komunistinė santvarkai gyvena at
mosferoje, kurią neapykanta užnuo
dijo laukiniai ir kapitalistai iš Euro
pos. Gorkij teigė, kad ir komunistai 
savisaugos sumetimais privalo iš
mokti neapkęsti ir „teatro menas 
šiuo reikalu turi pagelbėti.“ „Trud“ 
Gorkio mintį praplėtė ta prasme, 
kad prie žodžių „laukiniai ... iš 
Europos“ pridėjo . ir iš Ameri
kos“. Pridurkas yra nepaprastai bū
dingas. VKP(b) iš viso nekenčia nei 
anglų, nei amerikiečių, bet, jei iš 
dviejų blogybių tektų rinktis mažes
nioji, be abejo, pasirinktų anglus. 
Anglai gana santūrūs. Tuo tarpu Ame
rikoje antikomunistinė veikla plin
ta. Vis nauji spaudiniai patiekia ži
nių iš anapus. Tarybinė spauda jau 
nebegali nutylėti to fakto, tad pa- 
recenzuoja tas knygas pagal tarybi
nės kritikos įprastinį skonį. Pvz., 
apie žinomą knygos .„Report on Rus
sia“ autorių W. White tepastebėjo: 
„Prityręs pamfletų rašeiva“. Atkison 
brošiūrai „Mano gyvenimas anapus 
geležinės uždangos“, paskirta šie žo
džiai: „Pačio elementariojo padoru
mo jausmas neleidžia sustoti ties 
šiais kvailais ir niekšiškais tarybiniu, 
žmonių iškoneveikimais.“ Apie kitus 
spaudinius atsiliepiama trumpai drū
tai: „Purvina knygpalaikė“. s

Jei Vakarai politinėje publicisti
koje gamina „purvinas knygpalai
kes“, tai kokia jų poezija, — gali 
kilti klausimas pas dažną tarybinių 
laikraščių skaitytoją. Vakarų „foto
grafai“ ir čia paskuba savo tarybi
niam skaitytojui į pagelbą. Jau per
nai „Literatumaja Gazieta" (1946. 
XII. 21.) anglosaksams prikišo, kad 
jie karo prieš fašizmą met i nebuvo

valios ir jautrios širdies moterėlę, 
atvykusią čia prieš 40 m. iš Dzūkų. 
Ir sako ji: „Tai kad jau man nusi
bodo tuos kiarus (pakietėlius) siųsti 
Paleidau septynius kiarus į Džior- 
meniją ir visi prapuolė.“ Ir kažin ar 
prapuolė? Greičiausia, jog niekas 
neparašė dėkingumo žodžio. O vienas 
mūsų tautietis iš Bridgeporto (Conn.), 
čia gimęs ir užaugęs, viename laiške 
stačiai paklausė šio straipsnio auto
rių: „O kaip jūs mislinat.iar jis bus 
man geras, jeigu aš jam nuleisiu 

„afidevitą.“ „
Neigiamai afidevitų ir kt. reikalų 

tvarkynįą čia veikia perdaug, pasa
kytume, gudrūs, atsieit, „filosofiški“, 
abstraktaus turinio ir įmantraus sti
liaus laiškai. Neinteligentai juose ne
susigaudo ir pyksta. Taigi rašyti kiek 
galint paprasčiau ir natūraliau. Ne
mėgstami čia ir verksmingi, senti
mentalūs laiškai. Šio krašto žmonių 
visai kitoks įspūdžių filtras, o ypač 
jaunimo, kuris tremtinių sielvartus 
pajunta tik tiek, kiek jiems pajėgia 
tėvai ar seneliai perteikti.

Nemažomis užtvaromis čia patam
pa ir grynai realios aplinkybės. Pvz. 
klausimas: kur gyvens „grinoriai", 
kol susiieškos darbą ir butą. Kvie
tėjas buto neturi, o surasti jį apylin-

Stasius Budavas
kėje ar tame pačiame mieste — 
gyvas vargas. Štai vienas žinomas 
gydytojas, chirurgas, su kuriuo teko 
kartu čia atkeliauti (rugpiūčio m. 
3 d.), rugsėjo m. 22 d. šiaip rašo: 
„Mes, po ilgokų klaidžiojimų, laiki
nai apsistojom Filadelfijoj. Darbo 
gavau Čikagos ligoninėj, bet niekaip 
negavau buto. Čia gavau butą, bet 
negaunu darbo. Kaip pas jus, Maine 
valstybėj? Gal ten paieškoti?“ Paim
kite žemėlapį ir pamatysite kokius 
atstumus išmatavo ir tebemuatuoja 
šitas žmogus. Tai yra taip pat ne
maža kliūtis.

Kiti vėl bijo labai smulkios šeimos 
ir nedarbingų tėvų. Kas juos išlai
kys? I artimo meilę ir visokį huma
niškumą čia sunku apeliuoti. Dar 
kiti yra nerangūs pasijudinti ir pasi
klausinėti, peš afidevito padarymas 
reikalauja pakartotinų vaikštynių 
po įiAirias įstaigas, kurios kartais 
yra įsitaisiusios visai kituose mies
tuose. Yra ir tokių, kurie nenori 
parodyti savo santaupų bankuose 
Mat. afidevito garantijoj turi būti 
aiškiai pažymėtas gyvasis kapitalas.

Savo laiku šiam reikalui yra šiek 
tiek pakenkusi ir vietinių bolševikų

I/etuviiĮ kacetininku 
šauksmas į pasaulį,

Mes, Lietuvos antinacinės rezistencijos buv. kalėjimų ir kacetų 
politiniai kaliniai, 1947 m. rugpiūčio mėn. 21—22 d. d., Flossenbiirge, 
buvusiame KZ, visuotiname savo sąjungos narių metiniame suvažia
vime paminėdami nacių kalėjimuose ir kacetuose nukankintus mūsų 
tautiečius, kovojusius prieš barbarišką terorinių jėgų siautėjimą

už mirusiojo JAV prezidento Franklino D. Rooscvelto keturias 
laisves ir iškilmingai deklaruotus aukštus Atlanto Chartos principus,

už tautų, žmogaus ir piliečio teises ir laisves, taigi, už demokratini, 
laisvą ir taikingą pasaulį, kame mes matome ir mūsų Tėvynei palaimą

ir už visus tuos žmoniškumo idealus, už kuriuos kovojo sąjunginės 
tautos ir už kuriuos aukojosi ir mirė šių tautų kariai ir mūsų ne
laimingi draugai,

šių aukų ir žmoniškumo vardu protestuojame
prieš smurtą, įvykdytą ir tęsiama mūsų Tėvynės, kaip ir kitų Rytų 

ir Vidurio Europos valstybių, patekusių sovietų įtakon, atžvilgiu, prie
šingą teisingumui ir tautų teisei,

prieš bolševikų jau ketvirti metai vykdomą terorą, turintį tikslą 
sunaikinti lietuvių tautą ir užgniaužti laisvės judėjimą.

Mes tvirtiname, kad už sovietinės galežinės uždangos tebeveikia ' 
visos tokios žmonių kankinimo ir naikinimo įstaigos, kurias sąjunginės 
tautos atidengė nacių sistemoje. Ten nebaudžiamai daromi visi tokie 
nusikaltimai, kokiais kaltinami Nūrnbergo procesuose nacių karo 
nusikaltėliai ir nusikaltėliai prieš žmoniškumą.

Mes įspėjame, kad ten vyksta dar negirdėto nuožmumo tironinių 
jėgų siautėjimas, kuris gresia ir visoms kitoms dar laisvoms pasaulio 
tautoms.

Mes ryžtamės vykdyti žuvusiųjų draugų idealus ir kovoti tol, kol 
lietuvių tauta, o taip pat ir visos kitos pasaulio tautos galės naudotis 
palaimingais laisvės gėriais ir kol bus sunaikinta bet kokia tironija.

Mes kviečiame visus dorinius pasaulio elementus telktis į bendrą 
antibolševikinį judėjimą, kad išnaikinus pasaulyje bet kokių formų 
priespaudą ir įgyvendinus teisingumą bei taiką.

Suvažiavimo įgaliota:
CENTRO VALDYBA. 

____________________________2__________________________

ir yra pasaulio civilizacijos ir pažan
gos švyturys". Ir prof. Zvorykin visu 
savo išsimokslinimo autoritetu tei
gia. kad elektros lempą išrado ne 
Edisonas, bet rusas Jabločkov. radijo 
kūrėjas yra nė Marconi, bet rusas 
Popov ir 1.1.

Prof. Zvorykiną čia pat parėmė 
„Trud“, užsipuidamas kažkokį inži
nierių, kuris gėrisi amerikonišku 
metodu cukraus pramonėje. „Trud“ 
teigia, kad tarybinė technika yra 
visų pranašioji pasaulyje, ir inžinie
rius, esą, galėjęs tą metodą jau prieš 
keliolika metų pastebėti tarybiniuose 
cukraus fabrikuose. Viso nesusipra
timo priežastiš yra toji, kad inžinie
rius „neturi kritiško proto ir yra įsi
žiūrėjęs į Vakarus, lyg ožys j van
denį.“

TSRS rašytojų sąjungos sekreto
rius Fadejev neseniai pareiškė, kad 
nuo daugelio metų nei Europa, nei 
Amerika nesukūrė jokio dėmesio 
verto veikalo, kuris bent iš tolo ga
lėtų „prilygti tarybinių rašytojų dar
bams.“ Leningrado radijo pranešimu, 
jau nuo dešimtmečio pasaulinėje 
filmų gamyboje pasireiškia ne tik 
talentų, bet ir paprasčiausių suge
bėjimų trūkumas, kai tuo tarpu „u 
nas . . .“ dirbama vis pranašiau, at
simenant Lenino žodžius: „kinas yra 
visų svarbiausias menas“.

Komunizmo šalyje pradėjo siausti 
tikra didybės ir persekiojimo („visur 
kapitalistinis apsupimas") manijos 
epidemija. Kai paprastai epidemija 
bandoma likviduoti, anapus geležinės 
uždangos ji dar paskatinama ir VKP 
(b) aparato pagelba išplečiama, ši
toje akcijnic vra klaikus metodas, ir 
jis 1933 1945- m. būvyje buvo va
dinamas „Herrenvolko“ idee fixe. 
Istorija buvo ir yra rūsti ir žiauri 
visokių fikcijų atžvilgiu... 

spauda, tačiau, Amerikos valstybei 
vis radikaliau sukant savo vairą ir 
valdomąjį aparatą filtruojant nuo 
šeštosios kolonos prieplakų. lietuviš
kieji komunistai vis mažiau ir ma
žiau betenka savo reikšmės, nors ne
galima sakyti, kad jų sukeltas dum
blas jau būtų visiškai sugulęs.

Tokios maždaug yra rūškanosios 
afidevito perspektyvos Žinoma, mes 
nekalbame apie anuos geraširdžius, 
kurie bėgioja po įstaigas ir ten 
ruošia savo giminėms ar draugams 
atitinkamus dokumentus. Jų yra ne
maža, ir šių tarpe iškyla reto pa
siaukojimo tr dosnumo pavyzdžių, 
pvz., Bačiūnas, plačiai žinomas „by- 
člų" (maudyklių) savininkas, Ugi šiol 
išrašė net 200 afidevitų. Yra ir kitų 
jautrių žmonių bei įstaigų ar organi
zacijų. Tačiau jų nėra perdaug ir jie 
nepajėgs patenkinti nė stambesnės 
dalies tos minios, tų rinktinių mūsų 
tautos vaikų, kurie, neturėdami iš 
ko gauti afidevito, vis dėl to turi į 
jį tokią pat teisę, kaip ir anie. Visi 
jie mums yra vertingi, visus juos 
reikia priglobti pereinamajam laiko
tarpiui, kaip tautos gyvybės daigą, 
kuris kada nors vėl turės sugrįžti ir 
įsidiegti į piktžolėmis ir krauju per
vargintą dirvą.

Taigi, reikia žygių, naujų, nebeati
dėtinų ir nediskutuojamų žygių.

Kaip žinome, daugumos tremtinių 
yra viena ir bendra nuomonė, kad 
eventualumo dėliai kiekvienas mūsų 
tautietis Europoje turėtų kaip nors 
įsigyti afidevitą. Pirmiausia turėtų 
apsukriau pasijudinti tie mūsų žmo
nės, kurie tikrai gali gauti afidevitų 
ir tiktai dėl kažkokių motyvų dar vis 
tebedelsia. Jeigu kokio nors lėtumo 
rodo jų giminės ar draugai Amerikoj, 
reiktų paraginti, įtikinti, kad pa
siskubintų

Yra žmonių, kaip girdima, kurie 
turi net po keletą afidevitų. Šitokie 
„turtuoliai“, jeigu kaip nors įmano
ma, turėtų šituo perteklium pasida
linti su giminėmis ar net pažįsta
mais. Kiek žinoma, šitie dalykai, su
sitarus su davėjais ir atlikus tam 
tikrus formalumus, galima padaryti. 
— Tai yra individualiniai žygiai.

Priešaky betgi stovi kur kas pai

Lietuviai, Jurtį Mokykla šaukta!
Kovodami dėl laisvos ir nepri

klausomos Lietuvos, turime neuž
miršti ir Lietuvos jūrininkystės.

Štai, jau antri metai veikia Lie
tuvių Jūrų Mokykla Flensburge. Ji 
yra gerai organizuota, anglų val
džios pripažinta ir remiama. Joje 
dėsto lietuvių, anglų ir vokiečių jū
rininkai specialistai. Mokykla įsteig
ta specialiose buv. vokiečių jūri
ninkų (Seefahrtschule) mokyklos 
patalpose, kuriose randasi visi to
kiai mokyklai reikalingi įrengimai. 
Mokykla turi du skyrius: naviga
cijos ir mechanikos, Mokslas išeina
mas trimis kursais.

Kaip mokyklos vadovybė oficialiai 
skelbia (TG 1947. X 16 d.), naujuo
sius mokslo metus mokykla pradeda 
lapkričio mėn. pradžioje. Priimami 
mokiniai ir iš amerikiečių zonos. Jau 
galima paduoti pareiškimus, nuro
dant adresą, amžių, išsimokslinimą ir 
kurį skyrių nori lankyti. Adresas: 
Lithuanian Section, (24) Flensburg, 
Munketoft I, Seefahrtschule.

Neseniai kalbėjau su vienu pa
žįstamu tautiečiu, kuris, būdamas 
apie 30 metų amžiaus, lankė šią mo
kyklą vienerius metus, baigė pirmą 
kursą ir yra pasiryžęs toliau ją lan
kyti, nežiūrint, kad jis galėjo jau su 
pirmaisiais transportais išvykti Ang- 
lijon, Kanadon ar Australijon. Jis 
man pareiškė, kad mokykla jis la
bai patenkintas ir tikisi iš jos daug 
naudos — specialybės, kuri jam jau 
dabar, su pirmo kurso pažymėjimu, 
duoda galimybę patekti į įdomią ir 
pelningą tarnybą jūrininkystėje. Kaip 
pavyzdį jis man papasakojo vieną iš 
atsitikimų, kaip vienas lietuvis jau
nuolis, tos mokyklos mokinys su pir
mo kurso pažymėjimu, užsirašęs į 
Kanadą, su pirmuoju transportu 
plaukdamas buvo priimtas tame pat 
transatlantiniame laive jūrininku su 
150 dolerių atglyginimo mėnesiui. 
Ten pat uoste jis pažino daugiau 

Liet. Jūrų Mokyklos meebaoikos klasė lankosi laivų statybos dirbUvtoe

nesnė problema: kas parūpins pana
šius dokumentus tiems, kurie tikrai 
jokiais keliais jų negali įsigyti? Čia 
vėl bandoma siūlyti vienokių ar kito
kių projektų Kai kurie mano, kad 
jau šiandien tuo reikalu ■būtų pra
dėta judri propaganda ir net pa
skelbtas vajus. Tremtinių vadovybės 
— atrodo jau pats gyvasis laikas — 
turėtų imtis sugestijonuojančių pa
stangų ir šiuo reikalu užmegsti ryši 
su Amerikos lietuvių organizacijomis 
vardiniams ar nevardiniams atidevt- 
tams pagausinti. Amerikos veikė
jams, kaip afidevitų krašto piliečiams, 
šis kelias būtų prieinamiausias. Jis 
peV savo spaudą, organizacijas, baž
nyčias, parapijas ir kt. sambūrius ga
lėtų veikti tiek lietuvius, tiek ir kitų 
tautybių žmones. Pvz., Amerikos liet, 
vadovams, tur būt, yra žinoma, kad 
daug amerikiečių ūkininkų (nelietu
vių) mielai paruoštų afidevitus tiems 
pabaltiečiams, kurie sutiktų už išlai
kymą ir pakenčiamą atlyginimą tam 
tikrą laika padirbėti jų ūkiuose. Sa
vanorių. kurie norėtų šitokiais keliais 
patekti į Ameriką, rodos atsirastų Jau 
šiandien, kažkurių nuomone, būtų 
naudinga planingiau pakalbinti to
kius ūkininkus arba su jais net ati
tinkamai ir susitarti. Teko girdėt, 
kad ne vienas tokių ūkininkų jau 
šiandien pat siųstų afidevitą. Tik 
viena sąlyga: kviečiamasis turi vykti 
iš Europos negaišuodamas, nes ūkis, 
bėgant darbininkams į miestus, 
vargsta be darbo jėgos ir priežiūros.

Tremtinių informatoriai jau šian
dien turėtų registruoti žmones pagal 
profesijas ir paraginti apsirūpinti 
tuos, kurie, kaip sakyta, afidevitus 
gali gauti, individualiais keliais. 
Ypač priminti, kad tie žmonės, kurie 
ryžtasi pakilti į užjūrius, susitvarkytų 
ir kitus su tuo žygiu susijusius doku
mentus (metrikus ir t t).

Tačiau pagrindinis principas turėtų 
būti humaniškumas, būtent: kad iš
vykimas laikinam gyvenimui į už
jūrius nebūtų panašus į vergų pirk
lių sauvaliavimą, kurie savo egois
tinėms užgaidoms išsirenka tiktai 
tvirtus darbo raumenis.

JAV, 1947 m. spalių m.

lietuvių jūrininkų, kurie plaukioja 
anglų-švedų linijų laivais ir yra la
bai patenkinti geru išlaikymu, at
lyginimu, turėdami žymių pašalinių 
pajamų.

Liet. Jūrų Mokyklos personalas ir 
mokiniai gauna IRO išlaikymą kaip 
dirbantieji. Teoretiniai ir praktiniai 
mokymosi darbai vykdomi visu rim
tumu. Mokymuisi sąlygos., ir patalpos 
yra geros. Tik tas būs. jūrininką* 
pareiškę nusistebėjimą, kad lietuviai 
rodo permažą susidomėjimą ši* mums 
taip svarbia mokykla. Lietuvių šioje 
mokykloje yra žymiai mažiau, negu 
latvių ir estų. Nors latviai ir estai 
yra daugiau susigyvenę su jūra ir 
jūrininkyste, vienok, jo manymu, 
lietuvių bendruomenės vadovybė ir 
jaunimas turėtų parodyti daugiau 
susidomėjimo šia vienintele to* rū
šies mokykla.

Nepriklausomybė* metais Lietuva 
turėjo išleisti daug pinigų, kad, ne
turėdama specialios mokyklos pas 
save, Lietuvos prekybos ir karo lai
vynui jūrininkų kadrą galėtų pa
ruošti užsienyje. Todėl neišnaudoti 
nors ir sunkias tremties sąlygas pa
ruošti galimai didesnį lietuvių jau
nimo skaičių jūrininkystei — duoti 
jiems praktišką specialybę ir suda
ryti reikalingą kadrą būsimam Lie
tuvos prekybos ir karo laivynui, — 
būtų mūsų didelis apsileidimas ir 
nusikaltimas tautiniu bei valstybiniu 
atžvilgiu.

