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Lietuvos klausimas iškyla JT forume
New York, XI. 5. (Dena/INS) — 

Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
Jungtinėse Valstybėse antradienį 
apkaltino Sovietų Sąjungą priespau
da, žudynėmis ir Lietuvos piliečių 
apiplėšimu. Jungtinių Tautų gene
raliniam sekretoriui Trygve Lie 
įteiktame rašte Jungtinės Tautos 
prašomos šiuos sovietų nusikaltimus 
sustabdyti.

Memorandume nurodoma, kad so
vietai deportuoja lietuvius į Sibirą, 
apiplėšinėja lietuvius ūkininkus ir 
brutaliai maltretuoja lietuviškąją 
dvasiškiją.

Komitetas reikalauja JT Ūkio ir

LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS SAUKIASI JT PAGALBOS LIETUVIU TAFTAI

DP problema ne
paprastoje sesijoje

Višinskis
New York. — Višinskis savo gar

sioje spaudos konferencijoje New 
Yorke rugsėjo 26 d. pusantros valan
dos rusiškai plūdosi ir, kaip liudija 
LAIC direktorius adv. K. Jurgėla 
(kuris, kaip prie JT adredituotas 
spaudos atstovas, taip pat toje kon
ferencijoje dalyvavo), „amerikies- 
čiarns bei kitiems atidarė akis“ — 
net tiems, kurie dar nežinojo bei ne
tikėjo, 
travo, 
j antas 
pas“,

Tačiau Višinskio smarkumas iš
garavo, kai spaudos atstovai apibėrė 
jį aštriais klausimais. Jis išsisukinė
jo, vengė atsakyti, atsakymus nu
kreipdavo visiškai kita kryptimi. 
Veik pusė korespondentų pasipik
tinę išsivaikščiojo, „konferencijai“ 
dar neįpusėjus, Višinskiu! piktai į 
išeinančiuosius dilbčiojant.
. „The Now Leader“ koresponden
tas Julius Epteinas paprašė Višinskį 

tiesiog atsakyti: ar 1939 m. rug- 
piūčio-rugsėjo m. Molotovas su 
Ribbentropu pasirašė slaptas su
tartis.

Višinskis tų sutarčių nei paneigė, 
nei patvirtino, tik išplūdo „trockis- 
tus“ ir visus tuos, kurie apšmeižę 
Sov. S-gą. Prancūzų „Le Monde“ ko
respondentas prancūziškai pasiteira
vo, kaip sovietai suderina tokias 
priešingybes — patys šneka apie 
tautų savitarpį susipratimą ir vidaus 
laisves, o savo piliečiams ir svetim
šaliams neleidžia laisvai judėti tarp 
Sov. S-gos ir išorinio pasaulio. Vi- 
šinškis neatsakė, pareikšdamas ne
mokąs prancūziškai. „Le Monde“ ko
respondentas paskum piktinosi Vi- 
šinkio veidmainyste, nes jis prieš 
aną karą Prancūzijoj buvęs advoka
tas ir puikiai mokąs prancūziškai.

„visame nuogume pademons- 
kokia baidyklė tas Rytų ali- 
ir nužmoginto bolševiko ti-

Socialinių reikalų Komisiją imtis 
žygių tokį sovietų elegesį sustabdyti. 
Tai būtų vienintelis kelias apginti 
lietuvių tautos teises ir pagrindines 
laisyes.

Mūsų koresp. papildomai praneša:
Jugoslavijai ir Ukrainai keliant 

Jungt. Tautose klausimą dėl DP grą
žinimo, VLIKas š, m. spalio mėn. 1 
d. JT gen.sekr. Trygue Lie įteikė 
atitinkamą memorandumą. Jame 
buvo suminėtos visos deportacijos, 
dabartinė Lietuvos padėtis okupuo
toje Lietuvoje, rusinimas, teroras ir 
be to, iškelta eilė naujų faktų, kaip 
pvz., sovietų pravesta akcija prieš

dvasininkus, kurios pasėkoje 1946 m. 
vasario mėn. buvo suimtas vysk. 
Borise vičius, tų pat metų gruodžio 
mėn. vysk. Ramanauskas ir daug 
kitų aukštų dvasininkų ir kunigų. 
Antrojoj šio memorandumo dalyje 
yra aprašytos sąlygos, kuriose šiuo 
metu randasi deportuotieji. Pažy
mėta, kad 50—60% deportuotųjų 
miršta dėl drabužių ir maisto trū
kumo. Konkrečiai aprašytas Kros 
lagerio gyvenimas, kuriame mirė dr. 
Stulginskis. Memorandume nurody
ta, kad sovietų elgesys su lietuvių 
tauta yra nežmoniškas ir nesutinkąs 
su Atlanto Chartos nuostatais.

atitrauktos amerikiečių ir britų ka
rinės pajėgos, JAV atstovas H. Jobn- 
sonas spalių 13 d. ironiškai pareiškė:

„Aš čia noriu pareikšti didžią pa
garbą Sov. S-gai. Aš žinau tris 
mažas Pabaltijo šalis, ku
riose kadaise klestėjo de
ra o r a t i j a ; dabar iš ten negirdėti 
nė garso apie kokius nors neramu
mus. Sov. S-ga tikrai įgyvendino 
ramybę tose šalyse“.

LAIC, šias žinias paskelbęs, pri
duria: „Demokratinis pasaulis jau 
atbunda. Po žodžių paprastai eina 
darbai“. (E)

Washington (Dena-INS) — JAV 
demokratų partijos nacionalinio 
komiteto pirmininkas Howard J. 
MacGrath savo kalboje, pasaky
toje per radiją, kvietė visas par
tijas vieningai bendradarbiauti ir

neatsako
Višinskis neatsakė į daugiau kaip 

20 klausimų tarp kurių buvo
trys LAIC direktoriaus adv. K. 

Jurgėlos raštu pateikti klausimai:
1. Savo kalboje JTO Visumoj 

Tamsta pareiškei, kad svetimų ka
riuomenių buvimas ne priešo kraš
tuose nepateisinamas. Kodėl Sov. 
S-ga tebelaiko savo ginkluotas pajė
gas neutraliose valstybėse — Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje?

2. Ar nepaliaujamos žmonių de
portacijos į Sibirą yra sovietų oku
pacinio valdymo metodas, ar pla
ninga okupuotų kraštų ekstermina- 
cljos politika?

3. Ką Tamsta veikei 1940 m. bir
želio m. Rygoje, Latvijoje, tuo metu, 
kai Hitlerio armijos žygiavo per 
Prancūziją ir užėmė Paryžių?“ (E)

JT pirmininkui paprašius prista
tyti tokį pat pranešimą apie visas 
tris Pabaltijo tautas, VLIKas drauge 
su latvių ir estų vadovaujančiais 
veiksniais tokį pranešimą paruošė ir 
pasiuntė JT pirmininkui.

Rugsėjo 25 d. respublikonų kandi
datas į JAV prezidentus, senatorius 
Robert A. Taft, Tacomoj pasakė 
kalbą, kurioje, kritikuodamas JAV 
vyriausybės nuolaidumą sovietams, 
priminė ir Pabaltijo kraš
tams padarytą neteisybę. Jis kal-
bėjo:

„Nuo 
leidom 
Atlanto 
gelio iš jų jau nebeįmanoma pasiekti. 
Mes laimėjom karą, bet pralaimėjom 
taiką... JAV vyriausybė, matyt, nė 
neužsiminė, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija pagal Atlanto Chartą turi teisę 
į jų suvereninių teisių ir savivaldos 
atstatymą“.

JTO politinėj komisijoj Višinskiu! 
pareikalavus, kad iš Graikijos būtų

Teherano mes pamažėle ap- 
daugumą idealų, nusakytų 
Chartoje, ir šiandien dau-

Baigta IRO sesija
Ženeva. (Dena) — Tarptautinės 

Pabėgėlių Organizacijos IRO Pa
ruošiamosios Komisijos trečioji kon
ferencija, prasidėjusi spalio 21 d., 
baigėsi lapkričio 3 d. Sekanti kon
ferencija įvyks 1948 m. sausio mėn.
= Lapkričio 3 d. „Marine Tiger“ 
laivu į Jungtines Valstybes išvyko 
635 DP.

išrišti visus patiektus klausimus.

bėgėUus, turinčius tas profesi
jas kurių trūksta JAV.

MeGrath pareiškė viltį, kad 
kongreso nariai, demokratai ir 
respublikonai, grįžusieji iš Euro
pos, kur jie šią problemą galėję 
stebėti iš arti, prieis tų pačių iš
vadų.

Ne prievarta grąžinti, bet Įkurdinti
New York, XI. 5. (Dena/INS) — 

JAV delegatė Mrs. Eleanor Roose
velt JT Socialinėje Komisijoje pa
reiškė, kad Jungtinės Valstybės 
atmetė priverstinę 1 milijono DP 
repatrijaciją ir siekia įkurdinimo 
kituose kraštuose.

Mrs. Roosevelt sovietų delegatui 
priminė, kad Jungtinės Tautos yra 
sukūrusios Tarptautinę Pabėgėlių

Organizaciją (IRO), kurią Sovietų 
Sąjunga boikotavo, tam, kad pabė
gėlius grąžintų į savo tėvynes, arba 
negrįžtančiuosius įkurdintų naujuose 
kraštuose. Kadangi didesnioji pabė-

dinimas.

Mikolajczyk atvyko Į Londoną
London. (Dena-Reuter) — Lenkų 

ūkininkų partijos lyderis St. Miko
lajczyk, kaip britų užs. reik, m-jos 
sekretorius Mayhew Žemuosiuose 
Rūmuose oficialiai pranešė, spalio 2 
d. kariniu britų aviacijos lėktuvu at
vyko į Londoną. Britanijos vyriau
sybė suteikė jam leidimą apsigy
venti Anglijoje. Sis Mayhew pra
nešimas Žemuosiuose Rūmuose buvo 
sutiktas karštu plojimu.

Mikola j czykas, kaip vienas jo 
draugas Reuterio korespondentui pa
reiškė, atbėgo per Vokietiją tuo pa
čiu keliu, kuriuo prieš 96 metus bėgo 
į Londoną Karolis Marksas. Per so
vietų zoną jis važiavo traukiniu, 
kadangi niekas negalėjęs įtarti, 
jis tuo kaliu galėtų naudotis.

Mikolajczykas, kaip jis pats

kad

pa-

Arabai telkia kariuomenę
Bad Nauheim. (Dena) 

Lygos gen. sekr. Abdul 
Azzam Pasha Bagdade 
kad arabai yra pasiryžę 
jėga ginti 
bandys ją

Azzam 
egiptiečių, 
armijos telkiamos Palestinos pa
sėdyje, o Transjordanijos armija jau 
manevruojanti Palestinos teritorijoje.

rieno,

— Arabų
Rahmann 
pareiškė, 
Palestiną 

kuris pa-nuo kię
padalini
Pasha patvirtino. kad
libanoniečių ir syrijiečių

jungininkų kariuomenes. Amerika 
gi planuoja sudaryti tokią vyriau
sybę, dar prieš dalinių atitraukimą. 
— „Korėjiečių tauta“, pareiškė Dul
les, „yra verta geresnio likimo, negu 
to, kurį planuoja sovietai.“

Tremiami JAV 
žurnalistai

KORĖJAI GRESIA PAVOJUS
New York. (Dena-INS) — JAV 

delegatas Jungt. Tautose John 
Foster Dulles pareiškė, kad sovietų 
planas Korėją paskandinti chaose ir 
privesti prie pilietinio karo. Sovietai 
Korėjoje nori sudaryti centrinę 
vyriausybę, atitraukus iš ten są-

Tatarescu pasitraukė
Bukarest, XI. 6. (Dena) — AFP 

žiniomis atsistatydino Rumunijos 
min. pirm, pavaduotojas ir užs. 
reik. min. Georg Tatarescu. 
Drauge su juo iš vyriausybės 
pasitraukė visi liberalų partijos 
ministeriai.

Trečiadienį Rumunijos parla
mente pareikštas nepasitikėjimas 
Tatarescu, greičiausiai buvč pas
kutinis etapas tos kampanijos, 
kuri jau keletą mėnesių prieš jį 
ir jo bendradarbius buvo ve
dama.