Greta aukštųjų mokyklų, gimnazi
jų, tėchnikumv, ir spec, kursų Liet. 
Jūrų Mokykla yra viena iš svar
biausių lietuvių mokyklų. Lietuvių 
jaunimas turi užpildyti visas mums 
visais atžvilgiais naudingas mokyk
las. Nė vienas lietuvis jaunuolis 
neturi teisės leisti betiksliai tremtie* 
dienas, kada galima jas išnaudoti 
geresnai savo buičiai ir tauto* 
ateičiai. Edv. K . ačnas

c
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Vilniaus Universitetas vokiečių okupacijos metais
(9) Universiteto uždarymas

Izidoriaus Vasyliūno 
koncertas Erlangene

Gandai ante rengiamus žygius prieš 
lietuviškąjfjaunimą gausėjo ir tirš
tėja Vokiečių pare.gunai vengė su 
lietuviais kalbėtis. Vieną sekmadieni 
(kovo 14 d.) iš Vilniaus Miesto Ko
misariato, aplenkiant Švietimo Va
dybą. paskambinta universitetan, kad 
būtų pasirengta aprodyti savo Įstai
gą atvykusiam iš Kauno svečiui. Bū
dančiam raštinės tarnautojui tepa
vyko iš savo vadovybės pagauti ne
toli nuo universiteto gyvenąs Ekono
mikos mokslų fakulteto dekanas 
prof. Vladas Jurgutis kuris ir 
aprodė universitetines įstaigas kažin 
kokiam vokiečių profesoriui, lydi
mam komisaro pavaduotojo Lackne- 
rio. Užėjus kalbai apie studentų ne- 
s to j imą leglonan, komisaro pavaduo
tojas pabraukė anam profesoriui, jog 
iš Vilniaus universiteto nieks nestojo. 
Dekanui nepaaiškinta, ko Vilniuje ir 
universitete lankėsi šis profesorius.

Dar kažkoks studentų tarpe kilęs 
gandas, jog universitetas būsiąs ap
suptas ir studentai btlsią iš ten 
paimti ir išvežti į SS kariuomenę. 
Rektorius Juos ramino, kad ir pats 
nieko nežlnoja O Čia jau kovo 16 ir 
17- d. vokiečių administracija, paga
liau, prabilo, kirsdama lietuviams 
skaudžius smūgius.

1943 m. kovo 16 d. naktį Vilnuje 
suimti tarėjai dr. Germantas ir 
Puodžius, profesoriai Vladas Jurgu
tis ir Balys Sruoga ir dar kel* 
asmenys, Kaune — tarėjai Macke
vičius, Narakas ir kiti veikėjai, dar 
Mariajamoolėje ir t. L Suimtas savo 
bute dr. Germantas buvo nuvestas 
Švietimo Vadybon, kur Jo kabinete 
buvo padaryta krata. Gyvenąs tuose 
pačiuose namuose, kur gyveno prof. 
Sruoga, dekanas Žakevičius ir keli 
kiti universiteto profesoriai, buv. 
Lietuvos Liaudies Respublikos Už
sienių Reikalų Mlnlsterls prof. 
Krėvė-Mickevičius, kad ir 1942 m. 
rudeni Kaune viešai ir atvirai Išaiš
kino 1940 m. nukreiptą prieš Lietu
vos nepriklausomybę SSSR akeiją. 
kuo jis sukėlė prieš save seniau su 
juo draugavusius komunistus, suė
mus prof. Sruogą, tarėsi su rekto
rium, ką daryti toliau. Rektorius 
manė geriausia būsią Jauniem# vei
kėjams saugotis ir kurį laiką slaps
tyt!#, bet pat# pasisakė turįs, kaip 
rektorius, namie nakvoti ir tą pat 

upatarę daryti prof. Krėvei Micke- 
_zvlčiui Prof. Krėvė-Mickevičius buvo 
.įesekąs rektoriaus patarimu, bet tą 

pat vakarą, lietuviškojo saugumo 
tarnautojų patriotų įspėtas, pasi
traukė iš buto, Į kurt tą pačią naktį 
atvyko vokiečių gestapininkai profe
soriaus suimįL Po kiek laiko buvo 
dar suimta eilė Vilniaus ir Kauno 
lietuvių veikėjų Ir žurnalistų,, kurie 
drauge su kovo 16 d. suimtaisiais iš
vežti | Stutthofo stovyklą ties Dan
cigu kur iš 46 atvežtųjų lietuvių per 
mėnesi •/.< mirė, jų tarpe ir kontro
lierius Puodžius. Visi kiti ten Ir to
liau buvo laikomi Ir nepaleidžiami, 
nežiūrint jų šeimų, Lietuvos admini
stracijos lietuvių pareigūnų ir Vil
niaus universiteto vadovybės daromų 
pastangų. 1944 m. suimtųlų skaičius 
papildytas gen. Pov. Plechavičiaus 
rinktinės karininkais. 1945 m., prasi
dėjus naujai Raudonosios Armijos 
ofenzyvai, iš Stutthofo jie buvo Iš
vežti, ir vieni (prof. Sruoga ir prof. 
Jurgutis) ilgainiui atsidūrė Lietu
voje, kiti — Danijoje arba Svedijole, 
o kai kurių likimas ligi šiollai dar 

A nėra paaiškėję#. Kai kurie, pvz. dr. 
' Germantas ir kun. Llpniūnaą, tik 

išsivadavę iš stovyklos 1945 m. kovo 
mėn. mirė, nebepamatę savo krašto. 
Prof. Krėvė-Mickevičius išvyko iš 
Vilniaus, ir apsigyveno A. Panemu
nėje prie Kauno, iŠ kur 1944 m. lie
pos mėn., drauge su šimtais tūkstan
čių lietuvių, pasitraukiančių nuo be
siartinančios ir grasinančios Lletilvai 
tarybine tvarka Raudonosios Arml- 

. jos, išvyko Vokietlion, kur susitiko 
su daugeliu savo draugų profesorių 
ir klausytojų.

Jau dr. Germantą, profesorius ir 
kitus suėmus, kovo 17 d., apie 8 vai 
rytą. Universiteto raštinės vedėjas 
paskambino rektoriui, jog universi
tetas nuo 6 vai. ryto esąs vokiečių 
kariuomenės apsuptas, jame esanti 
daroma kratą, tad gal reikėtų rek
toriui tuojau ten atvykti Negaiš
damas rektorius nuskubėjo univer- 1

M. Biržiška
sitetan, rado prie durų vokiečių sar
gybą, pareiškusią jam nusistebėjimą, 
kam reikėję daužyti universiteto iš
kabą (karininkų Įsakymu kareiviai 
šautuvų buožėmis sudaužė universi
teto įstaigų iškabas), ir Įleido jį uni
versiteto raštlnėn (raštinės vedėjo 
neįsllelsdama), universiteto raštinėje 
vokiečių policija atidarinėjo stalčius 
ir spintas, išmesdama iš jų randa
mus raštus ir rašomąją medžiagą. 
Sektoriui užklausus, kieno parėdy
mu Universitete daroma krata, ko
dėl nei per Švietimo Vadybą nei be
tarpiškai rektorius nebuvo Įspėtas 
ir kaip atsakingas Įstaigos vedėjas 
nepakviestas joje būti kratos metu, 
pagaliau, kodėl daužomos Iškabos su 
valstybiniu Lietuvos ženklu (Vytim!) 
Ir naikinamas universiteto turtas, 
policijos atstovas trumpai ir griežtai 
pareiškė, jog jam rektorius nesąs 
reikalingas; jei dėl kratos išdavų 
prireiksią rektorių atvesti — jis bū
siąs atvestas, o dabar prašomas pa
sišalinti. Rektoriui dar užprotestavus 
dėl stačiokiško tono, kuriuo kalbama 
su Vilniaus universiteto rektorium, 
policininkas pasišaukė sargybą ir 
Įsakė išvesti rektorių už parankių, 
ko vengdamas rektorius pats pasi
traukė, lydimas sargybos, reiškian
čios jam pasipiktinimą policijos el
gesiu.

Universitetas buvo uždarytas, prie 
jo kelias dienas stovėjo sargyba, o 
kelias savaites jo raštinėje budėjo 
vokiečių policija, neįsileisdama uni
versiteto pareigūnų lietuvių, nakti
mis išgabendama baldus (rektoriaus 
kambarys buvo neliestas, tačiau iš 
prorektorinlo viskas išvežta) ir ne
vieną dalyką iš kitų patalpų, rašti
nėje'Ir kitur sudaužydama VytĮ, pa- 
slimdama rašomąją medžiagą, rašo
mąsias mašinėles, skaičiavimo apa-- 
ratą ir kitką; universitetan dienos 
metu buvo Įleidžiami tik kai kurie 
to pat universiteto sargai lenkai, per 
kuriuos mieste buvo realizuojama 
šis tas iš grobio. Iš Fizikos Instituto 
išvežta Vokietijon medianinė dirb
tuvė su visomis mašinomis ir įran
kiais, ten pat, tur būt, atsidūrė kai 
kūne paimtieji iš to instituto apa
ratai, iš Chemijos instituto — re
agentai. Po kelių mėnesių rektorius, 
patekęs suimtojo savo giminaičio rei
kalu į Vilniaus Gestapo viršininko 
kabinetą, lengvai atpažino jame pa
dalytus prorektoriaus kabineto bal
dus. Kai po kelių savaičių Univer
siteto pareigūnai su rektorium prie-

šakyje buvo įsileisti į Universiteto 
patalpas; buvo sudarytas dingusių 
daiktų sąrašas, klek tai buvo galima 
daugiausiai iš atminties surašyti, nes 
buvo dingę ir inventoriaus sąrašai. 
Tas sąrašas per Švietimo Vadybą 
buvo pateiktas Gestapo viršininkui, 
kuris pareiškė, kad Gestapas Uni
versitetą savo žinioje teturėjo tik 
vieną valandą, o paskui jį perdavė 
vokiečių policijai. Tačiau ir iš šios, 
išskyrus kelias (ne visas) rašomąsias 
mašinėles ir vieną kitą mažmoži, 
nieko nebuvo galima atgauti.

Be Universiteto, Vllnuje dar buvo 
uždarytas Pedagoginis Institutas, 
Dailės Akademija, Liaudie? Ansam
blis. Tuo pat metu Lietuvoje buvo 
uždarytos ir visos kitos aukštosios 
mokyklos, tad Vytauto Didžiojo Uni
versitetas Kaune, Žemės Ūkio Aka- 
demiia Dotnuvoje. Prekybos Institu-

ta\ Šiauliuose. Vokiečių pareigūnų 
buvo pareiškiama, jog uždaroma esą 
ne tik visos aukštosios mokyklos, 
bet ir visa, kas dr. Germanto sava
vališkai įsteigta ir remta, kaip Liau
dies Ansamblis Vilmuje. Kadangi 
Vilniaus muzikos mokykla nors ji 
dr. Germanto leidimu ir vadovavosi 
konservatorijų programa, bet įsteigta 
ne jo rūpesčiu ir neturėjo aukštosios 
mokyklos vardo, ji išlikb sveika ir 
toliau dirbo savo darbą nekliudoma. 
Drauge su Švietimo Vadybos kasa 
buvo paimti dr. Germanto fondo pi
nigai — kiek jis jų anksčiau neiš
dalijo savo šelpiamoms įstaigoms,— 
vokiečių komisarų laikomi „juoduoju 
fondu“, keldami ypatingą jų įsiutimą.

Švietimo Vadybos priekyje pasta
tytas tas pats, rektoriaus spėjimu, 
Universiteto įstaigose lankąsis ir 
bene jau tuomet numatytas dr* Ger
manto vietoje prof. Schreinert.

(Pabaiga)

Erlangen. — Rugsėjo 25 d. vietini# 
„Šviesos“ simbūris universiteto sa- 
.ėje lietuviams studentams ir tarp
tautinei publikai buvo surengęs žy
maus mūsų tremties smuikininko 
IzidoriausVasyiiūno koncertą. Ta pro
ga „Nūrnberger Nachrichten“ rašė: 
„Muzikos gyvenime kartais būna 
parengimų, kurie lieka mažai kie
no pastebėti, tačiau meniniu ly
giu daug ką pralenkia. Taip Logen 
salėje lietuvis smuikininkas Izido
rius Vasyiiūnas, kartu su pianiste 
Herta Wieser išpildė Wolf-Ferrari, 
Reger ir Gruodžio sonatas, kurių at
likimas savo nuostabia skambumo, 
kultūra bei smuikavimo technika 
vargu ar gali būti pralenkiamas. 
Vienintelis šio įsijaučiančio meni
ninko koncerto trūkumas,, gal būt, 
buvo tas, kad jis neturi sau prilyg
stančios akomponiatorės, kuri galėtų 
tinkamai sekti jo aukštus kūrybinius 
užsimojimus Be to, iš šio žymaus 
smuikininko galėtume laukti aiškes
nio nusistatymo dabartinių muzikų 
atžvilgiu“ J. Sūdavas

Okupuotoje Lietuvoje literatūra merdi
Šiemet sukanka 400 metų, ka1 

prasidėjo lietuvių rašytinė literatūra. 
Ji gimė draug su pirmąja spausdinta 
lietuviška knyga. Iš pradžių ji tar
navo tik religiniams reikalams, vė
liau ir tautiniams, ir tik dvidešim
tojo amžiaus pradžioje, išsikovojus 
spaudos laisvą, lietuvių literatūra 
pradėjo siekti savo tiesioginių gro
žinės žodžio kūrybos tikslų. Di
džiausią pažangą lietuvių literatūra 
padarė nepriklausomoje Lietuvoje.

Lietuvai netekus nekrlklausomy- 
bės, lietuvių literatūra pradėjo mer
dėti. Kokia dabar lietuvių literatūros 
būklė, matome iš Augustino Griciaus 
straipsnio „Kaip gyvena Tarybų Lie
tuvos rašytojai," išspaudinto „Tėvy
nės Balso“ Nr. 1. Augustinas Gricius 
savo minėto straipsnio paantrašte 
padėjo tokią: „Didelis lietuvių lite
ratūros gyvenimo pagyvėjimas". Gal 
lietuvių literatūros gyvenimas ir pa
gyvėjo, tačiau tas „pagyvėjimas“ 
kaip matyti iš jo straipsnio, baigia 
smaugti lietuvių literatūrą. Iš šio 
straipsnio sužinome, kad Lietuvos 
Tarybinių rašytojų sąjungos valdybą 
dabar sudaro: A. Vienuolls-Zukauskas, 
P. Vaičiūnas, J. Paukštelis, A. Venc
lova. K. Korsakas, T. Tilvytis, J. 
Šimkus, J. Baltušis, A. Gricius, R. 
Šarmaitis. V. Mozūriūnas. Mirusio 
P. Cvirkos vietoj artimiausiu laiku

būsiąs renkamas naujas valdybos 
p.rmininkas.

Savo straipsnio pradžioje A. Gri
cius teigia, kad Lietuvos Tarybinių 
Rašytojų Sąjungoje esą apie 80 na
rių. Taigi, skaičius būtų nemažas. 
Apie 80 rašytojų yra tremtyje. Tad 
iš kur tiek daug rašytojų dar galėjo 
atsirasti okupuotoje Lietuvoje? To
kio skaičiaus rašytojų, be abejo, ne
pajėgtų A. Gricius priskaičiuoti. Tad 
jis kukliai pasisako: Sąjungos nariais, 
be jaunesniųjų lietuvių rašytojų, yra 
ir visi senieji lietuvių literatūros kū
rėjai: S. Čiurlionienė, P. Vaičiūnas, 
A. Vienuolis, M. Sikšnys-Slaulėniškis. 
Lazdynų Pelėda, kun. Sabaliau'skas- 
Zalia Rūta, V. Mykolaits-Putlnas, B. 
Sruoga, Jovaras ir kt. Į Sąjungą su
sitelkusios visos kuriančios lietuvių 
literatūrinės jėgos — nuo seniausio 
jos atstovo iki jaunesnio, neseniai 
pradėjusio reikštis bet kuriame lie
tuvių literatūros žanre." Vadinas. 
Lietuvos Tarybinių Rašytojų Są
jungos nariu laikomas ir kiekvienas 
pradedąs rašyti. Jei mes tremtyje 
rašytojams tokį pat mastą taikytume, 
taičia jų galėtume priskattyti, tur 
būt, nemažiau kaip 800. Žmonėms 
sutelkus rašytojo vardą literatūros 
nesukursi.

Ką gi Lietuvos tarybiniai rašytojai 
yra sukūrę? Ir šiuo klausimu Augus-

Dar dėl literatūros tematikos
Pagrindinis*) kalttnlmaa, metamas 

lietuviams rašytojams pirmosios so
vietų okupacijos metu, buvo tai, kad 
jie labai mažai rašo, o jei Ir rašo — 
rašo ne tai, ką turėtų rašyti. Tas pa
čias formules tarybinė spauda kar
toja Ir dabar Lietuvoje paailikuaiams 
rašytojams.

Sis bolševikinis teigimas mūsų ne
stebina, kada mes žinomo komunisti
nes pažiūras į meną. Jie pripažįsta 
ir vertina tik tai. kas jiems padeda 
siekti politinių tikslų. Veikalas ar 
dalykas bolševikams tiek tėra vertin
gas, kiek yra jiems naudingas. Meno, 
literatūros, mūsų suprantamą pras
me, bolševikai nepripažįsta. Taigi 
matome, kad bolševikinis meno su
pratimas svarbiausioje vietoje pasta
to klausimą „ką rašyti“, o „kaip 
rašyti" — nėra jav taip aktualus. 
Atseit, geriausios, meniškiausios for
mos veikalas anam supratimui bus 
nieko nevertas, jei jame nebus pro
paguojama bolševikinė idėja, o men
kos formos veikalas (nesvarbu ar 
poezija, ar proza), jei tik jo turinys 
bus tendencingas ir tarnaus minėtai 
idėjai, jau bus garbinamas.

Paskutiniu metu, svarstant mūsų 
3raudoje literatūrines problemas, at

randa balsų, kurte mėgina nusta
tyti direktyvas ir literatūros formai. 
Kartais tenka sutikti straipsnių, ku
riuose aiškinama, kad poezija yra 
aukščiausia ir tobuliausia literatū
rinė forma, arba, atvirkščiai, kad 
eilėraštis yra jau pasenęs dalykas ir

*) Kai kurios autoriaus mintys lai
komos diskusinėmis. Red.

BALYS RUKSA

Gyvenimo nostalgija'
KADA ateina vakaras ir saulės spinduliai užgauna paukščius, giedančius 

beržų viršūnėse,
Kai kiekvienon širdin meta šešėlį baimės rytdiena, —
Dieve, maldoj visos dienos vargus ir skausmą, ir nuodėmes prie Tavo 

kojų nunešu,
Kad nors ligi rytojaus dar lioj žemėje pallktumel mane.

Nors lig rytojaus. Viešpatie, kol vyturiai pragys ir saulės spindulių 
srovenimas

Tavos rankos palaimintas pavargusias akis palies.
Nenoriu ir bijau, o kaip bijau iš šio pasaulio, iš šito nuostabaus gyvenimo 
Išeiti tamsoje, Išeit gūdžioj tyloj na ktles...

anksčiau ar vėliau turės užleisti 
vietą prozai.

Kaip iš tikro yra? Ar galima nu
statyti, ką kūrėjas turėtų vaizduoti 
ir ko ne ir, antra, kaip jis turėtų 
savo pasirinktą temą išpildyti, kitais 
žodžiais kokią formą pasirinktų? r

Čia nenagrinėsiu meno esmės ir 
nesistengsiu ieškoti tiksliausių jo 
apibrėžimų. Siam trumpam rašiniui 
tai būtų perdidelis uždavinys. Čia 
norėčiau tik trumpai paliesti lietu
vių tremtinių literatūros tematiką, 
ir kaip ji yra kai kurių suprantama.

Rimtos kritikos ir literatūros teo
rijos straipsnių tremtyje kaip tik 
pasigendame. Todėl džiugu, kada 
spaudoje imamasi nagrinėti tremties 
literatūra apskritai ir atskiri jos 
aspektai. Deja, tenka prisipažinti, 
kad paskutinieji kančių metai pa
keitė ne tik mus pačius, bet ir mūsų 
žvilgsni i literatūrą ar meną apskri
tai. \

Charakteringas čia yra „Tėviškės 
Garso“ 89 Nr. išspausdintas Vinco 
Švitros straipsnis „Lietuvių tremti
nių literatūros tematika“. Džiugu, 
kad tokios temos randa sau vietos 
mūsų spaudos skiltyse, ypač, kad lie
tuvių tremties literatūra užims svar
bią vietą mūsų literatūros Istorijoj. 
Deja, Vincas Švitra nepažiūrėjo Į 
mūsų nūdienę literatūros tematiką 
istoriko akimis. Nepažiūrėjo jis net 
grynai literato, bet publicisto, visuo- 
meninko ir net, jei galima būtų iš
sireikšti, politiko akimis. Jau pra
džioje minėjau, kad kiekviena pa
stanga meną pajungti kokiai nors 
jam svetimai sričiai, literatūrą su
plakti su politiniais ar socialiniais 
uždaviniais, visuomet prisidės prie 
meno nuvertinimo ir literatūrą 
išstums iš jos tikrojo kelio.

Negalima, žinoma, lyginti minėto 
straipsnio autoriaus norų nustatyti 
gaires lietuvių tremtinių literatūros 
tematikai su anų diktatūrinių san
tvarkų menui taikomais reikalavi
mais. Jo norai yra geri. Viena ir pa
grindinė klaida lieka ta, kad autorius 
kovą dėl mūsų politinės ir socialinės 
ateities laiko vieninteliu tikslu, ku
riam turi būti aukojama visa kita. 
Kultūrinė sritis autoriui jau ma
žiau svarbi. „Nei su žiburiu neieš
kant, rasime sveikų tremtinių, svei
kai galvojančių, sąmoningai velkian-

čių ir siekiančių. Ir jeigu tokių ne
būtų, rašytojas turėtų juos sukurti.“ 
(Vincas Švitra. Lietuvių tremtinių li
teratūros tematika. „Tėviškės Gar
sas" Nr. 89, psl. 5). Toliau autorius 
siūlo net konkrečias temas, kurias 

4 turėtų rinktis mūsų rašytojai, nu
rodo ką reikėtų vaizduoti ir ko ne
reikėtų. Jis sako: „Tačiau ar nega
lim#, savo kūrėjiškai sąžinei nenu- 
sikalstant, bent kiek pasitempti, o 
kartais, tikslo labui, net ir pasiprie- 
vartauti?“ (ibidem). Negana to, auto
rius eina ir dar toliau: „Nebus nusi
kaltimas, jeigu lietuvio rašytojo kū
ryboje vienur kitur tendencija pra
sikiš. Kūrinio tikslas pateisins ir 
mažą nusikaltimą menui” (ibidem).

Argi ne pertoli einama? Ar tokį 
žvilgsnį į literatūrą galima pava
dinti sveiku? Nors autoriaus min
tys, jei jos nebūtų surištos su menu, 
su literatūra, būtų geros ir sveikin
tinos, bet jos tinka publicistams, 
žurnalistams, tik ne kūrėjams, meni
ninkams. Netvirtinčiau kraštutinės 
nuomonės, kad literatūra ar menas 
nėra surišti su tauta ir visuomene, 
neatstovaučiau. nuomonės „menas 
menui', bet kartu ir negalėčiau su
tikti su kraštutiniu meno nuvertini
mu ir jo pajungimu kitos srities tar
nybai. Meno veikalas niekuomet ne
galės būti kovos priemone tiesiogine 
prasme, nes tuo atveju jis jau ne
teks savo meniškumo, jau jis nebe
bus meno veikalas. O tačiau kokią 
jis nagrinės temą, vaizduos angelą, 
ar demoną, jei tai bus geras ir ver
tingas veikalas, visuomet bus dides
nis ginklas kovoje už mūsų tikslą, 
negu menkos vertės propagandinė 
brošiūra. Palyginimui vienas klau
simas: kas daugiau prisidėto prie 
rusų vardo iškėlimo pasaulyje - - 
Dostojevskis, vaizduodamas paliegė
lius, ar kuris nors tarybinis rašyto
jas, kurdamas „saulėtus tipus"

Menas yra laisvas. Kiekviena pa
stanga pajungti jį kokiai nors tarny
bai, jį tuo pačiu užmuša. Todėl kiek
vienas, norėdamas pasitarnauti ben
dram tikslui, leisdamasis į literatū
ros sritį, teturėtų sakyti: „Rašykite 
gerus veikalus”. Tai vienintelė ir ge
riausia kovos priemonė. Priešingu 
atveju? jei bus nurodomos temos ir 
siūloma net „pas'prievartauti“, re
zultatai bus daug liūdnesni.

Med. Bavarskas

tinas Gricius duoda išsamių informa
cijų. Savo straipsnyje jis rašo; 
„Šiandien Tarybų Lietuvos skaity
tojo knygų lentynoje rasi tokius, po 
1944 metų išleistus naujus leidinius, 
kaip Vaižganto parinktų raštu rin
kinį „Vaizdai“, Maironio „Pavasario 
balsai“ (dešimtas leidimas), J. Bi
liūno „Nemunu“ ir „Kliudžiau“ — 
apysakų rinkiniai, D. Poškos „Muži
kas Žemaičių ir Lietuvos“, S. Dau
kanto „Žemaičių pasakos", A. Vie
nuolio rinkinį „Užžėlusiu taku“, V. 
Montvilos „Vainikas Tarybų Lietu
vai“, B, Sruogos draminiai veikalai 
„Apyaušrio dalia", „Leonas Sapieha", 
P. Vaičiūno poezijos „Rinktinė“, 
Žemaitės .Rinktiniai raštai“, „Auto
biografija“, Šatrijos Raganos „Į švie
są“. Mykolaičio-Putino '„Altorių še
šėlyje“ — trys tomai, antras leidimas, 
K. Binkio poezijos rinkinys Ir eilė
raščių rinkinėlis valkams, P. Mašioto 
„Mano dovanėlė", S. Neries poezijos 
rinkinys 2 tomai, P. Cvirkos roma
nas „Žemė Maitintoja“, apysakų rin
kinys „Ąžuolo šaknys". Tilvyčio 
poemos „Artojėliai" ir „Dlčlus“, Čiur
lionytės „Jonuko Dundulluko tea
tras“, Jovaro „Eilės ir dainos", A. 
Griciaus senesnių, prieš karą rašytų, 
feljetonų rinkinys „Laiko dvasia’ ir 
daug kitų.“ Iš čia patiekto sąrašo 
matome, kad, be poros kinygų, visos 
čia Suminėtos knygos buvo jau iš
leistos ir nepriklausomoje Lietuvoje.

Augustinas Gricius sumini Ir tary
binės literatūros keletą autorių, ta
čiau jų vardai mums negirdėti Ir 
nieko nesako. Iš A. Griciaus straips
nio matyti ir daugelis kitų okupuo
tos Lietuvos „literatūrinio gyvenimo" 
keistenybių. Na, argi nekeista, kad 
okupuotoje Lietuoje išleisti eilėraščių 
rinkiniai — A. Churgino „Ugnis", K. 
Korsako „Paukščiai grįžta", V. Val- 
slūnlenės „Sviesi diena” ir „Daina 
apie Mariją Melninkaite”, o nelei
džiami nauji eilėraščiai tokių žymių 
poetų, kaip Petras Vaičiūnas, V. My
kolaitis-Putinas, Antanas Miškinis, 
Balys Sruoga, kun. A. Sabaliauskas- 
Zalia Rūta.

A. Gricius, norėdamas Iškelt! oku
puotoje Lietuvoje „didelį lietuvių 
literatūros gyvenimo pagyvėjimą“, 
stropiai sužymi net periodikoje pra
dedančių reikštis jaunuolių (o gal 
komjaunuolių) vardus. Po to jis da
ro šią savo pompastiškumu juokingą 
išvadą: „Visa tai aiškiai rodo se
nesniųjų lietuvių rašytojų dideli 
kūrybinį suaktyvėjimą ir vaisingumą, 
o taip pat naujas talentingas, kury- „ 
biškai labai potensingas lietuvių lite
ratūros pajėgas. Į lietuvių literatū
ros kūrimo barą išeina naujos jėgos 
ir reiškiasi dinamiškai, liepsningai, 
darniai, su kunkuliuojančiu, visokia 
kūryba trykštančiu Lietuvos gyveni
mu“. Augustinds Gricius nebūtų Pi- 
voša, jeigu jis nemėgtų humoro. Jis 
ir šiame savo straipsnyje negali iš
siversti be humoro. Po aukščiau mi
nėtos savo išvados jis daro dar šią 
„linksmą“ išvadą: „Kiekvienam tlk-

(nukelta į 6 psl.)

Atsi eta paminėti
Jurgis Baltrušaitis. Žemės pako

pos. Elegijos giesmės, poemos. Iš 
rusų k. vertė Jonas Valaitis. Išleido 
A. Urbonas, J. Kapočius. Tūbingen, 
1947 m. 157 pusk Kaina nepažymėta.

A. Bendorius. Argentina. Klimatas, 
gamta, gyventojai, ūkis. .Iliustruota. 
Viršelis dail. Rato. „Sudavijos“ lei
dinys. Augsburg, 1947 m. 112 pusL 
Kaina 5 RM.

Karžy-riai. Poringės ir pasakos. 
Išleido „Sudavija“ Augsburg, 1947 m. 
144 pušį. Kaina 5 RM.

Aidai, mėnesinis kultūros žurna
las Nr. 6. 1947 rugsėjo mėn. 241-288 
psl.

Zln"sn!at. ku'tūros žurnalas. Nr. 9. 
Red. P. Bttiėnas. Stade, 1947 rugsėjo 
mėn 64 psl.
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Devynioliktajame amžiuje prasi
dėjęs lietuvių tautinis bei kultūrinis 
atgijimas veržėsi tolyn ir platyn, 
griaudamas visas pakeliui sutinka
mas kliūtis, lyg toji pavasarį žiemos 
ledus sulaužiusi upė. Maironis, pats 
veikliai dalyvaudamas mūsų tauti
niame atgijime, 1895 m. kupinas 
entuziazmo ir šviesių vilčių dėl savo 
tautos ateities pranašingai skelbė:

Nebeužtvenksi upės bėgimo, 
Norint sau eitų ji pamažu; 
Nebsuiaisysi naujo kilimo, 
Nors jį pasveikint tau ir baisu.

Misų tautinio ir kultūrinio atgi
jimo tėkmė rusų pavergėjų buvo 
normia sula kyli. Tam tiksiui, be kit
ko, buvo uždrausta ir lietuvių spau
da lotyniškomis raidėmis (1865— 
1904). Spaudos draudimas, be abejo, 
buvo d ūciė kliūtis mūsų tautiniam 
atgijimu , bet vis dėlto ji neįslengė 
jo nei palaužti nei sukliudyti. Spau
dos di audimas mūsų tautoje ugdė 
pasipriešinimo ir kovos nuotaikas. 
Pagaliau, ir pati rusų vyriausybė 
įsitikino to 40 metų trukusio drau
dimo beprasmingumu ir net savo 
interesams kenksmingumu. Tolydžio 
didėjančio lietuvių pasipriešinimo 
ir artėjančios 1905 m. revoliucijos 
paveikti, jie lietuviams spaudos lais
vę 1904 m. pavasarį grąžino.

Spaudos laisvės grąžinimas. lietu
vius įgalino dešimteriopai suintensy
vinti savo, kultūrinį darbą. Didžiau
sios pastangos buvo nukreiptos lie
tuviškajai spaudai kelti ir ugdyti. Ir 
iš tikrųjų, spaudą atgavus, per de
šimtį metų buvo išleista daugiau 
knygų, negu per 40 metų be spaudos 
laisvės. Kiek daug energijos ir pa
stangų skirta lietuviškajai spaudai, 
jau vaizdžiai rodo ir tas faktas, kad, 
vos tik praėjus pusei metų nuo spau
dos grąžinimo, Vilniuje Petro Vilei
šio buvo pradėtas leisti pirmasis lie
tuvių kalba „Vilniaus Žinių“ dien
raštis. Užsimojimo būta daug dides
nio už turėtąsias jėgas. Petras Vilei
šis, nesigailėdamas savo lėšų, sten
gėsi „Vilniaus Žinias“, padaryti kiek 
galima tobulesnį informacijos, kul
tūros ir politikos dienraštį. Tačiau 
tai įvykdyti buvo ne taip jau lengva: 
truko patyrusių laikraštininkų ne
gausi šviesuomenė buvo suskydusi 
srovėmis, o plačioji visuomenė dar 
nebuvo priaugusi prie dienraščio. 
Petras Vileišis tai numatė, ir tas 
kliūtis stengėsi šalinti. Tačiau ir jo 
sumanumui, ir tauriam patriotizmui 
bei idealizmui, ir turimam nemažam 
kapitalui jos buvo per didelės. Į 
„Vilniaus Žinių“ redakciją jis kvietė 
pačias geriausias-ano meto lietuvių 
spaudos jėgas: Povilą Višinskį, Joną 
Jablonskį, Antaną Smetoną, kun; 
Juozą Tumą, Kazį Puidą ir kitus. 
■Redakcijos žmonės nuolat keitėsi, ir 
dienraščiui neįmanoma buvo susida
ryti sava ideologija ir savas veidas 
Dienraštis iš prenumeratos išsilaikyti 
negalėjo, ir Petro Vileišio kapitalas 
tirpte tirpo, vesdamas leidėją prie 
bankroto. Jau, po dvejų metų buvo 
aišku, kad Petras Vileišis vienas 
pats toliau nebeįstengs išlaikyti „Vil
niaus Žinių", jos turės žlugti.

„Vilniaus Žinios“ jau buvo prasky- 
nusios platų kultūros barą: Didysis 
Viln'aus Seimas, Lietuvių Mokslo ir

■VILTIES- R m. Si! KAKČIAI PAMINĖTI
Lietuvių Dailės draugijos, lietuviškų 
mokyklų, visuomeninių ir ekonomi
nių organizacijų užuomazga, lietuvių 
atstovų pravedimas į Dūmą etc. — 
tai ne abejotinas „Vilniaus Žinių“ j 
nuopelnas. Tad „Vilniaus Žinių" 
žlugimas būtų skaudus smūgis lie
tuvių kultūriniam ir visuomeniniam 
veikimui. Šokta jų gelbėti. Pir
miausia ir skubiausia „Vilniaus Ži
nioms" buvo reikalinga finansinė 
parama. Bet, ją užsimojus organi
zuoti, tuoj susidurta su sroviniais 
priešingumais, trukdžiusiais susitarti 
dėl skubios pagalbos. Ir „Vilniaus 
Žinios“, nesulaukusios skubios fi
nansinės paramos, 1907 m. balandžio 
7 d laikinai sustojo.

„Vilniaus Žinioms“ sustojus, lie
tuvių kultūriniame gyvenime atsi
vėrė plati spraga. Tuoj susirūpinta 
ją užtaisyti. To darbo ėmėsi Anta
nas Smetona ir kun. Juozas Tumas, 
kurie buvo dirbę „Vilniaus Žinių“ 
redakcijoje ir turėjo patyrimo laik
raštiniame darbe. Jiedviem iš pat 
pradžių viena buvo aišku: Lietuvoje 
nebėra tokio pinigingo lietuvio pat
rioto (Petro Vileišio kapitalai jau 
buvo „Vilniaus Žiniose“ ir kitokiame 
lietuviškame darbe sutirpę), kuris 
vienas pats savo lėšomis įstengtų 
dienraštį leisti. Dienraštį turi leisti 
visuomenė, susiorganizavusi į tam 
tikrą bendrovę, ši idėja rado pri
tarimo, ir netrukus susidarė naujo 
laikraščio sumanytojų būrelis Iš Dr. 
Jono Basanavičiaus, kun. A. Damb
rausko, P. Matulionio, kun. VI. Mi
rono, kun. K. Olšausko, A. Smeto
nos, Dr. Stonkaus, Dr. R. Šliupo, 
kun. J. Tumo ir V. Urbonavičiaus. 
Šio būrelio nariai 1907 m. balandžio 
28 ir gegužės 12 d. Kaune ir gegužės 
18.22 ir 26 d. d. Vilniuje tarėsi ir 
priėjo išvados, kad naujas laikraštis 
būtinai reikia leisti, jis turi būti lei
džiamas visuomenės lėšomis ir būti 
nesrovinis. Tuo reikalu į visuomenę 
buvo išleistas atsišaukimas, kuriame 
išdėstyti naujojo laikraščio „Vilties" 
tikslai.

Mums, pasak „Vilties“ sumany
tojų, reikalingas toks laikraštis, ku
ris į tautinės kultūros darbą su
trauktų ir draugėn sujungtų išskirs
tytas ir suskaldytas menkutes lie
tuvių jėgas. Mūsų neseniai užsimez- 
gusios meno, švietimo ir kitos drau
gijos, nesant tokio laikraščio, kuris 
tarpininkautų tarp jų ir visuomenės, 
kaip ir sustojo augusios. Švietimo 
ar kurio kito reikalo sumanymai, 
pradėti gvildenti „Vilniaus Žiniose“, 
kaip ir sustingo . . . tapome atskirti 
nuo visuomenės, negalim šiokiam ar 
tokiam sumanytam tautos darbui 
prašyti iš jos pagalbos. Be tokio 
laikraščio nėra kaip svarstyti ir aiš
kintis žemės ūkio, šviesimo ir kitų 
dalykų. Dar neįsigalėjusi lietuvių tau
ta, ypač Lietuvos rytuose, nuolatos 
kenčia sulenkėjusių kunigų ir bajorų 
persekiojimą. Reikalingas yra laik
raštis, kuris aikštėn keltų iš nutau- 
tėlių pusės einantį pavojų ir rodytų 
kelią, kuriuo reikėtų mums gintis 
nuo to pavojaus.

Kun. Juozas Tumas-Vaižgantas, 
jau iš „Tėvynės Sargo" laikų turįs

glaudžių ryšių su visuomene, ėmė 
telkti dalininkus į kuriamąją „Vil
ties“ bendrovę. Gana greit jau įsi
rašė 179 dalininkai, kurie sutiko 
įmokėti po 100 rublių indėlio. 1907 
m. liepos 30 d. išsiuntinėti kvietimą: 
į visuotinį „Vilties“ dalininkų susi
rinkimą Kaune. Suvirinkime, ku
riame dalyvavo 60 žmonių, buvo su
daryta „Vilties“ laikraščiui leisti 
bendrovė „Smetona, Tumas ir K-ja‘. 
Rugpiūčlo 21 d. pasirašyta jos nota
rinė sutartis.

Dienraštį leisti suabejota, ir „Vil
tis“ nutarta iš pradžių leisti Vilniuje 
tris kart per savaitę: pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais. „Vii 
ties" redaktorium-leidėju pasirašinė
davo A. Smetona. 1907 m. spalių 
16 ®d. Vilniuje pasirodė pirmasis 
„Vilties“ numeris.

Ir atsišaukime į visuomenę, ir 
„Vilties“ kvieslyje, ir pačioje „Vil
tyje“ nuolat buvo akcentuojamas 
vienybės reikalingumas. Kalbant 
apie vienybę, ne iš vieno galima su
silaukti priekaišto, kad esą vieny- 
bininkai einą prieš sroves ir par
tijas. Taip iš tikrųjų nėra. Politi
niame gyvenime partijos reikalingos 
ir būtinos. Bet ir čia jos turi turėti 
ribas: ten, kur liečiami tautos gyvy
biniai reikalai, partietis turi išnykti, 
likdamas tik tautiečiu. Kai mūsų 
tautiškai atgyjanti šviesuomenė 
pradėjo skysti srovėmis (tai visai 
natūralu ir konsekventiška), ji daž
nai per srovinius reikalus nebe- 
Įžlūrėdavo bendrųjų tautos reikalų: 
už medžio nebematė miško.

Tie mūsų tautos veikėjai, kurie 
įstengė aukščiau pakilti ir toliau 
įmatyti bei plačiau aprėpti, kvietė 
mūsų tautą prie vienybės. Basana
vičius „Aušroje“, Maironis „Svie-

Lietuviškoji knyga lydi iškeliaujančius
Užgriuvusios mūsų šalį okupacijos 

sudavė mūsų knygai skaudų smūgį. 
Mums prie širdies knygų maža tepa
sirodydavo, o ir seniau išleistų daug 
sunaikino. Pajutome knygos badą ir 
pamatėme, kokia brangi mums sa
voji lietuviškoji knyga. z

Po okupacijų, atsidūrę trem
tyje, pamilome savo knygą ir iš
mokome ją gerbti. Gera knyga mie
lai laukiama visose mūsų stovyklose, 
tik, deja, ne visas mūsų stovyklas 
ji pasiekia.