Belgrad. (Dena) — AFP žiniomis, 
iš Jugoslavijos ištremti du ameri
kiečiai žurnalistai: Arthur Brandel, 
„New York Times“ korespondentas, 
ir jo žmona Mary Lester-Brandel, 
„United Press" atstovė. Ištrėmimo 
priežastis nurodoma ta, kad jie esą 
„Netinkami abipusiam supratimui 
tarp JAV ir Jugoslavijos pagilinti“.

JAV užs. reik, ministerija dėl šio 
Jugoslavijos žygio įteikė protesto 
notą.

Budapest. (Dena-Reuter) — Iš 
Vengrijos ištremtas amerikietis' žur
nalistas Jack Guinn, „Associated 
Press“ korespondentas Budapešte. 
Tuo pat metu areštuota visa eilė 
asmenų, jų tarpe ir amerikietė Pal
ios, AP biuro sekretorė. JAV pasiun
tinybė pareikalavo nurodyti prie
žastis.

= Anglijoje steigiama JAV moks
lininkų ir technologų misija, kuri 
keisis su Anglija mokslinėmis žinio
mis ir personalu.

— Lapkričio 10 d. susirinks 10 Eu
ropos valstybių atstovai sukurtiĮropos valst:

reiškė, iš Lenkijos bėgęs norėdamas 
išvengti kraujo maudyklės, kurios 
metu jis turėjęs būti nužudytas. „Kai 
aš spalio 18 d. patyriau, kad iš manęs 
ir mano dviejų draugų atimamas 
parlamentarinis imunitetas ir netru
kus būsiu karinio teismo nuteistas, 
tuoj pat nusprendžiau iš ' Lenkijos 
pasitraukti.“ Pabėgti jam padėję 
draugai; pasiruošimas trukęs dvi 
dienas. Kelionėn pasiėmęs tik skus
tuvą ir rankšluostį. Iš karto keliavęs 
per vakarinę Lenkiją, o vėliau per 
sovietų zoną. Iš britų zonos Anglijon 
nuskridęs britų karinės aviacijos 
lėktuvu. „Nesijaučiau saugus, kol 
nebuvau atsidūręs britų zonoje,“ sako 
jis. „Tik ten patekęs, galėjau pirmą 
kartą ramiai užmigti.“ Britų zoną 
pasiekęs praeitą šeštadienį. Per so
vietų zoną keliavęs vienų vienas. 
Mikolajczykas atsisakė suteikti žinių 
apie savo maršrutą ir jam pagelbė- 
jusius žmones.

Jis pažįstąs daugelį Rytų Europos 
ūkininkų partijų lyderių, šiuo metu 
esančių Amerikoje ir priklausančių 
Nagy vadovaujamai Tarptautinei 
Ūkininkų Unijai. Georgi Dimitrov, 
bulgarų ūkininkų partijos vadas esąs 
asmeninis jo draugas.

Apie abu draugus, kartu su juo 
išvykusius iš Lenkijos, Mikolajczykas 
žinąs, kad jie esą gyvi, tačiau smul
kesnių žinių apie juos neturįs. Ta
čiau jis tikįsis netrukus gauti žinių 
ir apie juos.

Į klausimą, kaip jis kelionės metu 
buvęs apsirengęs, Mikolajczykas at
sakė, kad lygiai taip pat, kaip ir 
pasikalbėjimo metu. Tuo metu jis 
dėvėjo tamsiai pilką kostiumą ir 
juodą nertinį. Į klausimą, ar kelionės 
metu pakankamai turėjęs maisto, jis 
atsakė: „Jokių komentarų apie tai.“

Londone pasiekti šeimos butą jam 
buvo sunku, nes gatvė buvo pilna 
spaudos automobilių, reporterių ir 
fotografų. Jis turėjo išlipti 30 metrų 
prieš butą. Britų aviacijos karinin
kai per minią jam praskyrė taką, ir 
tuo metu vakaro tamsą suardė šimtų 
foto lempučių blyktelėjimai. Bute jo 
laukė žmona ir lenkų ūkininkų par
tijos atstovas. Tada pirmą kartą iš- 
vargusiame Mikolajczyko veide pa
sirodė šypsena.

Mikolajczyko žmona Reuterio re
porteriui pareiškė: „Aš esu laiminga. 
O buvo tiek daug naktų be miego." 
Paskutinį kartą su vyru atsisveiki
nusi 1945 m. lapkričio mėn. šiam iš
vykstant į Lenkiją.

Mikolajczykas dabar numatęs vykti 
Amtrikco ir aptaškyti swo drau- datai.

Ar jis prisidės prie tarptautinės

blokui išbėlus reikalavimą gražina 
pabalilaSuj DP, spalio 15 d. JT Tei
sinės Komisijos ppeėdy pareiškė, 
kad amerikiečių zonoj tikrai esą 
apie 140.000 DP, kurie daugumoje 
kilę iš Pabaltijo kraštų. ■ ' ~ '

Apie padėtį Lenkijoje Mikolajczy- 
kas pareiškė, kad šiuo metu ten 
vyksta negirdėtas teroras. Nuotai
kos Lenkijoje esančios labai įtemp
tos. Ypač teroras sustiprėjęs po kom- 
informo įsteigimo. Bažnyčiose dar 
niekada nebuvo tiek maldininkų, 
kaip dabar, nors kunigai areštuojami 
kiekvieną dieną, ir komunistai išgal
voję visokius trukdymus, kad žmo
nės negalėtų į bažnyčią nueiti. Žmo
nėms iki gyvo kaulo įgrisę nuolat 
dalyvauti priverstinėse demonstra
cijose.

Jei jie atsisako grįžti, tai anaiptol, 
tuo pačiu jie nėra „kvislingai“. Kas 
nori, gali grįžti. Amerikiečių zonoj 
veikia net 34 sovietų „ryšio karinin
kai“ ir turi visas sąlygas vesti pro
paganda už repatriaciją.

Ne amerikiečiai kalti, kad pa- 
baltiečlal nerepatrijuoja ir dar

Debatai Kontrolinėje Taryboje
Berlin. (Dena) — Maršalas Soko

lovskis Kontrolinėje Sąjungininkų 
Taryboje, Berlyne, pareiškė, kad 
Brazilijos karinė misija, esanti Ber
lyne, nutrūkus Brazilijos-TSRS san
tykiams, turėtų automatiškai netek
ti misijos teisių.

Tolimesnėje savo kalboje Soko
lovskis smarkiai puolė Braziliją ir 
Čilę, primesdamas joms, kad jos 
elgiasi pagal fašistų saujelės, diri
guojamos iš užsienio, užmačias, vi
siškai neatsižvelgdamos į savo tau
tos valią. — Čilė karinės misijos 
Berlyne neturi.

Atsakydamas į Sokolovskio kalti
nimus, gen. Ludus D. Clay pareiš
kė, kad Brazilijos kareiviai su są
jungininkų kareiviais petys į petį 
kovojo prieš „ašį“, ir todėl nei Bra
zilijos vyriausybės, nei brazilų tau-

tos fašistižkumu apkaltinti naga- 
Įima.

Britų atstovas Sir Sholto Douglas 
pareiškė protestą dėl sovietų llcen- 
zijuotame laikraštyje „Berliner Zei- 
tung“ pasirodžiusio straipsnio, nu
kreipto prieš karaliaus šeimą.

SOVIETAI BANDĘ IŠ JAV 
IŠVOGTI ATOMO PASLAPTĮ
Washington. (Dena/INS) — Buv. 

JAV krim. pol. tarnautojas Louis 
J. Russel antiamerikietinėe veiklos

Ivanovas 1942 metais bandęs susi
draugauti su atominių tyrinė
jimų specialistu Oppenheimer ir iš 
jo Sov. S-gai išgauti informacijų 
apie Kalifornijos universitete vyk
domus atomo tyrinėjimus.

Ir Sovietu diplomatui neisle&ziami
Santiago. (Dena/Reuter) — Buv. 

Sov. S-gos pasiuntinys Čilėje Dimi- 
tras Zukov ir eilė kitų pasiuntinybės 
tarnautojų, kaip neoficialiai prane
šama, dėl Čilės diplomatų Maskvoje 
blogo traktavimo laikinai negalės iš
vykti iš Čilės.

Santiago de Chile. (Dena-INS) — 
AFP žiniomis, Čilės parlamentas 
95 balsais prieš 9 atmetė komunistų 
pareiškimą, kuriuo buvo reikalau
jama visus dokumentus apie diplo
matinių santykių nutraukimą su 
Jogoslayija, Čekoslovakija ir TSRS 
perduoti Jungtinėms Tautoms. Či
lės senatas antruoju skaitymu priė
mė įstatymo projektą, kuriuo ko
munistų atstovams atimami’ man-

Bogota. (Dena/Reuter) — Kolum
bijos užs. reik. min. dr. Domingo 
Esųuera pareiškė, kad Kolumbija 
numatanti su Sovietų Sąjunga diplo
matinių santykių nenutraukti ir ko
munistinės propagandos nevaržyti 
tol, kol ši neįgaus revoliucinio cha
rakterio

Maskva. (Dena/Reuter) — Sovietų 
Sąjungos vyriausybė leido Brazilijos 
pasiuntiniui Pimentai de Brando su 
visu pasiuntinybės personalu išvykti 
Iš Maskvos. De Brando ir jo bend-

šiol buvo areštuoti. — Išvykus Brazi
lijos diplomatams iš Maskvos, bua
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Reveliacijos apie 
slaptus politbiuro 

nutarimus
Washington. — Drew Pearson,

vienas iš populiariausių JAV „ko- 
lummstų", „Washington Post“ rašo, 
jog britų žvalgyba yra pateikusi 
savo užsienių reikalų ministerijai 
slaptą pranešimą apie sovietų polit
biuro nutarimus dėl Sovietų S-gos 
užsienių politikos. Pearson atpasa
koja tą pranešimą, pažymėdamas, 
kad citatos gali išduot; slaptus ko
dui, kurių , pagalba minimieji polit
biuro nutarimai buvo dešifruoti.

Pearsonas tą britų žvalgybos pra
nešimą šiaip atpasakoja:

„Po visos eilės politbiuro posėdžių 
nioplūčio-rugsėjo m. sotietų vyriau
sybė priėmė keletą lemiamų spren
dimų. Buvo nutarta, kad Jungtinės 
Valstybės reikia nurašyti iš drau
giškų valstybių sąrašo.

Sovietų vyriausybė nutarė, kad 
toliau tarp Maskvos irWashing- 
tono tebus palaikomi paties šai
žiausio tipo formalūs diploma
tiniai santykiai.
Toliau nebebus stengiamasi bran

giai kaštuojančiu būdu paveikti 
JAV viešosios opinijos. Sovietų pro
paganda tebus nukreipta j tai, kad 
JAV būtų parodomos kaip „kylančio 
imperializmo“ šaltinis. Sovietų va
dai nutarė sukoncentruoti savo jėgas 
Vakarų Europos darbo sąjūdžiuose, 
kad visas Europos kontinentas būtų 
sukonsoliduotas Maskvos dominavi
me. JAV atominio karo grėsmė 
turi būti panaudota kaip propagan
dos ginklas, kuris Vakarų Europos 
tautose palaikytų Įtempimą, nelei
džianti tinkamai atlikti kasdieninių 
darbų. Tuo būdu tolimų perspek
tyvų konstruktyvaus plano įvykda- 
mas Vak. Europoj turi būti padary
tas neįmanomas.

Kremlius mano, kad ūkinio 
chaoso, politinių sumaiščių ir 
psichologinės baimės derinys bus 
pats geriausias būdas be tiesio
ginio ginklų panaudojimo užka-

- riauti Europą per artimiausius
12 mėnesių.“
Pearsonas toliau rašo, kad Stali

nas gerokai svyravęs priimant tuos 
nutarimus, tačiau visas politbiuras 
veik bą gjnčų jiem pritaręs. Tie nu
tarimai buvo priimti pagal JvIoJptovo 
pasiūlymą, kuri jis parengęs kartu 
su Beriji. Tiedu vyrai' taip sampro
tavę:

„Jeigu 16 Europos valstybių, pri
sidėjusių prie Marshallio plano, pa
čios vienos turės grumtis su savo 
problemom, jų vienybė iširs dėl ne
išvengiamų vidinių kapitalizmo 
prieštaravimų. Jeigu gi sovietų sfe
ros kraštams būtų buvę leista prisi
dėti prie Marshallio plano, Vakarų 
valstybių skirtingumai neiškiltų, ir
Marshallio planas galėtų pasisekti.“ 
Toliau Molotovas nurodęs, kad JAV 
kongresas neskirsiąs milijardų tam 
planui, jeigu JAV visuomenė jaus, 
kad to piano vykdymas gali privesti 
prie karo. Molotovas taip pat už
tikrinęs, kad sovietų pasaulinė pro
paganda visiškai nustelbsianti ame- 
rikietinę.