Nuo fronto traukdamiesi, išvy
kome su nedideliais lagaminais ar 
maišeliais, susikrovę tai, kas reika
lingiausia kelionei. Knygai, rodos, 
ten vietos nebeliko. Tačiau kaip nu
stebau, pasidairęs po savųjų sto
vyklas, kai užtikau ir pas mūsų bu
vusius ūkininkus iš Lietuvos atsi
vežtų knygų, o pas kai kuriuos net 
giliaspaude išspausdintų žurnalų, 
Nepriklausomybės laikais Lietuvoje 
labai mėgiamų. Pas vieną tokių už
tikus ir besigėrint, jo žmona nusi
skundė: „Bėgdama kroviausi į maiše
lius baltinių bei kitokių drabužėlių, 
ir nė nepastebėjau kaip vyras prikišo 
knygų ir žurnalų. Geriau jau būtų

„Spinduliai"
Švedijoje ]au antri metai leidžia

mas spaustuvėje spausdinamas mė
nesinis religinis ir patriotinis laik
raštis „Spinduliai“, Atsakomasis re
daktorius Georg Lander (švedas). 
Redakcija ir ekspedicija kun. Juozas 
Tadarauskas, Gbtgatan 58, V., Stock
holm, Sweden.

S. m. rūgėjo 30 d. po ilgesnės per
traukos pasirodė naujas (6-7) „Spin
dulių“ numeris. Laikraštėlis nedide
lio formato, 16 psl., gana gausiai 
iliustruotas. Jo turinys menkas.

Vartant „Spindulius“, kuriu turi
nys menkas ir daugiausia iš kitų 
laikraščių perspausdintas, kyla klau
simas, kodėl jis netobulinamas. Tai 
padaryti būtų, rodos, nesunku. Šve
dijoje leidžiama keletas lietuviškų 
laikraščių, spausdinamų rotatoriumi. 
Iš jų turiningas ir sumaniai redaguo
jamas „Pragiedruliai“. Kodėl nega
lėtų „Spinduliai" pasikviesti bendra
darbių iš „Pragiedrulių“. Pagaliau ir 
iš Vokietijoje spausdinamų laikraš
čių galėtų būti imama vertingesnė 
medžiaga. Spauda brangi. Lietuvišką 
laikraštį išleisti sunku. Tad kas 
spausdinama, tas, kiek galima, tu
rėtų būti tobulesnio ir geresnio. To 
iš mūsų visų reikalauja sunkios gy
venimo sąlygos ir mūsų patriotinė 
pareiga.
. „Spinduliams" linkime tapti turi
ningesnių laikraščiu, o jis tokiu gali 
būti. * '

NAUJI ST. BŪDAVO KUBINIAI
Šią vasarą Amerikon išvykęs ra

šytojas Stasius Būdavas, šalia darbo 
tenykštėje lietuvių spaudoje, tęsia 
dar Vokietijoje pradėtą romaną 
„Žmonės be namų“ ir pradėjo naują 
romaną „Rapolas Gelžinis". Romane 
vaizduojamas gyvenimas spaudos 
draudimo metais, toliau nepriklauso- 

soje“, Kudirka „Varpe“ skelbė vie
nybės šūkį. 1887 m. Svięsoje“ Mai- 
.onis teigė:

Nors mūsų broliai nedaugei yra, 
Tačiau tvirti, jei riš vienybė.
Vincas Kudirka tautos himną bai

gia mums visiems kategorišku im
peratyvu

Vardan tos, Lietuvos
Vienybė težydi.
Vincas Kudirka — didysis mūsų 

tautos vienybės apaštalas. Kandžiau
sia jo satyra skiriama tiems lietu
viams. kurie negali sutartinai dirbti, 
tik dėlto, kad vieno kelnės išilgai 
dryžuotos, o antro — skersai. Vin
cas Kudirka juk nepeikia nei to, ku
ris su išilgai dryžuotomis kelnėmis, 
nei to, kuris su skersai. Tai skonio 
dalykas. Jis tik pašiepia, kad ne
esminiai mažmožiai trukdo žmonėms 
sutartinai dirbti, siekti didesnių 
tikslų. '

Ir „Vilties“ skelbtoji vienybė yra 
panaši į Vinco Kudirkos skelbtąją. 
„Vilties“ redaktorius A. Smetona 
„Vilties“ kvieslyje rašė, kad viršiau
sias viltininkų tikslas telkti tautinės 
pajėgos ir taikinti jos taip, kad dar
be neprieštarautų vienos kitoms, 
kad iš vieno ar šalymais eidamos, 
netrukdytų vienos kitų. Partijos 
tarpas daugeliui pasirodęs per siau
ras ir per ankštas, dėl to radęsi noro 
dideliu, plačiu būriu darbuotis savo 
šalies naudai.

Ir Basanavičiui, ir Kudirkai, ir 
Maironiui, ir Smetonai viltininkui 
tautos vienybė nėra pats sau tikslas, 
bet būtinoji sąlyga kitiems tikslams 
siekti, būtent, kad lietuvių tauta, 
išsivaduodama iš svetimų įtakų ir _ ___ ____________
vergijos, kultūriškai ir ekonomiškai Įmybės laikotarpis ir pirmoji bolše- 
stiprėtų, kurtų sau geresnį ir švie-1 vikinė okupacija, iki vokiečių-rusų 
sesnį gyvenimą. (B. d.) Ikaro pradžios.

kokius marškinius įkišęs jų vietoje“. 
Vyras, tai Išgirdęs, atsikirto: „Nie
kus pliauški! Jeigu Dievas duos svei
katą, dirbdami marškinius įsigysime, 
o tokios spaudos ir už didžiausius 
pinigus nebegausi“.

Tremties metais nevienas yra susi
daręs šiokią tokią lietuvišką biblio
tekėlę iš Vokietijoje išleistų knygų. 
Kai kurie nepraleidžia pro šalį nė 
vienos knygos, kuri tik pateko į sto
vyklą. Kai prasidėjo vežimas į Ang
liją, pirmieji keleiviai ypač buvo 
susirūpinę, ir nuolat teiravosi, ar leis 
įsivežti knygas ir laikraščių kom
plektus. Iš karto nieko aiškiau ne
patyrę, išsivežė mėginti. Ir ką gi? 
Praleido.

Ir toliau stebint iškeliaujančius, 
krinta į akis, kad jie vieną kitą kurį 
nors savo daiktelį atiduoda dar pasi
liekantiems stovykloje draugams, ta
čiau knygas pasiima kartu 
dalykai, kurie brangiausi 
niausi jų gyvenimui. Visi 
atsako, kaip ir ankščiau 
knygos mylėtojas: „Kitur jų gal ir už 
brangiausius pinigus nebegausi." 
Taip pat teko pastebėti, kad kai ku
rie, tikėdamiesi irgi patekti į Angliją

su tais 
ir būti- 
panašiai 
minėtos

bei kitur, jau dabar savo knygas j 
ten persiunčia anksčiau nuvykusiems 
savo artimiesiems, kad pasaugotų 
iki jų atvykimo.

Štai,' dar vienas pavyzdys, šiomis 
dienomis iš vienos mūsų stovyklos 
keletas vyrukų išvyksta į Kanadą. 
Ruošiasi kelionei. Ateina spaudos 
platintojas, rinkdamas užsakymus 
vienai ką tik iš spaudos išėjusiai 
knygai. Pas kitą dieną išvykstančius 
neužsuka, nes knygos gal tik po mė
nesio bus gautos. Tai pastebėję, pa
tys išvykstantieji kreipiasi į platin
toją, sumoka pinigus ir paprašo lie
kančius draugus, kad, knygas gavę, 
jiems persiųstų į Kanadą.

Pamilome savo knygą, kuri tiek 
daug vargo kelių yra išvaikščiojusi 
drauge su savo skaitytoju. Pamilo ir 
ji mus. Išsiblaškome po visus pasau
lius, ir ji nepalieka ihūsų, bet drauge 
keliauja ir lydi mus į dar nežinomą 
rytojų. Ką gi, nepaliksime jos, n^ 
kitur gal ir už didelius pinigus jos 
nebegausime. Mūsų garbingieji knyg
nešiai gali ramiai ilsėtis, nes jų ko
vos iškęsti vargai dėl lietuviškos 
knygos nenuėjo veltui. Knyga dabar 
mūši] didžiausia paguoda. B-us
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S/mas Urbonas

Fragmentas Iš rinkinio „S CKURIAI IR ŽMONĖS“

Anelė pas Kazį atsinešė visą savo 
kraitį, motinos slapčiomis sutaupytus 
tris šimtus litų ir linksmą papūtžan- 
dę, antruosius metukus užkliudžiusią 
Aneliukę.

— Ar mudu niekad daugiau nesi- 
skirsim, Anele? — spaudė žmonos 
rankas Urba, kai juodu tą vakarą, 
užmigdę mergaitę, sėdėjo susiglaudę 
ant lovos krašto nuosavoje pirkioje.

— Kazy, lyg aš kvaila, ar ką ... — 
sukaitusi vapėjo žmona, kol stiprus 
vyro glėbys užėmė jai kvapą . . . 
Širdis buvo kupina seniai patirto 
džiaugsmo, pilna gyvenimo, kuris 
tvinkčiojo Anelės krūtinėje, aptemp
toje gėlėta bliuskele.

Žiemai senasis Urba grįžo pailsėti 
į savo namus, pas vyresnįjį sūnų. 
Jaunieji pasiliko vienu du. Pasiliko 
su savo gražiai bujojančia atžala — 
Aneliuke, su visais naujakurio gyve
nimo džiaugsmais ir vargais, su pui
kiai tarpstančiais Kazio bekonais.

Pavasariop, pardavęs paršus, Urba 
grąžino bankui dalį skolos, vienam 
antram kaimynui palūkanas užkai
šiojo, o likusius pinigus metė į savo 
sklypą. Neklausydamas žmonos at
kalbinėjimų, užsiėmė kasti šulinį, 
užveisė platų rėži braškių, apleido 
kelis lizdus viščiukų ir žąsų. Gal
vojo net įsigyti kokį kelmą bičių.

— Tokie geri laikai! Ūž vienus be
konus k’ek pinigo! Nerizikuosi — 
negyvensi!

Kazio žmona visiškai apsileido. Mur
zina, apdriskusi Aneiiukė per dienų 
dienas be priežiūros šliaužiojo po 
kiemą. Ūkyje nebuvo jokios tvar
kos. Bet užtat nuolatinis vyro ujimas 
ir negirdėti įtarinėjimai buvo jos ir 
motinos kasdieninė malda.

Kartą Urba pėsčias iškeliavo į 
miestą, įvairiais žemės reikalais. 
Grįžtantį kelyje atsitiktinai privijo 
važiuota Bartkuvienė, ir abu grįžo j 
Skirpstūnus. Pas Bartkų savanoriai 
šnekučiavo iki vėlumos. Prisiminė 
anuos kareiviavimo metus, pasiskun
dė sunkia naujakurio dalia ir neju
čiomis ištuštino butelį karčiosios. 
Bartkuvienė vyrus pavaišino nuo ru
giapjūtės užsilikusiu skilandžiu, o 
Kaziui puse lūpų ir apie naują savo 
bėdą prasitarė ... O vyras — ką gi. 
Paglostė apvalią saviškės petį ir tė
višku pasididžiavimu pridėjo:

— Dabar, Kazimierai, tai jau no
rėčiau tave į dukters kūmus pa
kviesti. Jei Dievas duos — bus pora, 
kaip tvora. Nenoriu nusileisti, kai
myne. Kuo tu geresnis, antro lauk
damas. Tik žiūrėk, kad tavo uošvė 
vėl kokios miglos Anelei į akis ne
pripūstų. Velnio nešta'ir pamesta.-

Atsisveikindami, tarpduryje abu 
vyrai stipriai pasibučiavo, žadėdami 
vienas antro bėdoje nepamiršti.

Nespėjo Urba grįžti namo, o jo 
moterys jau spirgėjo, naujų liežuvių 
įkaitintos. Zenkuvienės dukterėčios, 
merginos taip jau per dvidešimtpen- 
kerius perkopusios, apie Kazį buvo 
viską išuostinėjusios ir. nudailinusios. 
Girdi, abudu buvo įgėrę ir visą kelią 
ant vienos pasostės susiglaudę čiul
bėjo . . . Kažkodėl toki įraudę namo 
parvažiavę . . . Bartkus čia pat pa
čiai pirų iškėlė . . . Tada Kazys 
pastatė buteli degtinės, ir visi neva 
susitaikė. Kiti sako, kad, gal būt, 
Bartkaus ir visai namie nebuvę.

Kaziui ėmė pavydėti net ir pado
resnieji kaimynai. Tik savanoris 
Bartkus su juo ranka rankon ėjo, 
vienas antram talkino.

Dažna viešnia pasidarė ir Anelės 
motina. Ir vis su savo pamokymais, 
su žento planų kritika, su kurstančia 
užuojauta nuo ryto ligi vakaro dar
bais apsikrovusiai dukteriai. O kada 
rudenį Anelė savyje vėl pajuto nau
ją gyvybę, uošvės kurstomas praga
ras pradėjo užsiliepsnoti iš naujo.

Viena bėda — ne bėda. Suirzusi, 
negaluojanti žmona per patį darby
metį ištisas valandas prabūdavo už
sidariusi kamaraitėje. Dažnai žvy
gaudavo nešertos kiaulės, nyko ne
prižiūrimi paukščiai, daržai peržėlė 
žolėmis. Svetimų visur neprisam- 
dysi. Svarbiausia — laiku suimti ja
vus ir apdirbti žemę.

Lyg tyčia tą vasarą Kazio tėviš
kėje susirgo jo tėvas. Seniukas jau 
retai kada pakildavo iš lovos. Su 
įo liga Urba nustojo didelio pagel- 
bininko ūkyje. Zenkaus Jurgis irgi 
visai nepasirodydavo. Susipykęs su 
tėvu, išėjo kažkur iš namų. Pagaliau 
netikėtai krito vienintelis Kazio ark
lys, prieš metus pirktas iš varžyti
nių. Nusipirkti kad ir kokį arklia- 
palaikį — nebuvo iš ko. Visus liku
sius pinigus Kazys buvo sukišęs i 
savo nau’ąii šulinį.

Nepasisekimo šešėliai vėl nutįso 
Urbos kelyje. Uošvė triumfavo, senis 
Zenkus trynė iš džiaugsmo rankas, o

Vienu du visą vakarą girtuokliavę. 
Begėdžiai! Kaip juos ir šventa žemė 
nešioja .. ,

Zenkuvienė tą vakarą apsinakvojo 
pas dukterį, ir abi, pasigaianduslos 
liežuvius, laukė grįžtančio Kazio. I 
pirmąją ugnį motina šį kartą Išstatė 
įmokintą ir padrąsintą Kazio žmoną.

Šeimyninis barnis buvo neilgas ir 
ska'ūdus abiems pusėms:

— Tai jau parsivilkai prisipūtus!
— Ne iš tavo gero^Anele! Neduosi 

su žmogum pasikalbėti?
— Taigi, kad ne su žmogum, bet 

su žmona. Sakyk, Kazy, o kaip ten 
tau šiandien patiko Bartkuvienė, 
a? . . .

— Aha! Tai jau tavo motinėlė vėl 
man kaltūną suka? Būk rami, dabar 
taip greitai iš proto neišeisiu . . .

•— Prastas gudrumas, visiems ma
tant, su svetima boba vežime trai
niotis . . . Manai aš nežinau! . . .

— Pasakyk tuojau, kas matė? — 
rėžė į stalą nesusivaldęs Kazys, 
kad net antrame jo gale duonos žiau- 
berė į viršų pašoko. Pradėjo verkti 
nubudusi mergaitė.

— Dar klausi, kas matė? Visas kai
mas jau kalba, kaip kirviu kerta...

— Tavo puseserių ir'mano uošvės 
lūpomis? ... Aš jas vieną dieną 
dar užčiaupsiu!

— Na. tiktai pamėgink’ pakelt 
ranką prieš mano motiną! Tuoj atsi
dursi, kur pipirai auga!

— Ne motina, o nuodinga gyvatė, 
kuri nuodija tavo ir mano gyveni
mą. Tavo tėvelis — irgi neatsilieka. 
Manai, Anele, aš nežinau, kur tie 
pipirai auga? . . . Brazilljojl ... Gi 
žinai ... aš išeisiu iš proto arba kur 
išvažiuosiu. Tėvas dar tavo broli be
pročiu apšauks, o tada galėsi kara
liauti viena, abejus namus valdy

dama . . . Tik nebūk jauna ir kvai
la, vyrų — atsiras . . . Cha, cha, cha, 
cha, cha! ... — dūrė kaip žiburiu į 
akis Kazys.

— Bedievi! . . . Gyvuly! . . . Pa
leistuvi! ... — nežinodama ko grieb
tis, sušuko ant visos pirkios pamė
lynavusi, ašarodama uošvė.

— Jeigu Dievas judviejų su tėvu 
klausytų, tai jau seniai visi pragare 
čirškėtume. Tiktai visa bėda, kad 
šuns balsas į dangų neina - . .

— Pats, kaip šuo prie kitų bobų 
lendi, mane apsunkinęs ... — dar 
mėgino atstatyti pralaužtą gynybą 
iš pykčio balsiai verkdama Anelė. — 
Aš tai Bartkaus kalei akis išdrasky
siu! Tegu pasisaugoja . . .

— Sakau, Anele, tu man Bartku- 
vienės daugiau neliesk! — niekuo 
neužtarnautas įskaudinimas užvirė 
Urbos lūpose. Jis vėl trenkė kumš
timi į stalą.

— Matai, kokia šventuolė atsirado! 
Tur būt veltui tave lašiniais šeria?.. 
— pro ašaras mėgino dar pasityčioti 
Anelė.

— Zinai, ką aš tau. Anele, pasaky
siu: Bartkuvienė yra dora moteris, 
kaip ir tu iki šiol man buvai, ir tiek 
pat šventa, lygiai kaip ir tu šiandien 
savo padėjime... Ji taip pat laukia 
antro vaiko . . . Tik nieko dėl to ne
kaltina ir neklauso savo motinos, nes 
įos jau seniai neturi . . . — baisios 
netiesos smaugiamas, Kazys nutrau
kė barni ir tyliai pradaręs pirkios 
duris išėjo į orą.

— Ak, tai šitaaaip! ... Matai, ka’p 
toli juodu nuvažiavo . . . Bartku
vienė jau laukia ... — ramindama 
isteriškai raudančią dukterį, po va
landėlės atsigavo Anelės motina.

Kieme stūguriavo Urbos šuo. Jais 
vienam Kazys tegalėjo pasiskųsti sa
vo gyvenimu ...

5
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LTB suvažiavimo 
rezoliucijos

LTB II Suvažiavimas, išklausęs 
VLIKO ir Vykdomosios Tarybos

Laiškai iš Paryžiaus (1)

Benamio kelionė į nežinią
pranešimų, pritaria mūsų vadovau
jamųjų veiksnių darbui bei jo link
mei, prašo tą darbą - tęsti visomis 
įmanomomis priemonėmis ir pažada 
juos visokeriopai remti.

LTB II Suvažiavimas, išklausęs 
LTB Vyriausiojo Komiteto praneši
mų, su pasitenkinimu pripažįsta, kad 
Vyr Komitetas esamose sąlygose yra 
daug padaręs, tremtinių reikalus 
tvarkydamas bei juos gindamas, ir 
nuoširdžiai dėkoja.

LTB II Suvažiavimas, apsvarstęs 
lietuvių tremtinių reikalus, pagei
dauja:

švietimo reikalu 1) pasistengti 
švietimo ir kultūros darbą taip or
ganizuoti, kad jis geriausiai atitiktų 
mūsų tautos idealus, gyvenimo rei
kalavimus ir apimtų visus tremti
nius; 2) rūpintis, kad į mokyklos 
darbą būtų į jungti pajėgiausi ir 
cenzuoti mokytojai; 3) kiek galima 
daugiau suintensyvinti jaunuomenės 
auklėjimą; 4) sudaryti švietimo Val
dybą iš asmenų, turinčių akademinį 
išsilavinimą, ilgesnį laiką sėkmingai 
dirbusių švietimo srityje ir tiosiogiai 
vadovaujančių savo specialybėj.