Sovietų vyriausybė tikinti, kad 
Togliatti Italijoj ir Thorezul Pran
cūzijoj pasiseks vėl įsibrauti į vy
riausybes, ir tuo būdu atgraSnti JAV 
kongresą nuo paskyrimo sumų Euro
pos ūkiniam atstatymui (E)

Politinė apžvalga / '

Į dešinę ir prieš komunizmą
POSŪKIS ANGLIJOJE. — JAV SPRĘS VOKIETUOS PROBLEMĄ IR BE SOVIETŲ

Pagrindinė tema, kuri buvo nag
rinėjama pasaulio spaudoje, — tai 
Anglijos savivaldybių rinkimai. Kaip 
žinoma, Anglijoje savivaldybės ren
kamos trims metams. Kas metai H 
narių yra perrenkama. Tokie rinka
mai įvyko Ir praeitą šeštadienį. Jie 
savo išdavomis nustebino ne tik kon
servatorius, bet ir dabar esančią prie 
valstybės vairo darbo partiją. Šiuo
se savivaldybių rinkimuose darbo 
partija gavo didelį smūgį. Anglijos 
ir Welso grafistėje darbo partija iš 
perrenkamų 3266 atstovų nustojo 687, 
o konservatoriai laimėjo 636 manda
tus. Įvykę rinkimai Škotijoje šį ant
radienį davė taip pat didelį laimė
jimą konservatoriams. Ypač kas yra 
pažymėtina, kad darbiečiai pralai
mėjo pramonės miestuose, kur jie 
kaip tik turėjo absoliučią daugumą, 
o dabar tą daugumą gavo konser
vatoriai.

Tuojau po šių rinkimų, konserva
torių pirm, lordas Fultonas spaudos 
atstovams pareiškė, kad vyriausybė 
nebeatstovauja tautos daugumos Ir 
turi nedelsiant paskelbti naujus rin
kimus. Darbo partijos gen. sekr. 
Philips taip pat padarė pareiškimą, 
pažymėdamas, kad darbiečiams yra 
suduotas didėlis smūgis, bet kad tuo 
:arpu nėra ko per daug sielotis, nes 
darbo partija nustojo tik 5% savo 
balsuotojų. Po šių abiejų pareiškimų 
Winstons Churchillis spaudos atsto
vams pareiškė, kad dabartinis parla
mentas nustojo tautos duoto man
dato ir turi būti pravesti nauji rin
kimai.

Kaip įvertino šiuos rinkimus Ang
lijos spauda?

Darbo partijos organas „Daily He
rald" pripažįsta didelį pralaimėjimą 
ir nurodo, kad priežastis esanti silp
nai pastatytoji partijos propaganda, 
kuri nepakankamai išryškina atsiek
tus laimėjimus. Kartu pažymi, jog 
tai buvę savivaldybių rinkimai, o ne 
parlamento.

Liberalų „Manchester Guardian

kiek išsamiau apibūdindamas rinki
mus, nurodo, kad visų pirmą reikia 
pastebėti, kad šiuose savivaldybių 
rinkimuose dalyvavo labai didelis 
balsuotojų nuošimtis. Ankstyves
niuose savivaldybių rinkimuose 30% 
būdavo vidurkis. Tuo tarpu dabar 
balsavo 70%. Daug balsuotojų buvo 
moterų, kurios kaip tik ir lėmė šių 
rinkimų rezultatus nes jos daugiau
sia ir susiduria su sunkumais, esan
čiais Anglijoje.

Konservatorių visa spauda vieno
dai pastebi, kad šie rinkimai rodo, 
jog darbo partija 
dabar siaučiančios 
krizės nenugalės 
ir todėl reikia 
skelbti naujus par
lamento rinkimus.
Kiek kitokios nuo

monės dėl rinki
mų išdavų yra 
„Times“. Jis pa 
žymi, kad šiuose 
rinkimuose, ne
žiūrint, kad buvo 
renkamos tik sa
vivaldybės, gyventojai balsuodami 
prieš darbo partiją, pasisakė ne tiek 
prieš vidaus, kiek prieš vyriausy
bės vedamą užsienio politiką ir tai 
esą ateityje reikia laukti tam tikrų 
išdavų.

JAV spauda, kaip „N. Y. Times“, 
nurodo, kad Anglijos visuomenė pa
suko dešinėn ir kartu pasisakė tiek 
prieš komunizmą, tiek prieš per tolį 
einantį .socializmą.

Kaip šiuos rinkimus bevertintume, 
reikia pripažint, kad kaip rinkimai 
Prancūzijoje, taip ir rinkimai Ang
lijoje, parodo, kad visuomenė suka 
dešinėn, o kartu. — prieš komuniz
mą. Kodėl darbo partija pralaimėjo, 
neturint tikslių duomenų, sunku būtų 
spręsti, bet reikėtų sutikti su „Times" 
išvedžiojimais, kad be vidaus rei
kalų, nemažesnis veiksnys buvo ir 
dabar vedamoji Anglijos užsienių 
politika, prieš kurią visa anglų spau-

Tarptautinė Ūkininku Unija
New York. — Rugsėjo 30 d. Salton 

v. csbuty įvyko spaudos konferencija 
su,. Tarptautinės Ūkininkų Unijos 
vadovais: — Vengrijos Mažažemių 
Partijos pirm, ir teisėtu premjeru 
Ferenco Nagy, Bulgarijos Žemdirbių 
Partijos pirm. Georgij Dimitrov, 
Kroatų Katalikų Ūkininkų Partijos 
pirm. Vladko Maček, Serbų Žemdir
bių Partijos atstovu Milan Gavrilo- 
vic, ir dviem Rumunijos diploma
tais Aleksandru Oretzianu (buv. 
atstovu Turkijai) ir Karoliu Davila 
buv. ambasadorium Washingtone.

Konferencijoje dalyvavo LATC

vas atsakė, kad žlugus Kremliaus 
diktatūrai, Unija tikisi stambaus 
bloko iš sovietų pavergtų tautų 
tarpo.

Vėliau pasikalbėjime Dimitrovas 
pareiškė, kad prieš karą

sutikęs lietuvių vienoje tarp
tautinėje konferencijoje Praho
je. Jis ir dr. Maček šiltai pritarė 
sumanymui įtraukti Lietuvos 
ūkininkų judėjimo vadus į Są
jungą. Vienas lenkas netgi pa
minėjo dr. Kazio Griniaus vardą.
Tuo reikalu netrukus vyks pasi

tarimai Washingtone. (E)

da jau seniai varo akciją, išskyrus 
pozicijos partijas.

Dar prieš Anglijos savivaldybių 
rinkimus, vienas Londono radijo ko
mentatorius nurodė, kad ateinantieji 
metai užsien. politikoje bus labai 
veiksmingi ir už tai esą darbo par
tija galinti susvyruoti?

Kaip ten bebūtų, šie Anglijos- sa
vivaldybių rinkimai yra išdava kovos 
dviejų pasaulių ir taip kaip Prancū
zijos, taip ir Anglijos visuomenė ne
svyruodama pasisakė kurioj pusėj 
JI stovi.

JT posėdžiuose vėl suaktualėjo 
Palestinos problema. JAV atstovas 
pasiūlė, nuo 1948. VII. 1 d. lai
kyti Palestiną padalinta į dvi arabų 
ir žydų valstybes. Šį pasiūlymą Sov. 
S-gos atstovas atmetė ir patiekė sa
vo pasiūlymą. Pagal sovietų pasiū
lymą, Anglija iki 1948 gegužės mė
nesio visas savo ginkluotas pajėgas 
iš Palestinos atitraukia, o po to JT 
komisija valdo Palestiną vienerius 
metus ir tik po metų galutinai įgy
vendinamas Palestinos padalinimas. 
Nežiūrint šių visų Palestinos pada
linimo projektų, kaip anglų ko
respondentas praneša, tiek arabai, 
tiek žydai ruošiasi kitu keliu šį rei
kalą sutvarkyti. Tiek .viena, tiek 
kita pusė trakia iš savo slaptų san
dėlių ginklus ir visai rimtai ruošiasi 
šį klausimą išspręsti jėga. O kad šie 
pasiruošimai daromi visai rimtai, 
matyti iš arabų lygos gen. sekreto
riaus pareiškimo, kuris nurodė, kad 
Libanono, Sirijos ir Egipto vyriausy
bes yra įsakiusios savo kariuomenėms 
trauktis prie Palestinos sienų.

Tuo tarpu anglai pakartotinai nu
rodė, kad jie nepritars tokiam pla
nui, kuris nebūtų aprobuotas abiejų 
pusių ir dar prieš Palestinos fakti- 
nąjį padalinimą savo pajėgas iš ten 
atitrauks.

Dar opesnė, negu Palestinos, yra 
Vokietijos problema, kurios sprendi
mas yra jau nebe 
už kalnų. Londone 
lapkričio 25 d. su
sirinkę Keturi Di
dieji turės prieti 
ar vienokį ar ki
tokį • sprendimą 
Vokietijos reikalu. 
JAV užsien. reika
lų ministerija ofi
cialiai deklaravo 
savo užsienio poli
tiką nurodydama, 
kad Sovietų Są
junga sulaužė Potsdamo susitarimus 
ir savo valdomoje Vokietijos zonoje 
išmontavo visas (mones, kurios tik 
jai patiko. Kartu neįgyvendino nu
matyto Potsdame Vokietijos ekono
minio sujungimo. Kaipo pagrindinius 
Sov. S-gos siekimus Vokietijos at
žvilgiu, JAV užs. reik, ministerija

nurodė 1) bet kuria kaina išspausti 
iš Vokietijos reparacijas ir 2) pa
daryti Vokietiją savo satelitu.

Dėl Vidurio Europos ir pietų rytų 
valstybių JAV pareiškė, jog još ne
pripažįsta Balkanuose ir Lenkijoje 
pravestų rinkinių teisėtais. Toliau 
JAV užs. reik, ministerijos atstovas 
apeliavo į JAV visuomenę, prašyda
mas paremti Marshallio planą visais 
būdais, nes nuo šio plano įgyvedi- 
nimo priklausanti ne tik Europos, 
bet ir JAV ateitis.

Kaip matome JAV nifšmaigstė 
aiškias gaires savo užsienio politikoje 
ir nurodė tuos principus, kurių ji 
ateityje laikysis.

Dar daugiau šviesos įnešė į Vokie
tijos reikalų sprendimą ir numatomą 
JAV laikymąsi Vokietijos atžvilgiu 
Londono konferencijoje, Vanden- 
bergo pasakytoji kalba amerikiečių 
tautai. Savo kalboje Vandenbergas 
nurodė, kad busimoje Londono kon
ferencijoje bus apsiribota tik Vo
kietijos ir Austrijos klausimais. 
Kitos tarptautinės problemos nebus 
sprendžiamos. Vandenbergas tikisi, 
kad Keturi Didieji susitarsią dėl Vo
kietijos ir Austrijos. Tuo atveju, jeigu 
susitarimo nebūsią prieita, tai teksią 
pastarosios reikalus spręsti anglams, 
amerikiečiams ir prancūzams atski
rai, sudarant su Vokietija separating 
taiką.

Šie Vandenbergo pareiškimai rodo, 
jog JAV yra nutarusios sti Vokieti
jos sprendimu nebedelsti ir jos rei
kalus ar su Sovietų Sąjungos ar be 
pastarosios sutikimo išspręsti.

Banionis

Sensoriaus Dewey 
pareisimas BALFui
Thomas E. Dewey, New Yorko 

gubernatorius, suruošto tremtinių 
naudai BALFo vajaus proga, pa
reiškė:

„Aš esu laimingas, galėdamas šiltai 
pasveikinti BALFo globėjus ir rė
mėjus jo rinkliavos spalio 2, 3 ir 4 
d. d. proga. Jūs užsitamavot pagar
bos ir pasveikinimo už jūsų sėkmingą 
veikimą, per pastaruosius trejus me
tus šelpiant ir finansiškai remiant 
daugiau kaip 75.000 lietuvių, išbarsty
tų po Europą, didesne kaip 2.000.000 
dolerių suma. Dera prisiminti baisią 
rykštę ištikusią tuos tremtinius, iš
guitus iš tėvynės, kuri dabar kenčia 
po beatodairio totalinio režimo jun
gu. Jų 75.000 dabar ieško skurdaus 
pragyvenimo sugriautos Europos ba
rakuose tarp Baltijos ir Airijos; jie 
yra benamiai, nuvertinti, be teisių iri 
dažnai be duonos kąsnio. Aš esu 
tikras, kad Jūsų kreipimasis į New 
Yorko gyventojų dosnumą susilauks 
užtarnautos gausios paramos“. (E)

direktorius adv. K. P Jurgėla ir 
prof. Pr. Padalskls.
Adv. Jurgėla paklausė, ar šį Unija 
ieško naujų narių — atstovų 
kitų žemdirbių kraštų, kaip Lie
tuva, Latvija ir Estija — ir ar 
Unijos vadovai yra pasiryžę rei
kalauti laisvės tiems kraštams.
Dimitrovas atsakė: „Kiekviena 

demokratinė organizacija turi atvirą 
kelią Tarptautinėje Valstiečių Uni
joje kovai .prieš totalitarinę dikta
tūrą ir už išsilaisvinimą.“ Ukrai
nietis Dušnyk paklausė, ar numato
ma įtraukti ukrainiečius. Dimitro-

Sovietai pralaimėjo „šaJt^’į. karą“
Washington, XI. 5. (Dena/OANS)

— Sovietų Sąjunga pralainsėjo šal
tąjį karą, ir ji pati tai gerai žino,
— pareiškė žinomas amerikiečių 
komentatorius Walter Lippmann 
antradienio „Washington Post“ nu
meryje. Pastaroji komunistų taktika 
Europoje esanti pralaimėjimo ir 
nusivylimo taktika. Ji dabar apsiri
bojanti vien opozicijos sovietų užim
tuose kraštuose nutildymu ir žmo
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nių, kaip Petkovas nužudymais.
įvykių eiga Vakarų Europoje pa

rodė, kad aukštos kultūros tautos 
nenugrimzdo , komunistėje propa
gandoje ir atsispyrė prieš infiltra
ciją. Šių tautų reakcija į badą, 
infliaciją ir vyriausybių skilimus 
toli gražu nebuvo posūkis komunis
tinės partijos naudai. Atvirkščiai, 
šios tautos atsisuko į dešiniuosius, 
į konservatorius, į reakcionierius.

Komunistai yra mažumoje. Ši ma
žuma moderniąją valstybę gali tik 
tada užvaldyti, kai ji už savo pečių 
turi armiją, galinčią nutildyti ir 
likvyduoti opoziciją. Vakarų Euro
poje tai įvykti negali tol, kol rau
donoji armija yra pririšta prie 
Triesto-Stetino linijos. Šiuo metu 
raudonąją armiją prie šios linijos 
pririša, žinoma, ne Europoje esan
tieji amerikiečių daliniai, bet ben
dras amerikiečių karinės galios svo
ris ir iki šiol įgytas patyrimas, kad 
Amerika žino, kur pastatyti savo 
kariuomenę tam atvejui, jei raudo
noji armija arba Tito kariuomenė 
peržengtų dabartines savo sienas.

Komunizmo agresingumas, — tęsia 
Lippmanas, — buvo tada sustabdy
tas, kai Jungtinės Valstybės į ry
tinę Viduržemio jūros dalį pasiuntė 
karo laivą Missouri. Sovietų propa
ganda nuo to meto prapliupo lau
kiniu antiamerikietiškumu. Šis įnir
šimas gimė iš konstatavmo, kad 
raudonoji armija jau užšachuota iš 
sparno. Kremlius šią situaciją pas
tebėjo praeitą pavasarį. Tada, kaip 
Lippmanas iš patikimų šaltinių pa
tyręs, italų ir prancūzų komunistų 
vadai atsidūrė prieš slaptąjį parti-' 
jos teismą, kur vienas aukštas so
vietų KP pareigūnas juos išvadino 
„žlibiais“. Jiems tada buvo pjikišta, 
kad jie, bendradarbiaudami su socia
listais, krikšč. demokratais ir libera
lais, Prancūzijoje ir Italijoje neiš- 
plėtė sovietų diplomatinės sferos 
Jie gavo įsakymą nutraukti bendra

darbiavimą sū socialistais, pradėti 
kovą su pažangiaisiais ir steigti 
revoliucines partijas.

Ta padėtis, kaip atrodo, pagimdė 
ir naująjį komunistų internacionalą, 
taip vadinamąjį kominformą, su sos
tine Belgrade. Jis buvo išvada Krem
liaus praregėjimo, kad šaltasis karas 
Vakarų Europoje jau pralaimėtas ir 
kad, gal būt, tas pat gali atsitikti 
ir Rytų Europoje, jei ten nebus pa
naudota griežtesnė taktika. Tuo pat 
metu buvo nuspręsta visuose sovie
tų valdomuose kraštuose nutildyti 
opoziciją ir visas Rytų Europos vy
riausybes, norinčias bendradarbiauti 
su Vakarais, užspausti. Dėl tos prie
žasties buvo nuteistas Petkovas, dėlto 
persekiojamas Maniu, Mikolajczykas 
ir kiti opozicionieriai. Šis žygis turėjo 
ne tik nutildyti opozicijas, bet ir 
galutinai nutraukti Rytų Europos 
vyriausybių paskutiniuosius ryšius 
su Vakarų valstybėmis. Tai yra ne 
kas kita, kaip pralaimėjimo ir nusi
vylimo taktika. Šie veiksmai kalba 
garsiau už bet kokį Vyšinskio, riks
mą. Ir tai nėra didelės valstybės, 
pasitikinčios savo laimėjimu, veiks
mai. ____

VID. EUROPOS FEDERACIJOS 
KLUBO MEMORANDUMAS

Vidurio Europos Federacijos klu
bas Londone 16-kos sovietų paverg
tų Vid. Europos tautų (tarp jų lietu
vių) vardų įteikė memorandumą 
JTO nariams. Jame pareiškiamą, 
kad

pastovios taikos nesukurs nei 
politinis, nei ūkinis sovietų glos
tymas,

kad Vidurio Europa turi būti išva
duota iš sovietų okupacijos ir su
organizuota į Vidurio Europos Tautų 
Commonwealthą taip, kad ji galėtų 
būti barjeras tiek prieš sovietų eks
pansija-tiek prieš galimą atstatytos 
Vokietijos agresiją. (E)
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Sfalino-Hitlerio są
junga detnokrafi- Antirepatrijacinė literatūra iš Vilniaus
rato pasaulio opi

nijos teisme
New ’’wk. — Reicho užs. reik, 

m.n.s." > os dokumentai yra patekę 
į ame.'.kieiių rankas. Ligi šiol tėra 
apdorotas vos vienas tų dokumentų 
procentas, bet jis jau sudaro 25 to
mus po 2.000 puslapių. Tuos doku
mentus rengiamasi paskelbti; jie 
nušviečia ir Hitlerio-Stalino sąjungą 
bei duoda diplomatini foną 1939 m. 
rugsėjo 1 d. prasidėjusios pasauli
nės katastrofos užuomazgai.

Pabaltijo kraštams tame fone 
šalia Lenkijos tenka centrinė 
vieta, nes dėl jų 1939 m. vasarą 
iširo praneuzų-britų derybos su 

’ sovietais,
jie buvo kriminalinės Hitlerio-Sta
lino draugystės ir sąjungos pagrin
das. Nors Nūrnbergo tribunolas tą 
sąjungą išjungė iš savo kompeten
cijos, tačiau ji -jau atsistoja prieš 
demokratinio pasaulio viešosios opi
nijos teismą.

Sutarčių pasirašymo sukakties 
proga „Detroit Times“ koresponden
tas G. E. Sokolsky apie Ribbentropo- 
Molotovo 1939 m. rugpiūčio 23 d. 
susitarimą rašo:

„Tuo susitarimu Rusija gavo apie 
35.000.000 gyventojų; Vokietija apie 
50.000.000.

■Jį pasirašydama Rusija sulaužė 
-36 sutartis, Vokietija — 16 su
tarčių.
O tą patį susitarimą Hitleris su

laužė nutraukdamas savo sąjungą 
sū Stalinu; karo pasėkoj Rusija pa
veldėjo tuo susitarimu Vokietijai 
tenkančią dalį ... Be Graikijos da
bar visos tos sritys‘yra rusų val
džioj . . . Tai Rusijos — Vokietijos 
biznis, bet už jį sumokėjom, mes 
(JAV).“ (E)

Savo neatlaidžioje Ievoje už tei
singumo įgyvendinimą ir laisvos, 
nepriklausomos, demokratinės Lie
tuvos valstybės atstatymą, mes susi
laukėme kitataučių bendradarbių ir 
talkininkų. Vienkart auga, jungiasi 
ir stiprėja didžioji pavergtų tautų 
ir jų draugų Amerikoje koalicija. 
Totalitarininkų puolimas apjungia 
demokratinių laisvių siekiančias tau
tas vieningai kovai už išsilaisvinimą. 
Ginkluotoji kovą bei pasyvus pasi
priešinimas auga ir stiprėja visame 
plote tarp Baltijds ir Viduržemio 
jūrų, tarp Atlanto ir Ramiojo van
denynų. Rusijos žmonės irgi siekia 
išsilaisvinimo.

(Iš ALT suvažiavimo rezoliucijų)

Paskutiniu laiku tarp tremtinių 
gausiai platinama. Vilniaus „Tie:sos“ 
leista brošiūra „Tiesa apie mūsų gy
venimą“. Joje rašo grįžusieji: stud. 
L. Motiejūnas, kuris parvykęs iš 
Magdeburgo į Kauną ir dabar studi
juojąs mediciną, Kazys Padvelskis 
iš Mariampolės Gudelių, kuris grįžęs 
iš Italijos, Jonas Arnionis iš Kauno, 
kuris grįžęs iš Hanoverio ir dabar 
esąs „Spartako“ klubo instruktorius, 
taip pat Gerta Klimkaitytė, grįžusi 
į Klaipėdą iš Saksonijos, ir Jokūbas 
Mažeika, buvęs vokiečių kariuome
nėj ir dabar dirbąs Klaipėdoje gele
žinkelio ruože.

Visi jie aprašinėja laimingą gyve- 
nimą^sovietinėje Lietuvoje: visi jau
kiai gyveną, sočiai valgą, kamba
riuos šilta, darbo visi turį, o po dar
bo laikraščius skaitą ir į kinus 
vaikščioją, darbo pasirinkimo visiš
ka laisvė, tėviškas valdžios rūpestis 
ir t. t. Tačiau, aprašinėdami aną lai
mingą gyvenimą, ima pasakoti ir to
kių dalykų apie tremtinių gyvenimą:

„... stovykloje prasidėjo agitacija, 
kad lietuviai negrįžtų į tėvynę. Mes 
troškome žinių apie savo gimtąjį 
kraštą, bet reakcionieriai neleisdavo 
klausytis radijo pranešimų iš Tarybų 
Sąjungos“ (7p.)

Ką galvoja tremtinys, šitokius pa
reiškimus skaitydamas? — Galvoja 
labai gaspadoriškai ir realiai: nei 
mano stovykloj nei bet kurioj kitoj 
niekas iš lietuvių jokios agitacijos 
negrįžti nevaro; o dar kad neleistų 
radijo klausytis — visiška nesąmo
nė! Visiems ir kiekvienam palieka 
apsispręsti pačiam — grįžti ar ne
grįžti. Šituos dalykus patys pažįstam, 
taigi tie laimingai grįžusieji prasi
manymus kalba. Jeigu jie čia faktus 
aukštyn kojom apverčia, tai galimas 
daiktas, kad ir jų pasakojimus apie 
laimingą gyvenimą sovietinėje Lie
tuvoje reikia suprasti priešingai; 
užuot įtikinę, kad galima grįžti, to
kie pasakojimai veikia priešingai.

Repatriacijai priešingą galvojimą 
dar labiau sustiprina kita gausiai 
platinama iš Vilniaus atsiųsta bro
šiūra. „Dėl pabėgėlių ir perkeltųjų 
asmenų“. Tai lietuviškai verstos 
JZišinskio ir Gromyko kalbos JT 
posėdžiuose.

Tų kalbų efektas yra visai kitas 
.IT forume, kitas tarp tremtinių. Kai 
Višinskis kalba „faktais“ su pavar
dėm, su vietų vardais, tai gali JT 
atstovams, kurie iš arti nepažįsta tų 
„faktų“, sudaryti tikriausios teisybės 
įspūdį..Kas, kita su tremtiniais, kurie 
Višinskio kalbamą gyvenimą pažįsta 
geriau nekaip jis pats.