Informacijos ir ryšio reikalu. Pra
šyti nauja! išrinktą Vyriausiąjį Ko
mitetą kiek galima dažniau lankyti 
stovyklas, informuoti jas visais klau
simais ir tuo būdu duoti dažniau pa
justi rūpinimąsi, globą ir vadova
vimą, ko visi tremtiniai pageidauja.

Solidarumo ir drausmingumo rei
kalu. Prašyti Vyr. Komitetą stiprinti 
lietuvių tremtinių budrumą, kovo
jant su visomis negerovėmis ir ypač 
su tais reiškiniais ir asmenimis, ku
rte sąmoningai ir kartais organizuo
tai siekia palaužti tremtinių dvasios 
atsparumą ir gražų sutarimą.

Emigracijos reikalu. Prašoma emi
gracijos reikalu derinti veikimą visų 
lietuviškų institucijų, laikytis vienos 
užbrėžtos linkmės, teikti greitesnių 
ir tikslesnių žinių ir paveikti lietu
vių tremtinių spaudą, kad ji skelbtų 
tiktai gerai patikrintas ir nepriešta
raujančias informacijas.

Gyvenančių už stovyklos lietuvių 
reikalais. Prašyti Vyr. Komitetą pil
nai išryškinti ir nustatyti skaičių lie
tuvių, gyvenančių ne stovyklose, ir 
suaktyvinti pastangas rūpintis jų 
globa, jų turto apsauga, mokyklo
mis, emigracijos teisėmis ir, apskri
tai, jų teisių gyvenimu.
Pritarti lietuvių bendruomenės ap- 

dėjimui visuotiniu, nuolatiniu ir kiek 
galima išlygintu mokesčiu Tautos 
Fondui. Jo normas nustatys Vykdo
moji Taryba, susitarusi su LTB Vy
riausiuoju Komitetu.

Paskutinis žvilgsnis į Bodensee, 
į rudens gelsvume skęstančius 
Schwarzwaldo slėnius — ir naktis jau. 
Lygiai prieš 3 metus tokią pačią tam
sią naktį praradau namus ir Tėvynę, 
tokią pačią tamsią naktį traukinys 
nešė Berlyno link.

Truputis prisiminimų tokiomis va
landomis: čia Vilnius su rudens mig
loje skęstančia Katedra ir Gedimino 
kalnu, čia Kaunas su žavingais slė
niais, čia Nida, čia tėviškė. Ir daug 
brangių veidų ateina ir dingsta ka- 
žikur.

Benamio kelionė. Treji metai Vo
kietijoje — tai šis tas žmogaus gy
venime; o praeis diena ir atrodys, 
kad vienos valandos tebūta. Virtinė 
miestų ir vardų blės ir nyks, sunkios 
ir šviesios valandos išsilygins ir liks 
tik tolimas ir gal tik faktinis prisi
minimas.

Kehl. Paskutinė stotis Vokietijoje. 
Kitoje pusėje Reino-Strasburgas. 
Pasų ir muito kontrolė. Prisimena 
keliavimas anais gerais laikais. Po 
trejų metų net keista, kad yra dar 
sienos, per kurias galima važiuoti, 
kad yra pasaulis su žmonėmis, kurie 
juda, vyksta kažikur, turi "tikslą ir 
laisvę.

Vidurnaktis, ir miestas jau miega. 
Tik keleiviai stumdosi iš kampo į 
kampą didžiulėje stotyje, kai kurie 
girkšnoja vyną. Bufete pilna viso
kiausių rūšių gėrimų — tik noro ir 
pinigų. Ir pirmame žingsnyje žmo
gus pajunti tikrą pinigo vertės su
pratimą.

Po valandėlės traukinys dumia Pa
ryžiaus link. Iki Paryžiaus tęstoj a 
tik dviejose vietose: senai bevažiuo
ta tokiu expresu, tai net keista, kad 
traukinys dumia keletą valandų be 
sustojimo. Vagone daug vietos: mu
du du lietuviai ir pora studentų iš 
Paryžiaus. Jie gyvi, ir mes netrun
kame įsileisti į kalbas. Jie elzasie- 
čiai ir visa siela ir kūnu tikri pran
cūzai. Per keletą valandų perbė
game visas temas — nuo aukštosios 
politikos iki paskutinių madų 
Champs Elysėes. Laisvė ir demokra
tija jų kalbose, tad ne^toka ir kriti
kos prieš pačius save.1 Mes tik pa
lengva drįstame įsitrauti į laisvesnį 
nuomonės pareiškimą. Tie treji me
tai .. . Tos okupacijos Tėvynėje . . . 
Ir toji „globa“ Vokietijoje.. Žmogus 
pripranti prie; visko ir, tik atsidūręs 
naujose sąlygose, pastebi, kad daik
tus buvai bepradedąs vadinti netik
rais vardais. Tegu šiandien Prancū
zija ir suvargusi ir gal kiek pakri
kusi. bet žmonės joje laisvi, demo
kratiški, į ateitį žvelgia su viltimis.

“■ Paskutinės Trečiojo Reicho dienos
« Pasaulio pabaigos nuotaika

Pasklidus žiniai, kad iš Wenko 
pagalbos laukti jau nebėra prasmės, 
ir kad Hitleris atsisakė pasitraukti 
iš Berlyno, bunkeryje įsiviešpatavo 
tikra pasaulio pabaigos nuotaika. 
Savo nusiminimą kiekvienas bandė 
paskandinti alkoholyje. Pradėtos 
švaistyti didžiulės geriausio vyno, 
likerių ir delikatesų atsargos. Tuo 
metu, kai mieste, rūsiuose ir po
žeminio traukinėlio šachtose, su
žeistieji neturėjo kuo numalšinti savo 
alkį ir troškulį, nors kai kurie jų gu
lėjo tik keliolikos metrų atstume 
nuo mūsų (pvz., Potsdamo aikštės 
požeminių stočių šachtose) — čia 
vynas tekėjo upeliais.

Apie antrą valandą ryto, visiškai 
nuvargęs, atsiguliau, norėdamas bent 
porą valandų pailsėti. Gretimame 
kambaryje girdėjosi triukšmas. Ten 
girtavo Bormannas, Krebsas ir 
Burgdorfas. Maždaug po pustrečios 
valsandos mane pažadino apatinėje 
lovoje gulėjęs, Berndas sakydamas: 
— Mielasis, tu pramiegosi kaiką svar
baus, Paklausyk, jau visą valandą 
kalbama tokiu garsumu . . .

Aš apsiverčiau ir pradėjau- klau
sytis. Burgdorfas rėkė Bormannui:

— Prieš tris ketvirtadalius metų 
paėmiau šias pareigas, pašvęsdamas 
joms visas savo1 jėgas ir visą idea-, 
Izmą. Aš visada stengiausi sutai
kinti partiją ir Wehrmachtą. Nuėjau 
tiek toli, kad atitrūkau nuo arti
miausių, savo draugų Wehrmachte, 
pasidariau jų nekenčiamas. Aš da- 
r'au. kas įmanoma, kad tik galėčiau 
pašalinti Hitlerio ir partijos nepasi- 
t kėjimą Wehrmachtu. Pagaliau 
Wehrmacht© sluoksniuose mane pra
dėjo laikyti karininkijos išdaviku. 
Šiandien ir aš pats matau, kad jų 
pr’ekaištai yra teisingi, kad mano 
darbas buvo veltui, mano idealizmas 
klaidingas, taip, jis buvo naivus ir 
kvailas.

Sunkiai atsidusęs, jis akimirkai nu
tilo. Krebsas bandė jį nuraminti, 
prašydamas atsižvelgti į Bormanną. 
Tačiau Burgdorfas tęsė toliau:

— Palik mane, Hansai. Vieną kartą 
reikia viską pasakyti. Gal būt, už 
paros bos jau pęrvėlu.

Ir visa tai jau sukuria aplinką, visai 
skirtingą nuo Vokietijos. Ištrūkus iš 
DP replių, tūlą net svaiginančiai vei
kia.

Saulei tekant, j išvydome pirmuo
sius Paryžiaus priemiesčius. Būdinga, 
kad čia nematyti tų daugybės daržų, 
kuo ypač pasižymi Berlynas ir kiti 
Vokietijos miestai: Dar valandėlė, ir 
mes paskendome didžiulėje keleivių 
masėje Paryžiaus Gare de l’Est.

Jau prieš vykstant į Paryžių ir 
traukiny paaiškėjo, kad pirmasis ir 
sunkiausias uždavinys, kuris naujai 
atvykstančioje laukia, tai pastogės 
suradimas. Apie ši klausimą kiek 
plačiau.

Paryžiuje jau prieš karą buvo ne
lengva surasti padoresnį butą ar 
kambarį. Žmonės arba gyveno dide
liuose ir gražiai apstatytuose butuo
se, arba vafgo senų namų ankštuose 
ir varginguose kambariuose. Dar la
bai buvo madoje — gyventi viešbu
čiuose. Pažįstu keletą rusų emigran
tų, kurie nuo pat 1917 metų gyvena 
mažame viešbutėly ir dabar beveik 
nebeįsivaizduoja gyvenimo atskira
me bute. Gyvena viešbučiuose ir 
patys prancūzai, dažniausiai meni
ninkai, poetai, artistai. Tai jiems 
suteikia daugiau laisvės, negu siau
ras pilietiškas tūnojimas privačiame 
bute.

Viešbučių Paryžiuje begalybė ir 
normaliu laiku rinkis kur nori pagal 
kišenę. Šiuo metu, kada daugelis 
prancūzų, savo turtą praradę karo 
ugnyje, kraustosi į Paryžių, surasti 
kambarį, kad ir menkiausiame vieš
butyje nelengva. Kelioms dienoms — 

Lietuvių esperantininkų suvažiavima • Schw.-Gmiind stovykloje. Esperanto 
60 metų sukakties akademijos garbės prezidiumas. Kalba buv. LES sekr. 
Pr. Ens’kaitis. Borjero nūotr.

— Mūsų jaunieji karininkai, — 
pradėjo jis vėl rėkti Bormannui, — 
parodė tokį tikėjimą ir idealizmą, 
kokio dar istorijoje nėra buvę. 
Šimtais tūkstančių jie, išdidžiai šyp
sodamiesi. ėjo mirti. Tačiau už ką? 
Ar už mylimą tėvynę, jos didybę ir 
ateitį? Už padorią ir švarią Vokie
tiją? Ne, už jus jie mirė, už jūsų 
gyvenimo sotumą, už jūsų valdžios 
geismą. I gerus dalykus įtikėjęs 80 
mil. tautos jaunimas liejo kraują 
visuose Europos frontuose, .buvo 
paaukoti milijonai nekaltų žmonių 
tuo metu, kai jūs, partijos vadai, 
turtėjote tautų lobiais. Pririjot, mil
žiniškus turtus susigrobėt, riterių 
dvarų prisivogėt, pilių prisistatėt, 
pertekliuje plaukėt, o žmones nTul- 
kinot ir skriaudėt. Mūsų idealus, 
mūsų moralę, mūsų tikėjimą, mūsų 
sielą sumaišėt eu purvais. Žmogus 
jums buvo tik įrankis jūsų nepaso
tinamam valdžios geismui tenkinti. 
Vokiečių tautos šimtmečiais kurtą 
kultūrą sunaikinot! Tab yra baisi 
kaltė!

Paskutiniuosius sakinius generolas 
išrėkė beveik uždusdamas. Po to 
bunkeryje viskas nutilo. Girdėjosi 
tik jo švokščiąs alsavimas.

Pagaliau pasigirdo šalti, apgalvoti 
bei saldiežuvavimu atmiešti Bor- 
manno žodžiai ir tai buvo visa, ką 
jis galėjo į tai atsakyti:

— Bet, mano mielasis, nekibk as
meniškai. Jei visi kiti ir praturtėjo, 
tai aš esu laisvas nuo šios kaltės. 
Tai prisiekiu tau viskuo, kas man 
šventa. Į sveikatą, mielasis!

Viskuo, kas man šventa, — aidėjo 
mano ausys*. — viskuo kas jam 
šventa. Juk kiekvienas žinojo, kad 
jis buvo įsigijęs didelį dvarą Mek
lenburge, o kitą pietinėje Bavarijoje, 
o prie Chiemsee ežero statydinosi 
puošnią vilą. Ar prieš porą valandų 
nesiūlė dvarus ir mums? Tai buvo 
šventoji priesaika aukščiausiojo po 
paties Adolfo Hitlerio partijos vado.
Nebepasibaigianti pragariška ugnis

Aš bandžiau dar kartą užmigti, ta
čiau man nebepavyko. Apie 5.30 vai. 
pradėjo veikti rusų artilerija, tik šį 
kartą daug smarkiau, negu pirma. 
Apšaudymas pavirto pragariškai

smarkia nesibaigiančia ugnimi, ku
rios man nebuvo tekę išgyventi per 
visą karą. Ventiliatoriai nuolat tu
rėjo būti sustabdomi ištisoms valan
doms. Viršutinės lubos buvo daugely 
vietų 'pramuštos, ir mes galėjome 
jirdėti, kaip tinko gabalai krinta ant 
apatiniosios betoninės dangos. Pro 
artilerijos sviedinių krušą girdėjosi 
duslios sunkiųjų bombų detonacijos. 
Reicho kanceliarijos ir vyriausybės 
kvartale siautė ugnies uraganas. Mū
sų 100 watų siųstuvo antena buvo 
sunaikinta, nutrauktos ryšio šu įvai
riais fronto ruožais linijos. Kiek
vieną kartą tikėdavome, kad ugnis 
jau pasiekusi savo kulminacinį 
punktą, tačiau kiekvieną kartą turė
davome tą įsitikinimą pakeisti, nes 
išgirsdavome ją dar sustiprėjus. 
Šviežio oro trūkumas buvo nebepa
kenčiamas. Kiekvienu momentu vis 
ryškiau pastebimai reiškėsi galvos 
skausmai, dusulys, prakaitavimas. 
Bunkeryje esantieji žmonės pradėjo 
visiškai sugniužti. Y

Anksti rytą rusai puolė Belle-Al- 
lianze aikštę ir prasiveržė iki Wil- 
helmo gatvės. Nuo mūsų iki priešo 
buvo belikę tik apie 1000 metrų. Net 
ir rinktiniai Adolfo Hitlerio korpo 
kareiviai šia audrą nepajėgė sulai
kyti.

Prieš pietus vienam mūsų ryšinin
kui pavyko prasiveržti iki Berlyno 
komendanto ir gyvam sugrįžti atgal. 
Padėtis buvo pablogėjusi visur: tiek 
centre, tiek ir kitose miesto dalyse. 
Charlottenburgas buvo beveik visiš
kai prarastas. Miesto viduryje dėl 
geros gynybos sistemos rusai reikš
mingesnių laimėjimų pasiekti nega
lėjo, už tai kitose miesto dalyse jie 
skverbėsi vis tolyn.

Rytą patyrėme, kad drąsiajai Han
na Reitsch pagaliau pavyko pakilti 
su sužeistuoju generalfeldmaršalu 
Ritter von Greim. Unter den Linden 
alėjoje ties Brandenburgo vartais ji 
atsiplėšė nuo žemės ir nesužeista pa
liko miestą.

Sužeistųjų aprūpinimas visuose 
ruožuose sunkėjo kas valandą. Trū
ko gydytojų, tvarstomosios medžia
gos, vaistų ir vandens, vandens . . .

Popietinėmis valandomis, su že
mėlapių pluoštu eidamas į padėties

taip, bet jei reikia apsigyventi ir' 
maždaug už padoresnę kainą, tai ge
rokai tenka palakstyti ir visokiais 
būdais išbandyti laimę.

Lietuvių kolonija, išskyrus keletą 
šeimų, gyvena taip pat viešbučiuose, 
dažniausiai „Grand-Hotel“ stiliaus. 
Kas gi tas „Grand-Hotel“ stilius?

Šiuo vardu vadinasi vienas pra
banginis’viešbutis prie Operos ir ja
me nakčiai kambarys atseina tūk
stančiais. Bet Paryžiuje yra daugybe 
kitų „Grand-Hotelių“, kurie aptrešę, 
apgriuvę, dažnai su parazitais ir vi
sais kitais atributais. Jie savo metu 
dažnas tarnavo neaiškiems tikslams, 
dabar virto pastovia benamių gyven
viete. Nesakyčiau, kad visi Paryžiaus 
kelinto rango viešbučiai būtinai turi 
turėti šių „Grand Hotel“ viešbučių 
stilių bet jų pilna ir Lotynų kvar
tale ir Montparnasse, ir Montmartie, 
ir visur kitur. Koks šeimininkas, 
toks ir viešbutis ...

Prie klausimo grįžtant reikia pri
pažinti, kad nors Prancūzija ir žy
miai mažiau apgriauta, butų prob
lema aštriau pastatyta nei Vokieti
joje. Mano manymu čia turi lemia
mos reikšmės būdingas ir ypač ak
centuojamas šiame reikale prancū
ziškasis individualizmas. ’ Taip pat 
nepastebima naujos statybos. Taigi, 
kurie mano emigruoti Prancūzijon, 
turi šiuo klausimu giliai susidomėti, 
nes gali tekti pusę uždarbio atiduoti 
už poros kambarių patalpas. Patar
tina su pažįstamais jau iš anksto su
sitarti, kad jie ką nors „sužvejotų“.

Tuose viešbučiuose gyvenant ga
lima virtis valgyti ir jaustis jau

nagrinėjimą, pamačiau komišką 
vaizdą. Burgdorfas, Krebsas ir Bor
mannas, baigę savo nakties kivirčus, 
buvo persikėlę į Hitlerio buto prieš
kambarį. Pilni saldaus vyno, garsiai 
knarkdami, ištiesę kojas,' visi trys 
paladinai gulėjo giliuose foteliuose, 
pastatytuose ties dešiniąja siena. Už 
kelių žingsnių, prie priešais stovinčio 
stalo, sėdėjo Hitleris, šalia jo Goeb- 
oelsas, o ant kito suolo — Eva Braun.

Hitleris atsistojo. Jam ir Goeb- 
belsui nebuvo taip lengva perlipti 
per ištiestas miegančiųjų kojas, juos 
nepažadinant. Goebbelsas čia ypač 
rūpestingai stengėsi. Eva Braun tuo 
momentu nusišypsojo.

Vakare į bunkerį buvo atgabentas 
Waffen SS generolas Fegelein. Jis, 
kaip jau anksčiau minėta, buvo nuo
latinis Himmlerio atstovas pas Hit
lerį. Buvo vedęs Evos Braun seserį 
ir todėl mėgdavo su kitais nesiskai
tyti. Balandžio 27 d., matydamas, 
kad viskas yra beviltiška, jis be lei
dimo pasitraukė iš bunkerio ir, per
sirengęs civiliniais drabužiais, bandė 
išvykti iš Berlyno. Tačiau SS-ninkai 
jį pagavo ir atgabeno atgal į bun
kerį. Nuplėšęs laipsnius ir visus pa
sižymėjimo ženklus, Hitleris pa
skelbė mirties bausmę — sušaudyti. 
Ką Eva Btaun tuo metu sakė, ar ji 
savo švogerį užtarė — to mes nepaty
rėme. Greičiausiai —' arba ji netu
rėjo vyrui jokios įtakos, arba ir pati 
buvo tokia pat fanatikė, kaip ir jis. 
Balandžio 29 d. rytą iš SS kareivių 
buvo sudarytas egzekucijos būrys, 
kuris viduriniame reicho kanceliari
jos kieme Fegeleiną sušaudė.

Letargiška apatija bunkeryje jau 
buvo tiek įsiviešpatavusi, kad net šis 
įvykis praėjo beveik niekeno nepa
stebėtas.

Apie 9 vai. artilerijos uraganas 
trumpai, valandėlei aptyla. Rusai 
puola Wilhelmo gatvę. Jų tikslas — 
Reicho kanceliarija, o ten ir didžiau
sias šio karo laimikis — Adolfas Hit
leris.

Visi sulaiko kvapą. Ar jau atėjo ta 
v.-’-md“?