Pav., tremtinys skaito iš jam 
įteiktos knj-gelės: „Aplink grįžimą 
j tėvynę vyksta tikroji kova, dažnai 
atkakli ir žiauri, bet visuomet nely

Pažinkime komml&rmą (1)

Kai ai
Kominformas gimė 1947. IX. 22 d. 

Ir čia pat, po šito teigimo, gali pa
sigirsti nekantraus skaitytojo balsas: 
„Tai jau girdėjom“. Šiuo atveju pa
kartotina žinomas Talleyrando po
sakis, Jruris buvo tartas Vienos kon
greso metu 1814 m. spalį:

„Jei tai ir savaime suprantama, 
bus dar labiau suprantama, kai ta
tai bus pabrėžtinai pasakyta . . .“

Kominformas nėra vienai dienai 
skirtas, tai nuodugniai išplanuotas 
kūrinys, sakyk — jodomasis fortas 
prieš Vakarus. Su Kominformu teks 
gyventi ir kovoti iki žūt būt, tad jį 
ir jo taktiką bei strategiją turime 
pažinti kaip ir patys save.

Savo metu juoktasi, kad nacinės 
Vokietijos darbininkas, gavęs vaikui 
vežimuko dalis, ir šiaip dėstė ir anaip 
dėstė, vis tiek sudėsčius teišeina kul
kosvaidis. Tarybų Sąjunga, 1943 m. 
gegužės 22 d. panaikinusi Kominterną 
(o dar anksčiau „Bezbožniką“ — 
visapasaulinę kovojančių komunistų 
sąjungą), norėjo Vakarų vadovaujan
čias vyrus ir jų vadovaujamuosius 
įtikinti, kad komunizmas keičia savo 
rgtolines pažiūras į eventualų sugy- 
vdnimą su kapitalistinėmis šalimis. 
Ir daug kas patikėjo. Pvz., Davies 
nudžiugęs sušuko, kad „Sovietų vy
riausybės garbės žodis yra taip 
tikras, kaip šv. Rašto žodžiai“. Ir šit, 
po ketverius metus trukusių ban
dymų „nabašnyką“ Kominterną įvy
nioti į vilną ir apšlakstyti įvairiais 
pakasynų balzamais, staiga išsiru- 
tul’ojo . . . dručkis ir gerai mitęs 
vilk’okas Kominformo kailyje, lašas 
lašan, iki nuostabumo, panašus į 
Kom'nterną.

Pasižiūrėkime, kaip buvo „numa
rintas“ Kominternas. Čia, lyg vi
suotinei taisyklei tolygų pavyzdį, 
paimkime JAV—TSRS santykius 
paskutiniųjų 14 metų būvyje. 1933 
m. rųgsžn Baltieji Rūmai nutarė 
pripažinti de jure bolševikų vy
riausybę. Testatė sąlygą kad Maskva 
atsisakytų vadovavusi Amerikos-ko
munistų partijai. Tų pat metų lap
aitį komisaras UMxw i&UmiiMBl 

padarė Amerikos pageidaujamą de
klaraciją, ir užmegzti .normalūs JAV 
—TSRS politiniai ryšiai. Tačiau jau 
1933 m. vasarą Litvinovo deklaracija 
buvo sulaužyta, nes 7-tasis Kom- 
interno kongresas priėmė vieną iš 
daugelio nutarimų, kuriuo Amerikos 
komunistų partijai buvo įsakoma 
griebti? diversijos metodų ir įsivieš
patauti Baltuosiuose Rūmuose. Roo
sevelt užprotestavo. Maskva į notą 
nieko neatsakė. Tačiau 1943 metais 
Tarybų Sąjungos padėtis frontuose 
buvo kritiška ir Maskva norom ne
norom turėjo atsiprašyti Rooseveltą.

Reichas kapituliavo. Paskui poną 
(Vokietiją) nuėjo ir tarnas (Japonija), 
ir visai Vakarų vyrams nelauktai 
„Bolševik“ skiltyse pasirodė TSRS 
prezidento Kalinino straipsnis apie 
komunistų uždavinius artimiausiai 
ateičiai. Ten buvo rašoma: „Vander- 
veldų ir McDonaldų tradioijos (šian
die) ne tik kad tebegyvos, bet šiame 
sanvartų tarp karo ir taikos laiko
tarpyje įgauna naujo aktyvumo“. 
Kalinino teigimu, pasaulinė reakcija 
Savo niekšiškas kėslus bandys vyk
dyti per Blumą. „Daily Herald“, 
pacitavęs Kalinino straipsnį, pridūrė: 
„Rašė apie Blumą, o galvojo apie 
Beviną“.

1946. III. 13 d. Stalinas, besikalbė
damas su „Pravdos“ atstovu, pa
brėžė, kad „komunistai pasirodė la
biausia patikimi ir labiausia drąsūs 
kovotojai už masių laisvę“. Šitos 
komunistų ypatybės esą vedančios 
prie to, kad „milijonai paprastos 
liaudies žmonių nusisuko nuo reak
cijos Europoje ir atsigręžia veidu į 
demokratinių partijų kairįjį (suprask: 
komunistinį) sparną“.

Amerikos socialistų „New Leader", 
sugretinęs Kalinino ir Stalino pa
reiškimus, pareiškė, kad Kominter
nas, veikiant gydytojams iš VKP (b) 
CK, ima rodyt gyvybės ženklus.

Maskaradas, trukęs nuo 1943. V. 22. 
iau ir oficialia- yra baigtas. į pa
saulio aikštę komun-zmas pradeda 
brautis naujais, perdažytais, Kom- 

ijpfcrmo rūbais vilkįs. Tačiau, antrą

gi, nes vienų pusėje — tų, kurię yra 
prieš grįžimą į tėvynę, yra visos ga
limybės nekliudomai veikti stovyklų 
administracijos globoje ir taip, kaip 
jie to nori. O kitų pusėje — kaip tik 
tų, kurie yra už grįžimą į tėvynę, — 
tokia propaganda neleidžiama, žmo
nės, kurie norėtų varyti tokią propa
gandą, yra sumušami ir terorizuo
jami, įmetami į karcerius ir kalėji
mus, viešai plakami rykštėmis ir 
rimbais, ir tai po tarptautinės or
ganizacijos vėliava, kuri siekia hu
maniškų tikslų“ (22p.)

Labai vaizdinga ir įspūdinga! Kai 
entuziazmo pagautas panašiai įsi
meluodavo Gogolio „mirusioji dūšia“ 
Nozdrevas. galima buvo juoktis jo 
vaizduotės išradingumu; juoktis, nes 
tai literatūrinis personažas. Bet kai 
tokiu savo išradingumu jį pralenkia 
gyvasis valstybės reprezentantas, at
sargumas diktuotų nuo jo valdžios 
būti kiek galima atokiau.

Dar toliau žmogus pasiryžęs bėgti, 
jei taip įsimeluoja režimas. O kad

Nenustokit tikėję Tėvynės 
išlaisvinimu

ALT SUVAŽIAVIMO PAREIŠKIMAS TREMTINIAMS
Amerikos Lietuvių Taryba savo metiniame posėdy Vašingtono 

mieste, 1947 m. spalio 9—10 d. d., išklausiusi pranešimus apie mora
linę ir materialinę Lietuvos tremtinių būklę Vakarų Europoje ir apie 
VLIKo vadovybėje vedamą Lietuvos išlaisvinimo veiklą, siunčia kan
kinės Lietuvos vaikams tremtyje savo sveikinimus.

Lietuviai amerikiečiai didžiuojasi nepalaužiamu tremtinių tikė
jimu, kovingumu ir vieningumu nelygioje kovoje prieš tironus, kurie 
laikinai paveržė iš jų Tėvynę, laisvę, žmogaus taisės ir nubloškė Lie
tuvos dukras ir sūnus į šaltąjį Sibirą, į vergiją tėvynėje, ir tremti 
Vakarų Europoje.

Lietuviai amerikiečiai, jūsų broliai ir seserys, pagelbėjo jums 
laimėti laisvą, nepriklausomą ir demokratinį gyvenimą Pirmojo Pa
saulinio Karo gale. Mes sekėme ir rėmėme jūsų pastangas išlaikyti 
demokratinę valdymosi formą ir pilietines teises jūsų laimingais ne
priklausomybės metais. Mes sielojomės su jumis jūsų pavergimo įr 
kančios metais — 1939—1947. Mes užtarėme jus, kovojome ir kovo
jame už jūsų žmoniškas teises ir jūsų išsilaisvinimą. Mes nesiliau
sime rėmę visas jūsų pastangas atgauti laisvę, nepriklausomybę ir 
demokratinę santvarką jūsų tėvynei Lietuvai ir jos geriems kaimy
nams. Visomis mums prieinamomis priemonėmis mes tieksime talką 
jūsų VLIKui ir jūsų bendruomenės administracinėms bei šalpos or
ganizacijoms.

Lietuviai tremtyje! Nenustokite tikėję, kad jūsų Tėvynės išlais
vinimas ateis, kad jūs greit grįšite laisvėn Tėvynėn kurti nepriklau
somą gyvenimą, atstatyti ekonominę krašto gerovę ir gydyti oku
pantų padarytas skaudžias žaizdas. Būkite vieningi, kaip ir ligi šioL 
Dar patverkite neramių įvykių prieblandoje.

Jūsų draugai, broliai ir seserys Amerikoje jūsų neapleis.
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
Leonardas Šimutis, pirm.,

5 Dr. Pijus Grigaitis, sekr., 
a - Mikas Vaidyla, ižd.

as išeina
grįžus, politinio daltonizmo laikai 
Vakaruose yra nebegrįžtamai praėję.

Teisingai yra pareiškęs Londono 
radijo politinis komentatorius, kad, 
norėdami pažinti Kominformą, tu
rime pažinti jo dvynį brolį Ko- 
mintemą. Tad bent trumpai Ko- 
mintemo organizaciniai griaučiai:

Kominterne buvo susibūrę 128 ko- 
.munistinės partijos, Maskvos ter
minu, sekcijos. Visos tos sekcijos 
buvo suskirstytos j 8 armijas, kurių 
štabai buvo vadinami kraštų sekre
toriatais. Sekretoriatų buvo šie: 1. 
Europos (Vakarų), 2. Skandinavų, 3. 
Lenkijos ir Pabaltijo, 4. Balkanų, 5. 
Siaurės Amerikos, 6. Pietų Amerikos, 
7. Rytų (poskyriai: a) Tolimųjų Rytų, 
b) Vidurio Rytų, c) Artimųjų Rytų) 
ir 8.'Kolonijų.

Čia ne sutapimas, kad tiek pat se
kretoriatų (departamentų) buvo ir 
tebėra TSRS užsienių reikalų mi
nisterijoj ir VKP (b) užsienių sky
riuje. Kai Kominternas oficialiai 
buvo panaikintas, kraštų sekretoria
tai perėjo VKP (b) užsienių skyriaus 
žinion. VKP (b) užsienių skyrius 
Kominterno pareigūnus ėmė tvar
kyti išimtinai savo nuožiūra. Pvz., 
Dimitrov buvo paskirtas Bulgarijos 
reikalams, Kusinen — Suomijos, Pieck
— Vokietijos, Bierut — Lenkijos ir 
t. t. Kas buvo Kominternas ir kam 
jis tarnavo, geriausia galime matyti 
iš pavardžių, kurios figūruoja pir
mojo kominterno kongreso organiza
torių sąraše. Tos pavardės šit: Lenin, 
Trockį, Stalin, Rykov, Zinoviev, 
Dzieržinski, Molotov, Manuilski, Vy- 
šinski ir t. t.

6-jame Kominterno kongrese Mask
voje viena iš priimtųjų rezoliucijų 
skelbė:

„Kapitalizmo nuvertimas yra ne
įmanomas be ginkluotų sukilimų ir 
karų prieš buržuaziją“.

Po ano kongreso tūlas S (faktiškai
— gen. Zbikovskij — raudonosios 
'■m'jos.žvalgybos šefas) lenkų kalba

I5:-i šlama jame žurnale „Zolnierz Re- 
wolucji" Nr. 2 rašė:

„ftotnintaroo kongreso karinės te

toks įsimelavimas gali būti viso re
žimo ženklas, lietuviai iš patirties 
gerai žino. P. Višinskio graudūs pa
sakojimai apie vos ne ant skauradų 
kepamus norinčiuosius grįžti, paža
dina tremtinių atsiminimuose labai 
panašius jo viršininkų ir kolegų iš
radingus pasakojimus iš 1940 m. Ta
da kareiviai, kurie Vilniuje užsibu- 
vojo pas linksmąsias merginas ir 
laiku nesugrįžo į kareivines, buvo 
apskelbti esą Lietuvos valdžios pa
grobti, badu marinti, kankinti ir tik 
pro kanalizacijos vanadžius ištrūkę į 
laisvę. Pasakojimas vaizdingas, bet 
blogiausia, kad po tokio pasakojimo 
ėjo veiksmai, dėl kurių iš dalies ir 
tremtiniai čia atsidūrė. Dėl to ir p. 
Višinskio panašius pasakojimus skai
tant, tremtiniui nueina šiurpas per 
nugarą: o kokie veiksmai bus dabar 
sugalvoti?

Tremtinys įsiskaito toliau apie or
ganizacijas ir žmones, kurie vado
vaują tremtiniams. Tai esą „Lietu
vių centro emigrantų taryba, kuriai 

zės skelbia: 1. proletariatas turi ne 
tik kovoti už tai, kad jo valstybės 
vyriausybė pralaimėtų, bet ir už tai, 
kad laimėtų raudonoji armija; 2. 
klasių kovos taktika turi būti sude
rinta su raudonosios armijos intere
sais. Jei kartais streikas ir nepa
vyktų, būtų netgi užmuštų, tačiau jei 
jis (karo atveju) sutrukdys kariuo
menės ar amunicijos pervežimą į 
irontą — toks streikas turės didelę 
reikšmę. Tad ten, kur leis sąlygos 
reikia kariuomenės užnugaryje or
ganizuoti partizanines kovas. Ben
dras šitos akcijos tikslas yra aktyvi 
parama raudonajai armijai genera
linių streikų pagelba, ir imperialisti
nio karo pavertimas į pilietinį karą“.

Šitoms autentiškoms citatoms pa
aiškinimų nereikia, nes jos pačios 
kalba už save.

Yra priežodžių, kurie nepasensta, 
skrybėlių siuvėjų terminu — visada 
tinka prie veido. Pvz., 1. nusikaltėlis 
grįžta į nusikaltimo vietą ir 2. girioj 
gimęs, vilku ir staugia. Gal būt, 
„krikštatėviai“ ir nenujautė, bet 
Kominformas gimė Miszlakowiczuose, 
Silezijoje, Geringo medžioklinėje Vi
loje, kurioje Ribbentrop projektavo 
žinomąją 1939. VIII. 23 d. sutartį. 
Šiuo metu ta vila yra komunistinės 
Lenkijos valdovų, būtent — Gomul- 
kos žinioje ir vadinasi „Wilcza Gora“ 
(Vilkų Kalnas) ... 'J. Garšva

UŽ sieną
Šios vasaros sausros pakenkė lau

kams ne vienoje šalyje. Mums trem
tyje, besirūpinant savo Tėvynės li
kimu, ne vienam kykla klausimas: 
o kaip šiemet ten, Tėvynės lau
kuose? ..

Tikrų žinių sunku gauti, o ir tie 
laiškai iš ten labai trumpi ir šykšto
ki. Štai, šiomis dienomis tekio gauti 
iš Lietuvos vieną, kiek ilgesnį laiš
ką. Rašo brolis broliui.

Laiške pabrėžiama, kad nors nuo 
Beą.'žės mėn. iki liepos mėn. pabai
gos ir nebevo lietau*, bet bulvės ir 

vadovauja garsus avantiūristas 
Kundzinas“, „Lietuvių nacionalinis 
komitetas“ priešakyje su žinomuoju 
generolu Plechavičium ir generolu 
Kubiliūnu, kuris vokiečių okupaci
jos metu buvo ministru pirmininku“ 
„Lietuvių Komitetas“ Zelinstadte 
priešakyje su pulkininku Svilu, ku
ris, vokiečiams Lietuvą okupavus, 
buvo policijos departamento direk
torium“ (16p.).

Kai tie žodžiai sakomi JT posėdžio 
dalyviams, — kuriam jų ateitų į gal
vą, kad tokios „lietuvių emigrantų 
centro tarybos“ iš viso nėra, kad 
tokis Kundzinas lietuviams nepa
žįstamas, kad net jo pavardė nelie
tuviška, o variagus kviestis vado
vauti, praktikos tarp tremtinių nėra, 
nors tokia praktika stengiamasi 
įvesti dabartinėj sovietinėj Lietuvoj. 
Kam ateis į galvą, kad gen. Plecha
vičius tėra eilinis DP, o ne prama
nyto „nacionalinio komiteto“ prie
kyje; kad gen. Kubiliūnas niekur 
priekyje ir iš viso tarp tremtinių 
nėra ir kad tarp tremtinių tik eina 
gandai, kad jis esąs vienos valsty
bės paimtas. Kas neabejos, kad Ze- 
linstadto (Višinskio dėmesiui: Seli- 
genstadte) pulkininkas Svilas nie
kados jokiu policijos departamento 
direktorium nėra buvęs. Kas iš JT 
žmonių galės atkreipti p. Višinskio 
dėmesį, kad Svilo, majoro, buvusio 
policiaps departamento direktoriaus 
(ne vokiečių okupacijos metu, bet 
nepriklausomoj Lietuvoj!) reikia 
ieškoti greičiausiai tik jo kaulų, ne 
Vakaruose, bet Rytuose, nes 1940 m. 
liepos 11-12 d. p. Višinskio kolegos 
Dekanozovo direktyvomis jis buvo 
suimtas ir išvežtas į Rusiją. Trem
tiniam, kuriuos šia knygele norima 
paraginti grįžti, kuriem visi šie daly
kai yra perskaudžiai pažįstami, ki
tokį efektą sukelia nei JT klausyto
jam. Būtent, ištraukia jiems iš lūpų 
rusų liaudies patarimą savų tautos 
Nozdrevom: „Vri, da mitru znai“ 
(meluok, bet su saiku). Kai saikas 
neišlaikytas, p. Višinskio kalbos 
efektas tremtiniam priešingas. Ir dėl 
to šią knygelę dėl jos daromo efekto 
reikia laikyti stiprai antirepatrija- 
čine propaganda.

IRO statutas numatė savo pareigas 
dvejopas: repatrijuoti, o nesire- 
patriavusiur įkurdinti. Tame statute 
numatyta drausti bet kokią propa
gandą prieš repatrijaciją. Numatytos 
net bausmės. Be abejo, nei draudimo 
nei baudimo nuostatai nebus taikomi 
p. Višinskio kalbai ir visai šitai iš 
Vilniaus gabenamai literatūrai, kuri 
stipriai agituoja prieš repatrijaciją. 
Net daugiau: ji stiprina nevažiuo
jančių nuotaikas ir pasitikėjimą savo 
vadovaujančiais asmenimis. Būtent, 
kai tremtinys dabar girdi juos vadi
nant fašistais, karo kurstytojais, ko*
laborantais, jis verčiamas galvoti: 
vis dėlto garbė mums, kad mūsų 
priekyje stovi tokie vyrai, kurie ski-
riami į tą pačią grupę su Churchilliu, 
Dullesu, Byrnesu ir Marshall™. O 
gal net su Trumanu? Paskutiniame 
savo pareiškime spaudai p. Višinskį* 
to dar nepatvirtino, bet jau ir nepa
neigė. •

P. S. Paskutinėmis dienomis lygiai 
taip prašneko ir sovietinis radijas. 
Spalių 1d. iš Maskvos buvo perskai
tyta „Trud“ informacija kažkokio 
latvio, grįžusio iš Vokietijos, kuris 
vaizdavo, kad karo nusikaltėliams 
ir fašistams Vakarų Vokietija tai 
esąs rojus, Jie čia gyveną kaip ku
rortuose, parinktai valgydinami, 
amerikiečių pareigūnai jiems malo
niai besišypsą ir paslaugiai tenkiną 
visus jų geismus. Tuo tarpu dorus 
DP, trokštančius grįžti namo, ameri
kiečiai visaip kankiną. Pasakotojas 
su savo 17 draugų pakliuvęs į vieno 
amerikiečio leitenanto rankas; tas 
pastatęs juos visus1 prie sienos ir 
gąsdinąs nušausiąs, taip kad 15 iš 
jų nuo baimės išgriuvę, o amerikie
čiai iš to juokęsi susiriesdami.

Kai tokio pranešimo klausosi oku
puotų kraštų gyventojai, jie pasi
daro išvadą: bėkim j Vakarus, kas 
tik galim (vokiečiai taip ir daro!). 
Kai klausosi tremtiniai,, jiems eina 
kita išvada: jeidu jau jums soviet 
tuose mūsiškis DP gyvenimas yra, 
rojus ir kurortas, tai koks turi būti" 
pas jus gyvenimas ... ačiū už jį. O 
dėl tų pasakojimų apie kankinimus, 
tai nieko kito nelieka kaip tik prisi
dėt prie tų, kurie susiriesdami juo
kiasi . į .

pirks arklį
vasarojus užderėjo neblogai. Apie 
žiemkenčius nieko nerašoma. So
duose vaisių buvo apsčiai.

Ūkis per karą sudegintas, bet šie
met statybos negalėjo pradėti, nes, 
neturėdami arklio, neturėjo kuo sta
tybinės medžiagos parsivežti. Arklio 
neturint, ir kitokie ūkio darbai buvę 
sunkūs.

Šiemet pavyko šiek tiek prisi- 
šienau‘1. Kadangi Lietuvoie šienas 
labai brangus, o arkliai pigesni (ma
tyt, dėl pašaro trūkumo. — Tk.), tai 
pardavę šieno, pirks arklį. Tk.

3
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Ecole des Arts et Metiers Kultūrinės

(PASIKALBĖJIMAS SC TAIKOMOSIOS DAILfcS MOKYKLOS DIREKTORIUM PROF. V. JONYNU)
Freiburg* gyvena ir dirba nema

žas būrelis mūsų pirmaeilių daili
ninkų, atstovaujančių beveik visas 
mūsų dailės sritis. Sis būrelis savo 
kūryba sugebėjo prasiveržti iš ank
štų tremtinio veiklos rėmų ir savo 
kūrinių parodomis, prancūzų bei vo
kiečių reprezentacinių leidinių ilius
travimu, savosios kūrybos monogra
fijomis, sėkmingai pasireikšti tarp-

Tačiau visų šių kūrybinių laimė
jimų balanse ypač reikšmingą vietą 
užima jų pastangomis sukurta ir 
šiandieną sėkmingai tebeveikianti 
„Ecole des Arts et Metiers“ — Tai
komosios Dailės Mokykla.

Norėdamas supažindinti „T. Gar
so" skaitytojas, kaip gyvena ir dir
ba ši mokykla, nuvykstu Freiburgan 
ir tolokai už miesto surandu keisto
kos architektūros pastatą, kadaise 
tarnavusį kokiai dirbtuvei ar alaus 

j bravorui, o dabar sumanaus lietuvio 
rankų paverstą į dailės mokyklą. 
Atsiduriu tų „rūmų“ viduje. Mane 
pasitinka neaukšto ūgio, jaunos iš
vaizdos, bet jau gerokai pašarmo- 
jusiomis garbanomis, judrus vyras. 
Tai dailininkas prof. Vytautas Jo
nynas, šios meno įstaigos iniciato
rius, kūrėjas ir direktorius.

— „Tėviškės Garso“ skaitytojams 
būtų įdomu patirti, kaip vyksta 
darbas mokykloje ir kokie jos' sie
kiai, — sakau pasisveikinąs.