Po valandos vrižta r”š’n ’*kos, ku
ris praneša, Ir-.d pricips laikinai su
stabdytas už 500 metrų nuo reicho 
kanceliarijos. — luk — 

„patogiai“. Šeimininkas į tavo gyve
nimą visai nesikiša, Išskyrus nuomos 
reikalą. Nuoma čia dažniausiai mo
kama „iš kalno“ — t y. iš anksto 
už mėnesį pirmyn. Registracijos visai 
paprastos ir jei tik nori gali kambarį 
keisti nors 10 kartų į dieną. „Gali 
amžinai keliauti is viešbučio į vieš
butį, iš miesto j miestą“, paaiškino 
man vienas senas pažįstamas.

Verdamasi čia ant dujų, elektros, 
primuso ir „alcoolio“. Dujos nevi- 
siems prieinamos, nes senuose vieš
bučiuose jų nėra. Taip pat neleidžia 
taupūs ir dažniausiai šykštūs šeimi
ninkai virtis ant elektros. Su pri
musu — sunku gauti žibalo. Tad 
dažniausiai verdamas! ant „alcoolio“. 
Pastarojo vardą teišgirdau tik Pary
žiuje. Tai krosnelės, primenančios 
chemikų ar vaistininkų spiritines, 
kuriose deginamas vadinamasis „al- 
cool a bnil’er“. Jis yra gaunamas 
mažais kiekiais, be to, labai netau
pus, tad tenka pirktis „juodai“ už 
palyginti stiprią kainą Kam pa
vyksta susigauti kambarys su dujo
mis, tai atpuola didelė eilė rūpesčių. 
Dujos Paryžiuje yra itin puikios, de
ga visą parą, ir, palyginti, pigios.

Štai tau ir Paryžius. Nei Traėa- 
dero, nei Champs Elysėes nerūpi, o 
ką begalvoti apie biblioteką, operą, 
kiną... Benamį keliautoją Paryžius 
užgula visu sunkumu ir tik labai 
palengva pradedi iš tų sunkumų iš
bristi. Rašydamas šį laišką, aš pri
simenu amerikiečio lietuvio p. Bal- 
tramaičio žodžius, pasakytus Seligen- 
stadto lietuviams:

„Nėra reikalo veržtis kur. Niekas 
nelaukia su pyragais.“

Ir galvoju toliau, ką reiktų daryti 
išlipus iš laivo Brazilijos džiunglėse, 
ar Australijos tyruose? Jei jau taip 
nelengva civilizuotame Paryžiuje, tai 
ką bekalbėti ten, kur nėra nė tų 
paprasčiausių „Grand-Hotelių“, nė 
kitokių pastogių, nė dujų, nė to „al
coolio“. Juk pvz. Šiaurės Afrikoje 
naujieji emigrantai ištisus metus 
išgyvena kokioje nors palapinaitėje, 
kol suranda kokią pašiūrę. Mūsų 
tremtinių masė'nėra tiek turtinga, 
kad galėtų galvoti emigruoti bet kur. 
Žingsnis iš Voketijos — ir tūkstan
čiai naujų vargų ir sunkumų. Jei jau 
padėti naują žingsnį, tai tik ten, kur 
tų vargų laukia mažiausia. Gal ver
čiau palaukti geresnės progos, negu 
veržtiš bi tik kur...

Aš nenoriu viso to sakyti apie Pran
cūziją. Kiekvieno laisva valia daryti 
taip, kaip jam.atrodo patogiau. Bet 
padarius vieną žingsnį iš Vokietijos, 
šios mintys savaime veržiasi: nes 
visu aštrumu pajuntama kova už 
būvį. Ar nepanašios mūsų tautiečių 
mintys iš Anglijos?...

Bet... bet iš kitos pusės kiekvie
nas, kas tik bet kokiu būdu iškėlė 
koją iš Vokietijos, mažiausiai begal
voja apie jon sugrįžimą.

Z. U.
Paryžius. 1947 m, spalių mėn.

Literatūra merdi
(atkelta iš 4 psL) 

ram’ lietuviui patriotui tai kelia op
timizmą dėl lietuviškos literatūros 
ateities“. Argi gali tikras lietuvis 
patriotas būti optimistiškai nusitei
kęs dėl lietuviškos literatūros atei
ties, kai okupuotoje Lietuvoje toji 
literatūra merdi.

Ir be Augustino Griciaus straipsnio 
aišku, kad okupuotoje Lietuvoje lie
tuviškoji lietratūra. klestėti negali. 
Kad literatūra galėtų klestėti, jai 
pirmų pirmiausia reikia laisvės. O 
kur okupacija, priespauda ir smur
tas, ten negali būti laisvės, o kur nėra 
laisvės, ten negali būti ir literatūros 
klestėjimo. Tą gerai žino ir A. Gri
cius, jei jis rašytojas, o ne propagan
distas, ir kiekvienas kitas rašytojas 
kūrėjas.

Tame pat „Tėvynės Balso“ pusla
pyje, kur ir Augustino Griciaus 
straipsnis, yra išspausdintas ir V. 
Mykolaičio-Putino eilėraštis „Visa 
Lietuva“. Negalima neatkreipti dė- 
rhesio į paskutnįjį to eilėraščio posmą, 
kur sakoma:
Tų derlingųjų plotų erdvėj nepakri

kime!
Mūs tauta bus per amžius gyva ir 

laisva, 
Savo žygiu mes tikime, tikilne, 

tikime: 
Žengs į šviesų rytojų nauja Lietuva, — 

Visa Lietuva!
Lietuviai tremtiniai taip pat tiki, 

kad Lietuva bus laisva, smurtas ir 
priespauda juk. negali ilgai viešpa
tauti. Prieš šį smurtą protestuodami, 
daugelis lietuvių rašytojų pasitraukė 
į Vakarus. Ir jie čia nesėdi rankų 
sudėję, bfet sunkiausiose sąlygose 
kuria. kad laisvės sulaukusiai Lietu
vai gilėtų parnešti gausų savo kū
rybinį derlių, brendusj skausmuose 
ir varguose, bet laisvojo pasaulio pa
dangėj. Aj.
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TĖVIŠKUS GARSAS

Hanau: stovyklos aktualijos
- Vokiečiai ir DP kiaulės

Tremtinių stovykloje laikomos 
kiaulės yra dažna proga vokiečiams 
kėsintis prieš tremtinius, intriguoti 
prieš juos amerikiečių įstaigose, 
skleisti kiršinančias žisfiais per savo 
spaudą ir radiją. Visa šita akcija 
kartais sudaro stovyklos gyvento
jams neretkaltagų rūpesčių, belau
kiant vokiečių sunkvežimių pasiimti 
jų kiaulių, bet kartais tatai sudaro 
progos ir amerikiečiams teisingai 
suprasti vokiečius. Žemiau sekančios 
pastabos yra IRO 1022 apygardos 
saugumo karininko F. H. Beanders 
rašto ištrauka, kuriuo jis reagavo 
į tendencingų žinių spaudoj.ir per 
radjją pasirodymą po vieno inspek
cinio Stovyklos kiaulių apžiūrėjimo.

„...Žmonės gatvėse, kuriems šios 
žinios skiriamos, susidaro įspūdį, kad 
pabėgėliai yra labai sukti žmonės. 
Jie nesuvokia, kad patys vokiečiai 
yra šių įvykių kaltininkai...

4. Aš atsitiktinai buvau pirminin
ku inspekcinės komisijos, kuri in
spektavo Hanau stovyklą... todėl aš 
norių truputį atitaisyti vokiečių pa
darytą pareiškimą. Inspekcinę komi
siją sudarė: Sgt. D. Capua lt. Zabloc- 
ky, p. Kneisel iš Emahrungsamt, jo 
sekretorius, vokiečių žemės ūkio 
ekspertas, keletas DP narių iš sto
vyklos ir aš, kaip jos pirmininkas.

P, Kneisel pats kelis kartus ypa
tingai užakcentavo, kad jam įdomu 
šie klausimai: a) pavardės vokiečių 
Ūkininkų, iš kurių kiaulės gautos, 
b) kuo kiaulės šeriamos.

aj ’Inspekcijos metu nebuvo gauta 
ąiškios informacijos, kadangi DP la
bai bijojo prarasti savo nuosavybę. 
65% Hanau stovyklos DP yra buvę 
Ūkininkai savo tėvynėse, ir šitos 
kiaulės yrą vienintelis prisiminimas 
iŠ praėjusio laimingo ūkininko gy
venimo. Jie nepasitikėjo jokiam vo
kiečiui, kiek tai lietę šią informaciją. 
Aš labai gerai tat suprantu, kadangi 
daugumas šių ūkininkų, kaip paaiš
kėjo Iš pasikalbėjimų su jais, yra 
labai paprasti žmonės.

b) Kadangi stovykla turi 5.800 gy
ventojų, susidaro pakankamai atma
tų, kaip bulvių, lupynų ir t. t, nes 
Viena kiaulė atitenka tik 10-čiai gy
ventojų. Lapai ir kt. surinkta arti
muose miškuose. Kitas pašaras iš
keičiamas sų vokiečiais girininkais. 
Bendrai, kiaulių, ypač senųjų, padė
tis labai vidutiniška, kas paaiškina
ma jų šėrimo būdu.

Tatai taip pat buvo patvirtinta p. 
Murray, Wtaconsin valstybės sena
toriaus ir pasaulinio maitinimo ir 
žemė* ūkio komiteto nario, kuriam 
prieš porą savaičių aš jas parodžiau. 
Jis buvo labai paveiktas būdo, kaip 
Šie žmonės bando sušvelninti savo 
likimą.

Vėliau visas šitas reikalas buvo 
Smulkiai aptartas tarp ltn. Zablocky, 
p. Kneisel ir manęs. Ltn. Zablocky 
pareiškė tvirtą norą išgauti iš vokie-

Studenčių skaučių sąskrydis Hanau
Spalio mėn. 4 ir 5 d. d. Hanau 

stovykloje įvyko pirmasis studenčių 
skaučių sąskrydis. Buvo suskridęs 
gražus būrys lietuvaičių akademikių 

' iŠ visos vakarų Vokietijos.
Sąskrydi pagerbė savo atsilanky

mų ir dalyvavimu sąskrydžio dar
buose Skaučių Seserijos vadovės bei 
nemažas kviestų svečių būrys. Pir
mąją dieną išklausyta prof. I. Kon
čiaus turiningos paskaitos. Po to 
sekė informacinio pobūdžio paskai
tos, pranešimai. Antrąją dieną, iš
kilmingos sueigos metu, Frankfurto 
studentės skautės gavo senjorių juos- 
tąs-spalvas. Sąskrydis buvo baig
tas arbatėle, kurios metu buvo pa
dainuota, pažaista. Sąskrydžio daly
vės turėjo progos išvysti ir Lietuvių 
Tautinio Ansamblio pasirodymus, 
kuris tuo metų viešėjo Hanau sto
vykloje, 

liet.

Lietuvių Tremtinių 
Bibliografija

Bibliography of Lithuanian 
Refugees 1945

Naujos Žinios, Ingolstadto
dienraštis. (13b) Ingolstadt. Apr. iš 
VI. Lišausko laiško (070/1945. 85);

Nemuno Aidas, Tolko stovyklos 
fcaikr. ’ -av, Mašta., vėliau rotat. (24) 
Tolk '■ lolstein, Lit. Lager 1st. 1945. 
VIII. 25. Išleista 19 Nr Nr. 30 egz. 
210X295 mm (070/1945. 86);

Oberlenntageno Radijo Žinių Biu- 
Įėtenis. Mašta (14a) Oberlenningen 
(070/1945. 87);

Paieškojimai- Spaust., anksčiau ro
tat. L:Liet. S-ga. (13a) Wurzburg. 
210X299 mm (070/1945 88);

Pašvaistė, jumoro laikr. leistas 
Norvegijoje vokiečiams valdant. Anr. 
Iš „Mūsų Vilties“ 45/1, p.14 (070/ 
1945. 89);

Per stovyklą, sien. laikr. (23) Gross 
Jleseppe, Kreis Meppen, anksčiau 
Lingen. Apr. iš „Mūsų Dienų“ 46/35, 
B 2 (070/1945. 90),

čių ūkio kiek galint daugiau maisto, 
kad tuo sumažėtų siuntos į Vokietiją, 
o tuo pačiu būtų sutaupyta JAV mo
kesčių mokėtojų pinigų. Aš gerai su- 
Žratau ši reikalą ir dėl to padariau 

pasiūlymą:
Savininkai turi gauti leidimą savo 

kiaulę paskersti. Kiaulė turėtų būti 
paskersta, 75% jos mėsos būtų at
skaityta atidavimui, o 25% būtų pa
likti kaip ekstra mėsa už vargą, be
auginant kiaulę. P. Kneisel sutiko ir 
net pasiūlė, kad tai galėtų būti 50% 
prieš 50%. Tai užbaigtų dabar esan
čias kiaules, nes aš neleisčiau įvežti 
į stovyklą daugiau kiaulių, kol ne
būtų padarytas kitoks susitarimas. 
Ateičiai aš pasiūliau: leisti DP lai
kyti kiaules legaliai, duodant pašaro, 
pav. 1/3, kad išsilaikytų gyventojų- 
ūkininkų moralė, kas labai svarbu 
būsimiesiems imigrantams į kitus 
kraštus. P. Kneisel ir šitam pasiūly
mui pritarė. Jis sakė, kad tai puiki 
mintis. Aš nežinau, ar p. Kneisel 
buvo truputį apsvaigęs nuo cigarečių 
ir puikios kavos, paduotos m* ns po 
dviejų valandų trukusios insp ccijos. 
Kiekvienu atveju jis sudarė įspūdį 
esantis žmogus, paprastai galvojantis 
ir žmoniškai jaučiantis, todėl aš la
bai nustebau, skaitydamas po to pra
nešimą laikraštyj ir klausydamasis 
radijo.

Išvada: Čia yra dar vienas atsiti
kimas, kad vokiečiai bando apkal
tinti DP už savo nesugebėjimą iš
gauti daugiau maisto iš savo ūkio. 
Karo metu jie buvo įpratę išgauti 
stokojamą maistą iš okupuotų kraš- 
tų. TaiĮš darydami, jie tuos kraštus

Muzikinė popietė
Kempten. — Spalio 19 d. ponios 

J. Kolupallienės fortepijono klasė, 
minėdama savo darbo metines, su
rengė muzikalinę popietę. Pagal jos 
pačios pareiškimą, ji turėjusi per 
tuos darbo metus 19 mokinių. Josios 
darbo tikslas buvęs praskaidrinti 
vaikučių žiaurią nedalią ir padėti 
jiems geriau suprasti muzikos meno 
grožį. Prie muzikinės popietės paį
vairinimo prisidėjo solistai — Eitu
tienė, Kaukoriūtė ir smuikininkė 
Žiaugrienė. L. V-kas

Gražus skautų pasirodymas
Schweinfurt. — Spalio 11 d. sto

vyklos gyventojai buvo maloniai nu
stebinti skautų spektakliu „Meilė 
Žemei“, Tai sk. ■vyčio J. Benešiūno 
3 v, scenos vaizdelis iš Lietuvos kai-' 
mo, Našlės Keršienės vyresnieji 
vaikai Simas ir Marė, susivylioję ta
riamai laimingesnių ir linksmesniu 
miesto gyvenimu, nusprendžia pa
likti gimtuosius arimus. Jie ragina 
motiną parduoti žemę ir vykti kartu 
į miestą. Tačiau penkiolikametis 
Simo brolis Jonukas griežtai pasi-

Sąskrydžio metu nusibrėžtos gai
rės tolimesniam veikimui įvairiuose 
universitetuose. Suvažiavime taip pat 
aptarti ir galimi veikimo būdai bei 
ryšis, išvykus už Vokietijos ribų.

FIZINIO AUKLĖJIMO KURSAI
Rugsėjo 23 d. — spalio 16 d. Gra- 

fenaschau (prie Murnau) įvyko fizi
nio auklėjimo mokytojams pasito
bulinti ir sporto instruktoriams pa
ruošti kursai.

Šiuos kursus pravedė ir juose dėstė 
žinomi sportininkai ir fizinio auklė
jimo žinovai: Puztaaųskas, Jašins- 
kas, Nasvytytė, Ketrurakis, Norkus, 
Kernius ir kiti, Kursus lankė ir baigė 
iš amerikiečių ir anglų zonų suva
žiavę apie 40 vyrų ir 10 moten|.

Kursuose buvo dėstoma fizinio 
auklėjimo teorija ir istorija, naujo
sios fizinio auklėjimo srovės, higiena 
ir, praktiškai, mankšta, lengvoj; at
letika, kovos žaidimai; krepšinis 
tinklinis, futbolas, softbolas ir kiti. 
Moterims, be bendrų dalyku, dar ir 
ritminė gimnastiką.

Kursuose buvo pravestos gyvos 
diskusijos lietuvių tremtinių jauni
mo fizinio auklėjimo tema ir plačiai 
išnagrinėtas sportinio auklėjimo su
aktyvinimo ir sporto klubų veiklos 
pagyvinimo reika’as.

Kursų lektoriai ir dalyviai nutarė 
imtis iniciatyvos artimiausių laiku 
sukviesti sporto klubų atstovų ir 
kūno kultūros mokytojų suvažiavi
mą šiems klausimams aptarti.

Em. P,
BOKSININKŲ DĖMESIUI

Kasselio Sporto klubas „Lituąnica“
Lrn. lapkričio mėn. 7, 8 ir 9 d. d. 

palikdavo badauti. Tai buvo lengvas 
kelias išspręsti savą maisto proble
mą. Vokiečiai nenori suprasti, kad 
laikai pasikeitė, ir nejaučia atsako
mybė*. Jie mano, kad Amerika yra 
gera viskam. .

Aš būčiau patenkintas, kad per 
radiją ir laikmačiuose būtų padary
tą* anų pareiškimų atitaisymas.“

Deja, laikraščiuose ir per radiją 
atitaisymo vokiečiai nepaskelbė.

V. Dav.

iš

Kempfeniečiai 
protestuoja

Kempten. — Naujos bėdos
IRO pusės užgula tremtinius. 
Dviems trečdaliams iki šiol dir
bančiųjų nubraukiami visi maisto 
bei kiti priedai Prof. kan. J. 
Meškauskas spalio 19 d. kemp- 
teniečių bendruomenės susirin
kime išsireiškė, kad

kažin ar iš to galo prade
dami visi tie IRO taupymai. 
Juk vieno pirmo* eilės IRO 
tarnautojo išlaikymas gal 
daugiau atsieinąs, negu visi 
tie 200 tremtinių priedai ui 
darbą.

Kame gi čia logika? Kvietė mūsų 
ekonomistus ™ai tiksliai išskai
čiuoti ir paskelbt; tą tremtiniams 
daromą skriaudą viso pasaulio 
spaudoj. Gi prof. Kolupaila 
kvietė solidarumui ir likusiems 
nuo tų priedų atsisakyti. Gimna
zijos vadovybė bei pradžios mo
kykla ir vaikų darželis parašė 
IRO vadovybei Heidelberge ilgą 
raštą, pasisakydami griežta for
ma prieš šiuos trukdymus kultū
riniam bei švietimo darbui ir 
prašė atstatyti senąją padėtį. IRO 
vadovybės samprotavimai kartais 
net juokingi. Anot jų, 25 moki
niams pilnai pakanką 1 moky
tojo. Taigi Kempteno gimnazijai 
(8 klasėms) pagal jų išvedžioji
mus užtenką 5 mokytojų. Darosi 
savaime išvada, kad jie aukš
tesnių mokyklų gal nėra nė matę.

L. V-kas

priešina. Jis ryžtasi geriau per
traukti mokslą ir pats vienas atlikti 
visus ūkio darbus, nes žemė esanti 
perdaug brangi, kad galima būtų ją 
palikti, o ir tėvas mirdamas liepęs 
žemės iš rankų neišleisti.

Ūkininkauti Jonukui sekasi, ir nu
mylėtą žemė jo neapvilia. Tačiau 
Simui ir Marei mieste sunkiai einasi, 
nors ir tūkstančius, už jiems pri
klausančią tėvo palikimo dalį, jie 
išreikalavo. Apvilti miesto, jie pa
junta gimtosios žemės brangumą ir 
nuleistomis akimis grįžta į Jonuko 
tvarkomus namus.