Direktorius susimąsto, lyg norė
damas prisiminti vargus, kuriuos 
teko pakelti, kuriant mokyklą. Pas
kui pasakoja:

— Nors mokykla gyvuoja tik an
truosius metus, tačiau ji Jau turi 
gana ilgą savo istoriją. Jos steigimo 
idėja gimė ne čia, Freiburge. Mintis 
įsteigti, teisingiau, atkurti Kaune 
veikusio Taikomosios Dailės Instituto 

- tipo ir programos mokyklą, kilo 
1945 m. vasarą Hanau kareivinių 
griuvėsiuose, į kuriuos karo audra 
mane buvo nubloškusi. Atvykęs į tą 
vietovę, savo laimei ar nelaimei, 
įsivėliau į bendruomenės organiza
vimo darbą. Pasibaigus jos kūri
mosi perijodui. įsitikinau, jog visuo
meninis darbas ne mano sritis. Tada 
mano galvoje kilo mintis steigti dai
lės studiją. Kai aš tą sumanymą 
išdėsčiau tuometiniam Hanau 
UNRRAos direktoriui, jis iš karto 
su juo sutiko; drauge aptarėm stu- 

cdijos steigimo bei jos veikimo gali-Į 
mybes ir įteikiau jam konkretų tuo

pa- 
isi- 
čia.

reikalu planą. Planas, deja, liko pla
nu. UNRRAos direktoriui jis pasi
rodė perdidelis ir nerealus. Po il
gesnių derybų, jis pagaliau man at
virai pareiškė, jog „iš šito sumany
mo nieko neišeisią“. Nieko nepešęs 
Hanau, lapkričio 18 d. nuvykau i 
Freiburgą Čia pavyko. Iš karinės 
vadovybės ir UNRRAos pusės su
laukęs visiško reikalo supratimo ir 
patikinimo, jog šis reikalas bus vi
sokeriopai remiamas, įteikiau mo
kyklos steigimo planą. Nelaukdamas 
atsakymo, persikėliau gyventi į Frei
burgą ir pradėjau rūpintis praktišku 
mokyklos kūrimu, nors oficialaus 
sutikimo tai daryti neturėjau. Sis 
sutikimas atėjo tik 1946 m. vasario 
11 d., tačiau, iki sukviečiau pedago
gus, suradom patalpas, įsigijom bū
tiniausią inventorių bei šiek tiek 
medžiagos ir surinkom mokinius, 
prabėgo dar gerokai laiko. Mokykla 
savo duris mokslui pravėrė tik 1946 
m. liepos 11 d.

— Kaip vyko mokyklos kūrimas 
Freiburge?

— Pradžioje turėjom vargo su 
talpomis. Iš karto teko laikinai 
kurti Kanderne, apie 40 km nuo
Tik rugsėjo mėn. tepavyko persikelti 
į Freiburgą, bet būklė dėl to nedaug 
kuo tepagerėjo. Patalpos buvo ne- 
tokios, kokias šiandien matot, — jos 
buvo apleistos — be durų, langų ir 
grindų, visokiu laužu užgriozdytos. 
Teko padaryti kapitalini remontą, 
kuris, talkininkaujant studentams, 
buvo baigtas tik šių metų vasaros 
atostogų metu. Šiandieną mes turim 
17 gerai įrengtų salių, kurios mus 
įgalina pradėti normalų mokymo 
darbą. Mokykloje darbą pradėjom 
su 45 studentais, mokslo metus bai
gėm su 80, o šiais mokslo metais 
tikim turėti iki 100, t. y. tokĮ skaičių, 
kokį turėdavo Kauno Taikomosios 
Dailės Institutas prieškariniais me
tais.

— įdomi mokyklos kūrimosi raida 
Tik dabar aš pradedu suprasti, ko
kius sunkumus teko nugalėti, ją ku
riant. Bet, sakykit, p. Direktoriau, 
kaip pavyko apsirūpinti specifiniu 
inventorium, mokslo priemonėmis ir 
medžiagomis? — klausiu.

— Trūkumų, tiesa, turėjom, ir ne
maža. Mums trūko ir specialaus in
ventoriaus — molbertų ir makslo 
priemonių — popierio, dažų, braižy
mui įrankių bei kitko. Siek tiek tų 
dalykų gavom iš YMCAos ir kitų

tarptautinių organizacijų, bet tai toli 
gražu nepatenkina mūsų pareikala
vimo. Dalį inventoriaus mes pasiga- 
minom savomis jėgomis. Pavyzdžiui, 
keramikos studijai iš gelžgalių pa- 
sigaminom 7 medianines ir 1 gipso 
formavimo stakles. Taip pat pasiga- 
minom keletą presų, o keramikos 
gaminiams deginti dvi krosnis pa
lįsta tydinom savo mokykloje. Tas 
pat pasakytina ir apie audimo sky
riaus įrengimus; tuo tarpu mes tu
rim dvejetą audimo staklių, ir pagal 
mūsų projektus gaminama dar tre
jetas su automatiškomis šaudyklė
mis. O ko mums trūksta šiandieną? 
Daug dalykų, tų pačių, kurių trūko 
ir darbą pradedant: mokslo priemo
nių — popierio, bei dažų, žaliavų — 
vilnonių siūlų ir kitokių dalykų. 
Daiktais ir pinigais pirmieji mus su
šelpė JAV lietuviai per savo atstovą, 
BALFo pirmininką, kun. dr. J. B. 
Končių. Jo paramos dėka mes ga
lėjom pradėti darbą, o gavę vilnonių 
siūlų, pajėgtume įvykdyti audimo 
skyriaus paskirtį . . . Lininių siūlų 
šiuo metu turim užtenkamai.

— Kokie skyriai šiuo metu mo
kykloje veikia?

— Taikomosios Dailės Mokyklos 
programa suskirstyta studijomis. 
Nuo mokyklos sukūrimo pradžios 
veikė šios studijos: tapybos, grafi
kos, skulptūros, audinių ir kerami
kos. Visų penkių studijų mokomąjį 
personalą sudaro 14 pedagogų, visi 
prityrę savo srities specialistai, tą 
darbą dirbę eilę metų Lietuvoje. 
Mokslas mokykloje tęsiasi ketverius 
metus: pirmieji dveji metai skiriami 
technikiniam parengimui, o sekan
tieji dveji — meniniam brandinimui. 
Pirmasis dviejų metų kursas yra lyg 
ir pasiruošimas „juodai dienai“, kad 
jaunuoliai ir jaunuolės, pasiruošę 
įvairiems dailės amatams, savo ži
nias galėtų panaudoti visur ir viso
kiose sąlygose. Antrasis kursas ugdo 
ir brandina individualinės dailės 
kūrėjus, kurie pirmojo kurso metu 
įrodo turį tam tikslui pakankamai 
gabumų. Studijozais į mokyklą pri
imami baigę gimnaziją — tikraisiais 
ir nebaigusieji — laisvais klausyto
jais. Baigę pirmąjį skyrių gauna 
atestato pažymėjimą, o baigę abu 
skyrius — diplomą. Asmens, baigę 
mokyklas arba kursus, bet neturį 
brandos atestato, taip pat gauna 
diplomą, su sąlyga, jeigu jie pristato 
gimnazijos pilno kurso atestatą.

Jie dirbo Lietuvei

Pakilo dar „Aušrai" neišaušus

■ Būtų įdomu sužinoti kaip vyksta
> ir kokių rezultatų mokykla 

yra jau pasiekusi?
— Pirmuosius mokslo metus, ko

vodami su visokiais trūkumais, bai
gėm sėkmingai. Mūsų darbo atsieki- 
mai buvo išreikšti studentų darbų 
parodoje. Pasakysiu, jog paroda 
buvo turininga ir savotiškai 
eksponatais buvo užimtos net 
nios salės. Parodą aplankė 
karinės valdžios pareigūnai, 
josi mokyklos atsiekimais ir pareiškė 
pageidavimą, kad tokia paroda būtų 
suruošta viešai Freiburge. Ta pat 
proga Prancūzijos Respublikos Ponas 
Komisaras Badeno provincijai pasi
žadėjo parodą globoti, o karinė va
dovybė iš savo pusės pažadėjo pa
sirūpinti iliustruoto leidinio apie 
mokyklą, katalogo ir spalvotų pla
katų išleidimu. Tų pažadų mes ne
užmiršim, parodą, su rinktiniais 
eksponatais, tikrai suruošim. Mes 
apgailestaujant, kad mūsų suruošta 
paroda plačiau nesusidomėjo mūsų 
visuomenė, nei spauda. Tačiau tikim, 
kad mūsų tremties organizacijų vai
ruotojai bei visuomenė didesnį susi
domėjimą parodys būsima paroda, 
kuri bus suorganizuota dar prieš 
Kalėdas. Rugsėjo 1 d. pradėjom an
truosius mokslo metus. Juos pradė
jom žymiai palankesnėmis sąlygo
mis, k. t. praplėstose, atremontuotose 
ir reikalingais įrengimais aprūpin
tose patalpose. Beje, Jums, turbūt, 
bus įdomu sužinoti kas mokyklą 
lanko? — staiga manęs paklausė p. 
Direktorius.

— Savaime suprantama . . .
— Ecole des Arts et Metiers su

kurta vienų lietuvių iniciatyva ir 
pastangomis, šiandieną turinti mo
komąjį personalą išimtinai tik iš 
vienų lietuvių, studijuojančiųjų su
dėtimi yra „internacionalinė“, kad ir 
nepilna to žodžio prasme. Dabartiniu 
metu mokykloje studijuoja septynių 
tautybių DPiečlai, bet studentų dau
gumą sudaro lietuviai. Tiesa, pasta
ruoju metu mūsų mokykla yra su
sidomėję ir vokiečiai, kurie taip pat 
norėtų pas mus studijuoti, bet, dėl 
suprantamų priežasčių jų negalim 
priimti . . .

Direktorius, kalbėdamas apie ma
terialinę padėtį pabrėžė, jog tiems 
mūsų studijozams, kurie rimtai stu
dijuoją, esanti reikalinga parama 
tiek maistu, tiek drabužiais.

- — Profesūra prieš kiek laiko ga
vom „balfinės“ medžiagos po tris 
metrus, iš jos pasisiūdinę po eilutę 
galėsim išsiversti ilgesnį laiką. Bet 
maisto parama tiek studijozams, 
tiek profesūrai yra būtinai reika
linga.

— Bet, sakykite, p. Direktoriau, iš 
kur ta pagalba turėtų ateiti? — aš

Iii —Būt 
i-1 mokslas 
i- * vra imi

įdomi, 
aštuo- 
aukšti 
stebė-

------ naujienos
D. Britanijos Lietuvių Sąjunga, 

kuri įtikūrė gana neseniai, kas sa
vaitę leidžia informacinį užsienio ir 
vidaus žinių biuletenį. Redakcinę 
biuletenio komisiją sudaro: Br. Dau
mantas, M. Bajorinas ir A Masaitis. 
Leidėjai numato, jei tik susidarys 
reikiamos galimybės, išleisti didesnį 
lietuvišką laikraštį Biuletenio adre
sas: M. Bajorinas, 12. Sutherland 
Str., London, S. W i.

Vaikų literatūra netrukus pagau
sės naujais leidiniais, ir tai bus gra
žios dovanėlės mūsų mažiesiems 
skaitytojams. Leidykla „Patrla“ iš
leidžia Stepo Zobarsko „Riestaūsio 
sūnusSt. Lauciaus eilėraščių rin
kinėlį jaunimui „Po pilkais debesė
liais“ ir Balės Voveraitės eiliuotą pa
saką „Kiškio lūpa“. Leidykla „Gied
ra“ išleis Leonardo Žitkevičiaus eilė
raščius „Saulutė debesėliuos“, o 
„Sudavija“ duos stamboką Liudo Do
vydėno pasakų rinkinį „Gyveno kar
tą karalius“. Visos šios knygos yra 
papuoštos dali. P. Osmolskio ilius
tracijomis.

aplankė daug asmenų, jie mums 
, reiškė daug užuojautos ir nemažiau 
i pažadų, bet pažadai, bent iki šioliai, 

pažadais ir liko. Tikrą ir realią pa
ramą mes susilaukėm tik iš kun. dr. 
J. B. Končiaus: jo paliktoji subsidija 

i 200 dolerių sumoje, mus įgalino 
užlopyti didžiąsias mokyklos skyles, 
kurių nepajėgė užkišti nė karinė va
dovybė, nė UNRRA O kuo lopysim 
mažąsias „skylutes“ ateityje, mums 
patiems tebėra mįslė . . . Mes tikim,, 
jog, kai visi įsisąmoninsim tokios 
mokyklos reikalingumą, kad šią mo
kyklą lankąs mūsų tremties jauni
mas nėra jokia visuomeninė „našta", 
kaip kad bando jam primesti mūsų 
nedraugą! ar neišmanėliai, bet kad 