Veikaliukas, kurį išpildė skautės 
ir skautai iš pradžios mokyklos ir 
pirmųjų gimnazijos klasių, žiūrovų 
buvo sutiktas su dėkingumu. Re
žisavo Sk. vytis Pr. Račiukaitis.

Sekmadienį, spalių 12 d., spektak
lis pakartotas stovyklos jauniesiems. 
Spektaklių pelnas paskirtas Liet.
Kultūros Fondui.

SPORTO ŽINIOS
Kasselyje, Mattenbergo stovykloje, 
rengia tremtyje esantiems lietu
viams visų svorių boksininkams 
bokso turnyrą.

Turnyras ruošiamas tremtyje esan
čių boksininkų lygiui pakelti bei 
išaiškinti pačius stipriausius, kad 
vėliau būtų galima sudaryti repre
zentacinį vienetą.

Turnyro nugalėtojams bus įtei
kiami atatinkami diplomai.

Kartu kviečiami atsiliepti boksų 
žinovai — teisėjai. Jeigu tokių atsi
rastų, tuojau rašyti „Lituanicą“ val
dybai.

Visi dalyviai maistu beį nakvyne 
bus aprūpinti- taip pat kelionės iš
laidos bus apmokėtos. _

Jeigu atsirastų neaiškumu, rašyti 
šiuo adresu: Sporto Klubas „Litua- 
nicą", (IB) Kassel-Oberzwehren, Lag, 
Mattenberg.

Sparto Klubo „Lituanika" 
Valdyba.

TRUMPAI IS VISUR
-= Paviso taurę ir šiemet laimėjo 

JAV. tenisininkai, baigmėje įveikę 
Ąųstrąiįją 44. Iš australų gerai pa
sirodė Pails, kuriam amerikiečiai pa
siūlė pereiti į profesionalus. Kaip 
mėgėją*, Pąils vargu iškoptų į pir
muosius, tuo tarpu perėjęs i profe
sionalus gali įblokšti įvairumo į ga
ną monotonišką JĄV profesionalų 
veiklą. P profesionalu būti apsi
moka, Rauline Reta (1946 m- wim-

Emigracijos sąlygos Prancuzijon
Freiburg. — Šiomis dienomis DP Įangiosaksų kraštus, nes ten geresnės 

administracinis centras paskelbė I materialinės sąlygos. Iki 50 kg baga- 
Prancūzijos darbo Ministerijos ap- Ižas neapmokamas muitu, o didesnis 
linkraštį emigracijos reikalu. Pagal 
jį nustatoma, kad savanoriškai vyk
stąs darbams Prancūzijon DP, prieš 
išvykdamas Emigracijos Centrui 
Freiburgo priemiesiy Halslach) turi 
pranešti, kad vėliau narės atsiimti 
šeimą. Per atitinkamą prancūzų bur
mistrą padavęs pareiškimą, galės at
sivežti šeimą. Prieš išvykimą Pran
cūzijon šeima turės atlikti sveikatos 
ir politinį patikrinjmą. Prie Emigra
cijos Centro yra bendrabutis, kur 
teikiamas neblogas maistas ir nak
vynė, vykstantiems į Prancūziją 
dirbti DP. Bendrabutis švariai už
laikomas ir daro gerą įspūdį. Pri
imtiems kelionei teikiamas maistas 
(prancūzų Raud. Kryžiaus pakietasj 
ir duodami drabužiai bei apavas.

Emigracijos Biure darbo dienomis 
pilna įvairių tautybių DP, kurie tei
raujasi apie gyvenimo ir darbo sąly
gas Prancūzijoje ir registruojasi. 
Mažiausia, bent tuo tarpu, registruo
jasi pabaltiečių, kurie nori išvykti į 

----------------- f------------;--------------- 
Atidaryta zonine amatu 

mokykla 
Dalyvaujant, IRO ir 

atstovams, buvo 
amatų mokykla 
WTC dirbtuvių 
proga IRO ątsto- 
svarbiausias šios

Hanau.
kitų organizacijų 
atidaryta zoninė 
(anksčiau veikusi 
vardu). Atidarymo 
vai pareiškė, kad 
mokyklos >uždavinys būsiąs DP pa
ruošti emigracijai.

Mokyklos atidarymo proga buvo 
suruošta graži

paroda, 
kurioje buvo išstatyta įvairių skyrių 
pagaminti eksponatai. Mokinių pa
rodoje išstatyti darbai liudijo, kad 
čia paruošiami geri batsiuviai, siu
vėjai, šaltkalviai, radijo specialistai, 
medžio drožėjai, skardininkai, skry
bėlių, keramikos darbų ir kitų sričių 
specialistai. J. Vargunas

Padėkime susirasti artimuosius
LTB C/Kartotekoje paieškomi že
miau išvardinti asmens. Žinantieji 
apie jų likimą prašomi tai pranešti 
savo LTB Komitetams:

UI/Sinkevičius Kazys; 182/Stankū- 
nas ir jo žmona Aldona, kilę iš Ma- 
riampolės; 183/Mlkalauskas Antanas 
ir Mockevičienė Ona, kilę iš Rudėnų 
k.; 184 Muiningis Pranas, kilęs iš 
Žagarės; 185/Jagėlavičiai: Bronius, 
Jonas bei 
186/Albert 
nemunės;
(1926) iš _____
Marija, gyvenusi Kaune, URM; 189/ 
Ltn. Dambrauskas Marijonas, 1943 m. 
gyvenęs Dresdene; 190/Michnievicz- 
Feige-Karolina (1874) ir jos vaikai: 
Kazimieras bei Irena, kilę nuo Žei
mių; 191/Kemezlj-Haake Pranciška 
su sūnumi, kilę iš Raseinių; 132.Cn- 
rinskaitė Magdė (15 m. amžiaus), gy
venusi 1225 Assembly Centre; 193/ 
Žukauskas Andrius (1919) iš Bijūnų 
k.; 194/Matutaitė Kazimiera nuo Ku
lių; 195/Tamošauskas Vytas-Leonas 
(1926) iš Bliūdžiu k.; 196/Inž. Kuz
minskas, jo žmona Sofija ir sūnus 
Vaidutas; 197/Kuprevičiua Edmun
das (1925) iš Kauno; 198'Lišauskaitė 
Danutė (16 m.) iš Kubilių k.; 199/Va-

Marija, kilę iš Mažeikių; 
Franz (1918) iš Zem. Pa- 
187/Sahn wald t Reinhold

Klaipėdos; 188/Blažonytė 

bledono meisterė) uždirba 750 dol. 
į savaitę. JAV profesionalų pirmeny
bėse Rįggs gavo 1780 dol., o Budge 
— 1200 dol. Kalbama, kad kitais me
tais ir Kramer pereis į profesionalus,

-= Danijos plaukymo pirmenybėse 
100 m L st. trys plaukikės parodė 
puikius laikus: Nathansen 1-07,0, 
Hamps ,1,08,0, Andersęn 1,09,0. Ven
grijos pirmenybėse ta patį nuotolį 
Szekely praplaukė per 1.09,0.

— Tarpvalstybinėse lengvosios at
letikos rungtynėse Prancūzija nuga
lėjo Angliją 73-56. Moterų gr. lai
mėjo aųglės 25-23. Ariton 400 m 
kliūtinį prabėgo per 52,1 (naujas 
Prancūzijos rekordas).

— Kiniečių futbolo komandą Sing 
Tao pralaimėjo pirmąsias rungtynes 
Anglijoj prieš sutelktinę Haiton- 
Hershą mėgėjų vienuolikę 1-?,

—■- Rugsėjo 2 d. sukakta 10 metų, 
kai mirė olimpinių žaidimų atgaivin
tojas baronas de Coubertin.

prekininkas Fįteh (JAV), nese
niai pasiekęs 54,96 (dar nepatvirtin
tas pasauliu rekordas) numato iš ak
tyvaus sporto pasitraukti, dėstyti Co
lorado universitete gamtos mokslus 
ir treniruoti rugby komanda.

— Japonų studentas Hironoslūkl 
800 m !• st. praplaukė per 953.2 (nau
jas pasaulio rekordas).

— Švedai: Liliekvist, Bengtsson, 
Linden. Gustafson 4X 800 m estafetę 
prabėgo per 7.29,0 (naujas pasaulio 
rekordas). t 

kiekis apmokamas emigranto lėšo
mis. Emigrantas, išdirbęs 5 metus, 
galės įsigyti Prancūzijo* pilietybę; 
vedę* prancūzę, pilietybę įgyja jau 
po 3 metų. Dėl išvažiavimo i Pran
cūziją darbams reikia kreiptis į Has- 
lacho Emigracijos Centrą, kuris ap
tarnauja visą prancūzų zoną >r tei
kia visas informacijas. - Dbd

Bambergo kronika
- spalio ia d. Bamberge koncer

tavo Blombergo dainos ir muzikos 
meno solistai: Alė Kalvaitytė, fza- 
bėėl Motekaitlenė, Petras Kovelis Ir 
Prof. Vladas Jakubėnas.

Rytojaus dieną toji pati menininkų 
trupė giedojo bažnyčioje lietuviškų 
pamaldų metu.

— Spalio 22 dieną 5 šeimos iš 
Bambergo lietuvių tremtinių ben
druomenės išvyko į Venecuelą ir ke
letas asmenų — siuvėjų yra praėję 
pro komisiją, kurie laukią transporto 
į Kanadą.

— Jau kpris laika* kaip Bamberge 
tęsiasi moterų rūbų aiuvimo-kirplmo 
kursai. Kursams vadovaują p. Ce*iū- 
nienė. Be to, greitu laiku numatoma 
suorganizuoti laikrodininkų kursus, 
kuriems vadovaus p. Vizgirda. Kaip 
matome, bambergięčiai ėmė kreipti 
rimtą dėmesį į amatų mokymąsi.

— Šiuo metu Bambergo lietuviu 
visuomenė politinėmis žiniomis in
formuojama i savaitę tik vieną kar
tą. Išsamias politinės apžvalgas skai
to p. Gureckas.

— Ligi šiol Bamberge buvo dvi 
lietuvių stovyklos, Šiuo metu 3-čięji. 
stovykla panaikinta, o iš ten žmonės 
atkelti į kareivine* (Lagarde Ka
sėme) ir, kartu sujungus 1UO* ir at
vykusius iš Wunsiedelio lietuvius bei 
Olekuose gyvenančius žmones, dabar 
Bamberge skaitoma viena lietuvių 
stovykla, kurios valdymo aparatą* 
taipogi vienas. (paL) 

lantlejal: Pranas (1905) ir Petronėlė 
(1910); 20ūVikšraitienė-BaUrušaityU 
Marcelė su dukterimi! Danute ir La- 
rysa; 202/Indrelis Steponu (1904) 11 
Rokiškio, 203 Straukąl; Vincą* (1900) 
ir Jonas (1902), abudu iš Eržvilko! 
204/Laurinavičiu* Antanu su šeimą, 
kilę iš Ukmergės; 205. Kazlauską*1 ' 
Mykolas (1900) iš Raseinių; 308 RaK 
pys Petras, Budrevičiu* Henrika* Ir5 
Zsmčyoka* ApoL — visi iš Pane v.; 
207/Arasimavičius Juozą* ir Marku* 
Juozas; 208,Eimučiai; Stasė (1921) ir 
Jonas (i927), abu kilę Naclūnų k.i 
209/Bakanauskas J., kilę* nuo Mer
kinės; 210/Veliuono* ir Raudonė* 
apylinkių tremtinius prašo rašyti- 
šiuo ądresuėLeg, St, ŽilvinskM, KP. 
82, 388, lOę Kompanie, 13e DBLE, 
France. LTB C/Karioteka

Paieškojimai
Kas žinote apie likimą bombarda

vimo metu Drezdene (1945. 2. 13, per 
Užgavėnes) miesto centre privačiai 
gyvenusių; Kemiža* Andriaus, Ame
rikos lietuvio, siuvėjo iš Klaipėdos 
(ištremto), su žmona Kemėžiene Pra
ne (Stakliūte) ir sūnumi; Tomaševi- 
čiaūs Kasia, paštininko iš Vilniaus, 
su žmona, dukra ir sūnutai, prašau 
pranešti jų giminėms, draugam* 
arba man: S/Sgt. EdV. Kamėnas, 
4065 Labor Service Company APO 
809 US Army.

Kas gali suteikti žinių apie ponia* 
Kaišą Laukaitienę ir Verą Fietucbo- 
viens? iki evąkuaeijo* 1944 m- bir
želio mėn, abi gyveno Kaune, Uteno* 
22ą. Prašau pranešti šią laikraščio 
administracijai su ženklu H. a (įll)

PC IRO Paieškojųnų Įstaiga, Aralsen 
prie Kąsselfa, ieško sekančių asmenų)

Glodenis Anelę 36 metu; Giodenaa 
Jadvyga, 20 metų; Glodenis 3ąher,
19 metų; Gtadeatagenopąs, 50 metų: 
Gudynaitė Adelė, 41 metų; Juškąl- 
tytė Theodora, 20 metų; Tetmajęri* 
Emilio, 40 metų; Trečiokaitė Alma, 
25 metų, i| Elbing, Tumoseit Otto, 
58 metų; iš Kuhlungsborn, Mecklen
burg; Tylius Adolfą*, 41 metų.

Rechenberger Ema, 39 metų; Re- 
chęnberger Lenęhęn, 20 metų; Be? 
chenberser Lydą, 25 metų; Rehnari* 
Leons, ?i metų, iš Rygos; Reiss Ab 
ma, 10 metų, iš Sagotosios, Vilka
viškio apskr.; Rėklaiti* Martina*- 
Mečys, 51 metų; iš Helsinkio; Rim
kus Mikas, 28 metu: Rimkus Jurgis,
20 metų; Rimkus Mikalojus, 31 me
tų; Rimklenė-Girsraitė Elena, 42 
metų; Rem* Hans, 18 metų; iš Klai
pėdos; Roms Eva, 10 metų, iš Meln
ragės, Klaipėda.

skelbimas
Jau išėta iš spaudos Jurgio Baltru- 

šaičio „Žemės Pakopos“. Užsakymu* 
-’tįsti leidėjui J. Kapočiui, gtuttgart. 
Bnd-Capngtatt. RtagglgSrtenstr. 109/ 
35. (110)
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Tikrasis Venecuetos veidas
KOKIŲ YRA GALIMYBIŲ TEN ĮSIKURTI? KĄ RAŠO VENECUELOJE ATSIDŪRUSIEJI DP

(Pabaiga)
9. Teisinė bu^e. Venecuela su

daro gražių galimumų įsikurti asme
nims, nebijantiems Šimkaus darbo ir 
pasiryžusiems skirtingose klimatinė
se sąlygose, kitokiais darbo meto
dais, tarp spalvotų žmonių, skirtinga 
kalba kalbančių ir skirtingų papro
čių, gyventi ir dirbti. Tokie asme
nys greitai gali gauti pilietybę. Ve
necuelos pramonė plečiasi ir reika
linga darbininkų, ypačiai specialistų. 
Ūkininkams vyriausybė iš savo fon
do ruošiasi duoti žemės. Ir, nors 
didesnėje krašto dalyje viešpatauja 
atogrąžų klimatas, betgi žibalo vers
mių srityse užsieniečiai technikai 
apsiprato ir gyvena, tad ir europie
čiai ūkininkai galėtų be didesnių 
sunkumų taip" pat priprasti, — sa
koma biuletenyje.

Dabar paklausykime, ką tuo at
žvilgiu rašo DP savo laiškuose. Štai 
vieno latvio nuomonė: „Nors čio
nykštės imigracijos įstaigos labai 
skatina apsigyventi ūkiuose, bet vis 
dėlto norėčiau nuo to kiekvieną at
grasinti. Nė vienas baltasis ten negalės 
išlaikyti, nes atlyginimas žemas, o 
darbas beveik mirtingas. Esamus 
karščius čia tegali išlaikyti tik in
dėnai.“

Dėlto žemės ūkiuose europiečiai 
nesikuria, o indėnai taip ūkininkau
ja, kad Venecuela turi importuoti 
net maisto produktus tuo metu, kai 
kiti kraštai juos eksportuoja, i Ten 
bulvės tokios brangios, kaip kad Lie
tuvoj būdavo apelsinai.

Pagal vietos įstatymus: a) jokioje 
įmonėje negali būti daugiau kaip 
35%, užsieniečių; b) užsienyje įsigyti 
akademiniai laipsniai nepripažįstami. 
Gydytojai, advokatai ir kt. negali 
užsiiminėti privačia praktika. Gydy
tojai valdžios gali būti siunčiami 
dirbti ligoninėse ten, kur vietos gy
dytojai nevažiuoja. ‘

Įsidėmėtina, >.kad biuletenyje rasta 
reikalo pažymėti, jog Venecuelos vy
riausybė neduoda imigrantui jokių 
garantijų, kad jis, ten atvykęs, ras 
sau tinkamo darbo. Ji tik garan
tuoja, kad, išlipus iš laivo, imigran
tas dvi savaitės bus išlaikomas ir 
jam bus pagelbėta susirasti darbo. 
Šiaip imigrantai traktuojami lygiai 
su vietos piliečiais. Jie gali laisvai 
po visą kraštą keliauti ir pasirinkti 
darbą, kur tinkami. Daiktus gali 
pasiimti visus, kokius tik turi; jie 
bus pristatyti į įsikūrimo vietą. Ke
lionė apmokama vyriausybės lėšo
mis. Biuletenyje įsakmiai patariama 
kiekvienam imigrantui pasiimti su 
savim turimus savo specialybės įran
kius, kurių vietoje trūksta ir jie 
brangiai kainuoja. Nepasiturį imi
grantai gauna iš valdžios 33 boliva
rus pašalpos, su kuria turi pradėti 
gyvenimą.

10. Pramonė. Venecuelos pramonė 
tėra vystimosi būklėje. Ji nėra mo
derni ir gamina žemos' kokybės ga
minius, bet ir jų nėra pakankamai, 
kad patenkinus vietos pareikalavimą. 
Plečiamos tos pramonės šakos, ku
rios turi žaliavų, kaip pvz., popierio, 
stiklo, muilo, cemento, alaus, cuk
raus. tabako, odos, tekstilės. Tačiau, 
jeigu ne žibalo versmių eksploa
tavimas. Venecuela būtų negyvas 
kraštas. Gyventojai jame išmirtų 
badu, nes už importuojamą duoną, 
bulves nebūtų kuo apmokėti. Im
porto-eksporto duomenys akivaiz
džiai patvirtina tą teigimą. Taip, 
pvz., 1941 m. Venecuela eksportavusi 
už 860 mil. bol., iš tos sumos 809 
mil. tenka naftai. Kavos buvo iš
vežta už 18,7 mil. bol., aukso už 16,8 
mil. bol.; kakao — 8,5 mil. bol. Tais 
pačiais metais buvo įvežta už 326 
mil. bol., daugiausia tekstilės, maši
nų, kviečių, vyno, geležies etc. Tad. 
tik žibalas ir auksas Venecuelai su-

teikia gyvybę. Žibalo gamyba Ve- 
necuela užima antrą vietą pasauly, 
ir išvežimu — pirmą vietą. Už žibalą 
gaunami milžiniški pinigai galuti
noje sąskaitoje vistiek neigiamai 
veikia krašto ūkį, nes jie panaudo
jami daugiausia administracijai išlai- 
kyti, įvairiems papirkimams ir su
plauktą į valdančiųjų ir pasiturin
čiųjų rankas. Daugumas gi gyven
tojų buvo ir tebėra elgetos

Biuleteny išvardintas pareikalavi
mas sekančių profesijų darbo jėgos: 
mechanikų padėjėjų, apmokytų fab
rikų darbininkų, spaustuvininkų, 
elektrotechnikų, stalių, mūrininkų, 
medžio apdirbimo darbininkų, trak
torininkų. Toliau ieškoma gail. se
serų ligoninių ir namų ruošos darbi
ninkių ir nedidelio skaičiaus gydy
tojų 
(kur

11. 
turi 
ūkiui ir gyvulininkystei tarpti, ta
čiau nė iš tolo neprilygsta, pvz., Lie
tuvos ūkio intensyvumui. Viena 
svarbiausių kliūčių — stoka euro
piečių, o čiabuviai neužaugina, pa
kankamai net javų duonai. Žemės 
ūkio darbininko atlyginimas labai 
žemas, darbas sunkus, o klimatinės 
ir kitokios sąlygos (Vabzdžiai) be
veik nepakeliamos.

Venecuelos plokštakalnėse kiek di
desniu mastu auginama kava (eks
portuota 1941 m. už 18,7 mil. bol.), 
kakao — 150.000 ha plotas ir ekspor
tuota už 8,5 mil. bol.. cukrinė nendrė, 
tabakas, medvilnė.

Lygumose (Lianos) daugiausia už
siimama gyvulininkyste — auginami 
raguočiai (mėsai) 3 mil. galvų, 2,5 
mil. ožkų (palyginti, didelis ožkų 
skaičius rodo vietos ūkininkų skur
dą), 0,5 mil. kiaulių. 0,5 mil. asilų, 
125.000 avių. (1941 m. duomenys).

m. eksporto duomenimis žemės 
gaminių, tikriau kavos ir "ka- 
buvo išvežta už 27,2 mil. boli-

ligoninėms tropinėse srityse 
siaučia maliarija).
Žemės ūkis. Nors Venecuela 

palyginti geras sąlygas žemės

Tremtiniai Kanados miškuose
'Pirmieji įspūdžiai Kanadoje. Ke

lionė truko 8 dienas. Rugsėjo 13 d. 
rytą pamačiau Kanados žemę, o apie 
pietus priplaukėme Halifax uostą. 
Vaizdas panašus į Norvegiją, tik ne 
tokie aukšti kalnai. Pakrantės uolo- 
g, miškuotos, namai dažyti, gražūs,

ig įvairių žmonių. Laivui sustojus 
j užlipo „pirkliai“ — firmų at

stovai, kurie pririšo dar po savo kor
telę ir jau mus lydėjo ir rūpinosi iki 
kelionės galo.

Dar išvykdami iš Diepholzo, išsi
rinkome laikiną komitetėlį, kuris 
laive užmezgė ryšius su IRO palydo
vais. Ir kai rugsėjo 8 d., laivo valgy
kloje minėjome Tautos Šventę (bu
vome apie 190 lietuvių)/IRO atsto
vas, apdovanotas lietuviška lėle, pa
žadėjo telegrafuoti į Kanadą, kad 
mes liktume neišsklaidyti. Ir tikrai, 
Kanados D. Ministerijos sutikimu, 
čia galėjome patys susigrupuoti į 
nurodyto dydžio grupes. .

Muitinėje niekas mūsų netikrino. 
Bagažą iš laivo atvežė į muitinės 
sandėlį, kur kiekvienas savo gabalus 
prinešėme prie gelež. st. ekspedito
riaus staliuko, o šis užrišo kortelę 
su nauju adresu ir paėmė į traukinį.

Žmonės visi mandagūs, mielai kal
bina, duoda rūkyti, susipažinus duo
da adresą ir linki gerai įsikurti ir 
būti linksmiems. Kelionės gale, kai 
mūsų vagonas atsidūrė keleivinio 
sąstato viduryje, daug kanadiečių 
mus aplankė, keletą net vakariene 
pavaišino, tik, deja, ne visi mes ga
lėjom jų smalsumą patenkinti, ne
mokėdami kalbos. Atsirado pora 
agentų ir siūlė darbo aukso kasyk
lose, čia pat, netoli mūsų. Bet mes 
likome iškilni sutarčiai ir po 2 parų 
baigėme kelionę, pasiekdami už 2600 
km esančią Ontario provinciją. Pa
kelėse daugiausia nekirsti miškai, 
Medžiai mažyčiai ir ploni, nors gi
liau yra ir stambesnių. Kur kaimai 
— abipus gelež. išsidėstę rėžiais, ku
rių Viduryje dar krūvos akmenų. Ne- 
tokie švarūs laukai, kaip pas mus 
Lietuvoje Ūkiuose, kokie jie bebūtų, 
štovi gražūs gyvenamieji namai, daž
niausia dviejų aukštų, o prie jų- 
automobiliai. Tvartai ir kiti trobe
siai visai nežymūs. Gyvulių būreliai 
ganosi aptvertuose laukuose, arkliai 
gražūs. Dar daug žmonių gali čia 
tilpti, dar daug darbo rankų čia rei
kia. Miesteliai maži. Namai daž
niausia mediniai ir gražiai dažyti. 
Pėsčių labai mažę

Galutinėj stotyj mus jau laukia 2 
sunkvežimiai ir pats bendrovės pir
mininkas. Susimetę savo lagaminus, 
lekiame į mišką. Už 3 mylių susto
jame prie lentinio barako. Viduje ge-

ež. lovos, pečiukas, gelež. praustu
vas, bliūdai, vandens statinė, šviesūs 
langai; už 20 žingsnių ežeras ir už 
100 m prie ežero didelė lentpiūvė, 
kuri apdirba ežeru atvilktus rąstus. 
Kitą dieną pasirašėme sutartis de
šimčiai mėnesių. Praėjus šiam lai- 
kiu, galėsim dirbti ir gyventi, kur 
norėsim ir kaip norėsim.

Darbas prasideda jau kitą dieną. 
Pirmą- savaitę gauname mažiausią

tik geras kaimas, apie 800 gyventojų. 
Yra porą restoranų, pašto įstaigėlė, 
gelež. stotis, bankas, kinas, krautuvė. 
Laiką praleisti vakare galima ir prie 
alaus bonkos, ką ir daro vietiniai. Tą 
jau bandė ir mūsiškiai, nes 12 % 
veikia neblogai, o bonka kainuoja 22 
centus. Degtinės čia nėra, reikia va
žiuoti apie 70 mylių, nes ji nepopu
liari.

Pėsti neiname Paskambini tele-

Nuvykusių Kanadon lietuvių grupė kalbasi su „Daily Press“ reporteriu 
(„Daily .Press“ nuotr.)

1941 
ūkio 
kao, 
varų. Tai yra menkniekis, palyginus 
net su Lietuvos ūkio gaminių išveži
mais.

Nereikia daug aiškinti tiems, kurie 
vistik pasiryžtų į Venecuelą vykti, 
kad žemės ūkyje dabartinėmis sąly
gomis, kurtis jokiu būdu nepatarti
na. Nuvykę jie ir patys savo akimis 
tą pamatys ir įsitikins.

12. Keliai. Susisiekimas Venecue- 
loje tėra silpnai išvystytas. Būdama 
18 kartų už Lietuvą didesnė, Vene
cuela teturi tik pusiau tiek geležin
kelių. Plentų irgi maža. Dažniausia 
vartojama susisiekimo priemonė yra 
sunkvežimis, Arinoco upe ir jūros 
pakraščiu plaukioja garlaiviai. Pasta, 
ruoju metu ‘ pradedama naudotis ir 
lėktuvais. Tad transportas labai blo
gai organizuotas ir nepaprastai bran
gus.

13. Baigiamosios pastabos. Taip 
atrodo, bendrais bruožais imant, Ve
necuelos klimato, gyvenimo ir darbo 
sąlygos. Jos nėra viliojančios. Juo 
labiau, kai paskaitai DP laiškus, at
siųstus iš Venecuelos. Ne vienu at
veju juos čia esame citavę. Baigda
mi dar turim paminėti, kad visi laiš
kų autoriai vienu balsu tvirtina, kad 
naujai atvykusiam vienas pagrindi
nių sunkumų yra ispanų kalbos ne
mokėjimas. Be ispanų kalbos ne
galima žengti nė žingsnio. Be ispanų 
kalbos mokėjimo negalima gauti 
bent kiek padoresnio darbo nei pa
prastam darbininkui, nei diplomuo
tam specialistui. Nemokančiam kal
bos moka žymiai menkesnį atlygini
mą. Anglų kalbos mokėjimo nepa
kanka. Ji yra naudinga, nes yra 
svarbiausia svetima kalba, bet jos 
vienos toli gražu nęgana. Kiekvie
noje įmonėje ar įstaigoje pirmas 
klausimas yra: kaip su ispanų kal
ba? Jeigu ne, tai nieko ir neišeina.

Išvadoje galime pasakyti štai ką: 
kdk nori ten vykti, tai pirma pra
džiai turi būti pasiruošęs laukti viso, 
kas blogiausia, nes ten jį laukia sun
kus fizinis darbas, dažniausia karš
tam klimate, ir menkas atlyginimas. 
Prie to dar prisideda moralinio po
būdžio įvairūs nemalonumai ir sle
gianti aplinkuma. Išmokus kalbą, 
būklė pagerėja ir galima tikėtis ge
resnių sąlygų. Ypatingai turi gerai 
pagalvoti gausios šeimos su vienu ar 
dviem darbingais 
būklė baisi.

Esame platesnės 
karėse. Sekančių 
gali plačiau atsiverti durys į JAV, 
Kanadą ir kitus anglosaksų kraštus, 
o taip pat ir į Argentiną. Visose tose 
šalyse sąlygos įsikurti yra nepalygi
namai geresnės. Ten mes turime 
savo tautiečių kolonijas, kurios 
mums pradžioje gali visokeriopai 
pagelbėti. Tad turėkime truputį 

| kantrybės ir palaukime. Esu tikras, 
kad dėl to gailėtis nereikės.

P. Gaučys,

nariais. Tokių

emigracijos išva- 
metų pradžioje

i*, a. jav preicyoos mm. Har
riman paskelbė 4 punktų planą 
kovai su kominformu. * Wa
shingtone prasidėjo pasitarimai 
dėl pagalbos Kinijai * Saaro land
tagas susirinko pirmajam posė
džiui. * Atsistatydino Mąrshallio 
patarėjas ekonominiams klausi
mams W. Clayton.

15. X. Jugoslavijos pasiuntinys 
Argentinai išvyko į Belgradą. *' 
Eksporto-importo bankas Italijai 
paskyrė 32 mil. paskolą. ♦ JAV 
ir Britanija tariasi dėl kąi kurių 
muitų panaikinimo. * Bidault 
pareiškė, kad Prancūzijai neliko 
kito kelio, kaip prašyti pagalbos 
iš JAV. * Gen. Clay pareiškė, 
kad JAV kariuomenė Vokietijoje 
pasiliks, iki bus galutinai įgyven
dinta taika

16. X. JT posėdyje JAV pasiūlė 
sudaryti komisiją išstudijuoti 
Palestinos padalinimo klausimą. 
.♦ Pragoję areštuoti du parla
mento nariai, kaltinanami daly
vavimu sąmoksle. * Prancūzijos 
vyriausybė nutarė griebtis polici- į 
nių priemonių prieš streikuojan
čius. * Berlyne paskelbtas 682 
išmontuojamų vokiečių įmonių 
sąrašas.

17. X. Londone tarp Attlee ir 
Burmos min. pirm, pasirašyta su
tartis, pagal kurią Burma gauna 
visišką nepriklausomybę. * Bra
zilija nutraukė diplomatinius san
tykius su Sovietų Sąjunga. * 
Palestinoje pradėjo teroristinę 
veiklą ir arabų pogrindžio orga
nizacijos.

18. X. JT politinėje komisijoje 
nutarta sudaryti 15 narių pa
komisę, kuri turės išnagrinėti 
JAV pasiūlyto Laikinojo Komi
teto projektą. * Ceskoslovakijos 
socialistų partij a pasisakė prieš 
Belgrado kominformo programą.
* Prancūzija užmegzgė prekybos 
ryšius su Suomija, Danija ir Nor
vegija.

19. X. Prancūzijoje įvyko savi
valdybių rinkimai, kuriuose sti
priausia partija išėjo Prancūzų 
Tautos Unija (de Gaulle sąjūdis).
♦ Kinijoje komunistai pradėjo 
ofenzyvą visuose frontuose. ♦ 
Grįžusi iš kelionės po Europą 
JAV kongreso narių grupė pasi
sakė už skubų pagalbos suteiki
mą Europai. * Graikijoje sukilė
liai pradėjo plataus masto ofen
zyvą. * Lenkijoje prasidėjo ma
siniai opocijos areštai.

20. X. JT pilnaties posėdyje 
10-tą kartą nesėkmingai balsuota 
dėl vakuojančios vietos Saugumo 
Taryboje. * JAV įteikė notą Sov. 
Sąjungai dėl Korėjos; turinys ne
paskelbtas. * JAV ir Britanija 
Lenkijai iteikė protesto notas dėl 
ambasadų tarnautojų arešjtų. * 
Kurdų atstovas kreipėsi į JT, nu- 
siskųsdamas sunkia kurdų būkle 
Turkijoje, Persijoje ir Irake.

Lieiuviai Yorkshire kaimuose

Stud. Volungę Petrą, 
susituokusį su p-le Aldona- 
Janina Pflypaite, nuoširdžiai 
sveikina ir skaidrios šeimyni- 

- nes laimės linki
Liet. Tremt. Stud.
Varpininkų S-gr

naujoko atlyginimą — 50 centų už 
valandą. Antrą savaitę atlyginimą 
pakėlė iki 60 centų už vai. Dabar 
stato gyvenamus namukus, nes ir 
mes ankštai gyvename. Tad prie tų 
įrengimų ir dirbame pradžioje. Ka
same šulinį šiai naujai kolonijai ir 
vandentiekio griovius. Tad „kinkuo
jame“ kietą akmenuotą žemę. Nuta
rėme dirbti gerai, nes norime įsigyti 
„markę“, ką jau ir turime, nes šian
dien girdėjome, būk nuo pat pra
džios mokėsią 'po 60 centų valandai. 
Pirmininkas mūsų įgaliotiems atsto
vams taip pat pareiškė, kad jie esą 
labai patenkinti

Po mėnesio, kai ežeras užšals ir 
lentpiūvė sustos, važiuosim dar 5 
mylias į mišką — į kitus barakus; 
ten kirsim mišką. Tada gausim tiek, 
kiek supiausim. Vietiniai kalba, kad 
galims uždirbti iki 2 dol ir daugiau.

Keliame 6 vai ryto, prausiamės ir 
6.15 einame į kitą baraką-valgyklą, 
kur valgome, valgome... Jau Bre- 
merhavene, įlipę į laivą, pamatėme, 
kad badas viešpatanįa tik Europoje. 
O čia — valgyk ko nori ir kiek nori. 
Tik pakeli tuščią lėkštę, ir padavėjas 
atneša, ko tu dar nori: mėsos, pieno, 
sviesto, vaisių, sadumynų ir tt. Tad 
ir „kirtome“ pirmą savaitę. Dabar 
jau pradedame apsiraminti. Tad jau
čiamės getai ir darbas mus neįvei
kia. Dar nespėji išalkti, o mašina jau 
trimituoja važiuoti valgyti (nes mes 
dirbame 1 km nuo savo barakų).

Vakarė, lauke susėdę, dar padai
nuojame, kas gerai nuteikia mūsų 
bendradarbius kanadiečius ir šeimi
ninkus.

Mūsų gyvenvietė. Tlmagamy yra

fonu, ir atvažiuoja taksi prie durų ir 
nuvęža už 25 centus į pat restoraną 
gražiausiu limuzinu. J. St.

Timagamy, 1947 m. spalis.

Jau rugpiūčio 8 d. gražus lietuvių 
būrys atvyko į nedidelį miestelį — 
Tadcaster, tarp Leeds ir York. Sto
vykla yra pačiame miestelyje, bet 
buvo labai apleista. Mūsų vyrams 
atvykus, stovyklos veidas tuojau pa
sikeitė: buvo išvalytos visos šiukš
lės, žolės, plytomis apdėlioti takai. 
Dabar mūsų stovykla gėrisi ir mūsų 
šeimininkai x

Čia dabar yra 138 lietuviai vyrai.

Sutemos Rumunijoje
(atkelta iš 2 psl.)

Sovietinė santvarka Rumunijoje
Tarptautinės politikos komedija 

sukuria Rumunijoje tragediją. Jos 
svarbiausiu veiksniu yra komunistų 
partija, kuri pradeda veikti 1944 m. 
rugsėjo mėn. Tas naujagimys sudaro 
vyriausybę. Maža to, per trumpą val
dymą „demokratinių būdu“ surenka 
97% balsų. Kitos partijos pasmerkia
mos būti uždarytos, o jų vadai ve
dami į kartuves. Komunistų par
tija siaučia. ,

1945 m. organizuojamos profesinės 
sąjungos. Norint į jas įstoti, būtina 
įsirašyti komunistų partijom Buvu
sioms partijoms likviduoti įkuriami 
nauji sąjūdžiai. 'Groza vadovauja 
„darbo sąjūdžiui“, Constantinesco — 
„tautiniam liaudies sąjūdžiui“. Maniu 
partijai palaidoti įkuriama nauja 
„tautinė ūkininkų partija“. Tataresco 
paskiriamas užs. reik, ministeriu. 
Štai Rumunijos „demokratinė“ val
džia.

Opozicija traiškoma. Opozicijos 
laikraščiai, dėl „popierio trūkumo“, 
išeina labai nereguliariai. Jų paskirs
tymas krašte nuolat trukdomas, žo
džio laisvė tik tariama. Milicija iš
vaiko susirinkimus. Visi nepalankūs 
tarnautojai atleidžiami Privačios

įmonės turi pereiti per koštuvą. Ka
riuomenei vadovauja karo belais
viai, sovietuose išėję atskirą kursą. 
Jų kelias yra žinomas — Sibiras, ar
ba savo žmonių priespauda, Mask
vai įsakius.

Universitetuose, nebėra profesorių 
— jie apšaukiami „liaudies priešais“. 
Liaudies teismai, liaudies teisėjai ri
kiuoja aukas. Tokia auka šiandieną 
yra Julijus Maniu, kurio vardu 
1943 m. skelbė Maskvos radijas: 
„Rumunai, teikitės aplink didijį pa
triotą Julijų Maniu“ . . .

Štai santvarka, kuri primena 
esančią Lietuvoje, anksčiau pasaulio 
nutylėtą. Apie krašte esančias nuo
taikas galima spėti iš spaud. žinių: „Li- 
kvidūoti išdavikus, kenkėjus ir tero
ristus.“ Likvidavo Petkovą, likvi
duos ir Maniu.' Kai pastarasis bus 
pakartas, negalės džiaugtis notų lie
tumi, kuris lis ant jo kapo. ’

Didžiosios, visuotinės sutemos* už
gula Rumuniją. Asmenybėms galvos 
krinta, eiliniai piliečiai kenčia nau
josios „demokratijos“ priešpaudą. 
Visi jie jaučiasi lyg sutrypti, niekam 
nereikalingi kirminai. Ar tai dedasi 
tik Rumunijoje? Sutemos užgulė 
Balkanus, Lenkiją, jos siaučia ir 
mūsų mieloje Lietuvoje.

Gediminas Galvanauskas I

120 dirba pas ūkininkus, o 18 sudaro 
stov. personalą. Sugyvenimas labai 
gražus. Taip pat labai gerą vardą 
mūsų vyrai įsigijo ūkininkų tarpe — 
sako, geresnių darbininkų anglai dar 
nesą matę.

Jau įsteigtas ir veikia gausus L. 
S-gos skyrius, choras jau repetuoja. 
Taip pat pradėti anglų k. kursai. Tu
rime puikią, foteliais apstatytą poil
sio salę, žaidimų kambarį gauname 
beveik visus lietuviškus laikraščius, 
išeinančius Vokietijoje. Organizuo
jama biblioteka. Turime savo pašto 
dėžutę, kurioje laisvai stovi pinigai 
ir pašto ženklai — nereikia bėgioti 
paštan. Mūsų stovyklos vedėjas p. 
Auty mums visokeriopai padeda.

Jau įruošta orinio aikštė, baigiama 
lyginti daug darbo ■ pareikalavusi 
krepšinio aikštė, o mūsų futbolistai 
rengiasi išmėginti .jėgas su vietos 
anglų komanda. („Išeivių Draugas?)

LTB Schweinfurto Apylinkės 
Kontr. Komisijos Pirmininkui
p. JURGIUI LAURINAIČIUI 
dėl staigios brolio ats. pik. Jono 
Laurinaičio mirties nuoširdžią 
užuojautą reiškia.

Apylinkės Komitetas

' Mūsų kolegą
Alfredą Bielski, 

mirus jo mylimai motutei, gi
liai užjaučia

Karlsruhes T. H. lietuviai 
studentai
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