■ jis dirba naudingą ir reikalingą dar
bą, kad dalis jų po vienerių studiji
nių metų jau sugeba išpildyti įvai
rius užsakymus (pavyzdžiui, mezgi
mo ir sudlmo skyriaus auklėtiniai), 
kad grįžę į Laisvą ir Nepriklausomą 
Tėvynę bus tremties sąlygose pa
ruošti pirmieji kvalifikuoti darbinin
kai sugriautai Tėvynės, kultūrai 
atstatyti, — tąsyk mes surasim ir 
būdus bei priemones jiems padėti 
sunkiomis studijų dienomis! Mes 
realistai ir optimistai. Kūrimosi lai
kotarpį, kuris buvo kiečiausias mūsų 
sugebėjimų bandymas, jau išgyve
nom. Šitas patyrimas ir realus savų 
jėgų bei sugebėjimų pažinimas su
teikia mums drąsos su pasitikėjimu 
žvelgti į ateitį! — ryžtingai pareiškė 
Direktorius. Andrius Jogaudaa

Nobelio premija
Tai Silvestras Gimžauskas. Gimė 

jis baudžiavos sutemose ir baisiai 
dvarlngoje Švenčionių apskrytyje. 
Kaip iš skaudžios praeities žinome, 
jei jau dvaringa — tai podraug ir 
skurdu, maža raštinga ir nutautinimo 
sūkurin įvelta. Lietuviškajam žo
džiui anuomet nebuvo pastogėlės nei 
dvare, nei bažnyčioje. Tačiau kun
kuliuojančio katilo neuždarysi, garai 
vis kur nors prasiverš. Visas bau
džiauninko liūdesys ir nerimas bei 
pasiilgimas pakenčiamesnio rytojaus 
ir noras sielvartą ir alkį numalšinti 
kaupėsi į didžiai graudžią dainą. Dr. 
J. Balio redaguotoje „Vilniaus krašto 
lietuvių tautosakoje“ yra keletas 
pačių liaudies dainininkų pasisaky
mų dėl dainos jėgos ir susiraminimo 
dainoje:

„Jei aš tokiam varge buvau, ir aš 
būčiau nedainavusi, tai aš būčiau 
pamišus. Visa linksmybė, visas tur
tas — daina. Piemenė buvau — dai
navau, tarnavau — dainavau, ištekė
jau — irgi dainavau“ (L Suprinavi- 
čienė, 60 metų).

Ekrano —— ■ ■ — 
— margumynai

Garsieji vyrai filme. Žymiųjų pa
saulio asmenybių gyvenimas yra 
visuomet dėkinga medžiaga filmui, 
ir mes nekartą gėrėjomės tokiais 
pastatymais, kaip „Madame Curie“, 
„Kleopatra“, „Orleano mergelė" ir 
kt. Šiais metais pasirodo visa eilė 
filmų, vaizduojančių garsiųjų moks
lo ir meno vyrų gyvenimų. Britai 
suka Cmą iš Arktikos tyrinėtojo 
Robert Scott gyvenimo. Nemaža 
nuotraukų šiam filmui padaryta 
pačioje Arktikoje, Šveicarijoje, Nor
vegijoje ir Londone. Prancūzų 
Ptahe-Cinema šių metų pabaigoje 
išleidžia filmą, kuriame vaizduoja
mas žymiojo rusų kompozitoriaus 
Moussorgsklo gyvenimas, pilnas mei
lės ir nuotykių. Siaurės ašigalio 
tyrinėtojo Alfred Nobelio gyvenimas 
iš naujo ruošiamas perfilmuoti ir 
šiam reikalui jau pasisiūlė trys bri
tų filmų bendrovės. Prancūzų rež. 
Christian Jaųue pakviestas Brazili
jos vyrainusybės pastatyt! filmą iš 
žym'ojo brazilų valstybės vyro Car
los Gomez gyvenimo.

„Eini pagiriu, tai tik tau burną 
plėšia giedot. Ganau pagiry, kai ku
kuoja gegutė, tai ir aš su ja kukuo
ju, giedu . . (K. Skrebutėnienė, 83
metų, akla).

Koks danguje debesėlis, toks ir 
versmėje atšvaitėlis, — ir S. Gim
žauskas (miręs lygiai prieš 50 metų) 
gyvas pragyveno su daina ir j litera
tūros istoriją įėjo per savo sukurtą
sias dainas:

O Lietuva, o motule!
Tave naktyj aš sapnuoju. 
Prie tav’ mano vis širdelė. 
Aš tau rašau ir dainuoju.
Kuo man širdin giliau duria 
Kalbos tavo priešų minios. 
Tuo didesnę širdyj kuria 
Meilę šnektos prigimtinės.

Buvo jis vaistinės mokinys, bet i 
tarmaceutus neišėjo, nes, matyt, juto, 
tad, kunigu būdamas, turės daugiau 
srdvės ir daugiau teisių dainai ir 
raštui skleisti.

A Rapnykienės liudijimu, kun. S. 
Gimžauskas, dar Vidiškėje būdamas, 
po vakarinių pamaldų sykį priminė: 
„Sueikit ko anksčiau, dar prieš Mi- 
šeles, pasimokysim giedot". O kai 
turėjo išvažiuoti, tai priprašė — pri
grasė: „Giedokit, kad net laukai 
plyštų.“ Tai mes ir vienos, an, su- 
batvakariais kur kiek prasipratl- 
nom . .

Tai didelis Rytų Lietuvos žadinto
jas, blaivybės platintojas, kovotojas 
už lietuvybę ir žodžiu ir raštu. Jo 
literatūrinis palikimas (leido savo 
lėšomis) toks: „Ant Naujų Metų Lie
tuvai dovanėlė“ (1879 m.), „Lietuvos 
Bičiulis" (1881 m.) ir kt. Šiandie 
mes, tremtiniai, iš S. Gimžausko pri
valome pasimokyti meilės savo gim
tajai kalbai ir dainai.

Nėr tėvynės be liežuvio:
Kiekviens šita gal suprasti. 
Atimk kalbą nuo lietuvio, 
Tai lietuvio ir neesti.

Eilėraštyje „Trakėnams“ šaukė: 
D broliai trakėnai, ar galima būti, 
Kad jūs savo kalbai duotumėt 

pražūti?! 
Argi karajimai jums gėdos nedaro. 
Ką čionai tarp Jūsų penktą arilžlųvaro. 
Tačiau neužmiršo kalbos prigimtinės, 
Nors tol! Ir seniai iš savo tėvynės?

Klausti paklausė Ir pats nuo savęs 
pridūrė:

Kad aukso man kalnus kas nors 
davinėtų

Ir už ką tik kalbą atiduot reikėtų,
Spjaučiau ant to aukso, — prasmeg 

jisai suvis.
Man užvis brangesnis — prigimta? 

liežuvis.
BR. LUKŠA

paklausiau.
Direktorius sužiūro į mane ir viena 

ranka padaręs ore judesį, panašų į 
klaustuką, atsakė:

— Ir meą norėtume žinoti, kas pir 
masis ateis mums į pagalbą? Gal 
būt, mūsų centrinės organizacijos, o 
gal ir kitkas?! . . . Pirmosios su pa
galba neskuba, matomai turi per
daug savų rūpesčių. Iki šioliai mus

už nuopelnus medicinoje.
Stockholm (Dena) — 1947 meįų 

Nobelio premija už nuopelnus medi
cinos ir fiziologijos srityje paskirta 
prof, dr Carl Ferdinand Cori, jo 
žmonai dr. Gerty T. Cori (abu iš 
St. Louis Vašingtono vardo universi
teto), Ir dr Bernardi A Houssay iš 
Buenos Aires, Argentinoje.

Jonas Mekas

Priepuoliai
O, kaip muša smilkiniai, o!
Ir veidrody — kaip nervingai 

dreba visas mano veidas, trūkčioja 
kiekvienas raumuo.

Traukinys? Kur aš važiuoju? Ko 
tie žmonės nori, ko jie nori! Kas jie? 
Ko jie žiūri į mane?

Sis spengimas ausyse, šis nuovar
gis, ši žmonių grūstis!

Jie valgo, duoną jie ima ir valgo. 
Duokite ir man duonos! Duonos! 

Duonos! Ne, leiskite mane namo. Aš 
važiuoju namo. Ten stovi kas? Kaip 
jis žiūri į mane, jis manęs laukia! 
Ar tai tas pats, kuris kacete — o, 
ne, toje ugninėje lovoje... Ką?------
vandens monotonija, teksėjimas ant 
nuogų pečių. Kokia tai muzika? Ra
tai? Traukinio ratuose lašai! Tas 
žmogus sėdi, ant maišų? Gal, batai, 
tai drabužiai anų nužudytųjų, tame 
maiše. Tai siaubas sėdi, tai mano 
siaubas sėdi ir laukia!

Tolyn!
Štai stotis?
O, kaip smilkiniai muša, o, krau

jas! Ant kepurės kraujas, ir konduk
toriaus kepurė — kraujas, kraujas!

Leiskite mane namol
Ko aš sėdžiu čia ant akmens? Aš 

laukiu vežimo. Pirmo vežimo namo 
Mano vestuvėms. Greičiau!

Aš jūsų nesuprantu, jūsų kalbos, 
aš pirmą kartą girdžiu. Leiskit, leis
kit! Ten mano sužadėtinė laukia, 
baitas tūliai užsidėjusi, vestuvių rū
bu. Jos artimieji ir kunigas prie jos. 
Turiu skubėti, turiu skubėti!

Štai vežimas stovi, likimas stovi, 
įbėgu, ir delnuos veidą paslėpęs, kad

nepažintų, kad siaubas nepamatytų. 
Kaip jie žiūri, šnibždasi ir akimis 
mėto! Jie viską, žino, jie viską!' Tik 
nuo manęs nori nuslėpti.

Jeigu tik jis manęs nepamatys — 
aš nuvažiuosiu. Bet štai — jau sėdi 
ir laukia,, jis atėjo pirma ir laukia.

Ir štai rūmai prieš mano akis — 
tokių matęs nesu, tokių nėra, tikrai 
niekur, jie per puošnūs būtų čia. 
Marguoja kabantieji sodai aplink 
juos, gintaras jų medžiai, purpuras 
žolė, viskas deimantas, viskas rubi
nai ir smaragdai. Juodo marmuro 
fontanai trykšta vaivorykščių vande
niu — ir viskas, ligi pat tolumos, ligi 
pat tolumos, ligi palmių — visi ro
žių ir vynuogių daržai skamba mu
zika. kokios niekeno ausis girdėjus 
nėra

Minkščiausi kilimai — juose dar 
iaučiasi audėių pirštų kvepėjimas, 
dar matyti šilko ir vilnų virpesys — 
ir viskas tai mano, visa- tai mano! 
Aš girdžiu, aš jaučiu tai — kažkieno 
ranka prie mano peties, ir tas kalba:

— Visa tai tavo, tavo.
— Visa tai mano? Ar tai galėtų 

būti, kad visa tai mano? — atsigrę
žiau j jį, ir štai, — viskas buvo 
dingę, viskas buvo dingę!

Vežimas tik lingavo pro griuvėsių 
krūvas, jie stūksojo kaip nuogi mil
žinų pirštai — ir jis kampe, jis sė
dėjo kampe, jo akys buvo ant manęs.

— Kodėl atėmei! Kodėl tu gąsdini 
mane mano laimę! Tu nori ją nužu
dyti! — šaukiau jam, ir visas veži
mas šnibždėjos ir žiūrėto į mane, jie 
lingavo galvas ir šnibždėjos.

— Kodėl tai nuo manęs slepiat! — 
šaukiau įtūžime jiems. Jie nusisuko 
ir žiūrėjo pro savo langus ir barbeno 
pirštais.

Aš neapkenčiu jo! Aš jo akių ne
pakenčiu, jo veido! Kodėl jis sėdi 
ir žiūri į mane, kodėl jis neprakalba, 
jei žino? Jis viską atims, jis viską 
atims man, aš nežiūrėsiu, aš nežiū
rėsiu! Namie mano sužadėtinė lau
kia, prie jos artimieji, ir kunigas prie 
jos. Kad nepavėlavus!

------ Štai rūmai kyla vėl, Ir jie 
dar puošnesni ir brangesni, ir prie
šais ne dešimt — šimtas vaivorykš
čių fontanų, jie sidabro lietumi lyja 
ant gėlynų. Gėlynai, visur gėlynai, 
visur auksas, ir brangieji akmenys 
kiemo laitas. Ir kai stoviu ir žiūriu 
— štai ji ateina, mano sužadėtinė 
ateina! Didingai krinta jos šilko dra
bužis, jos plaukuose dar blizga van
dens karoliai, ir jie tinka prie topazų 
ir safiro. Ant ios lūpų dar tebestovi 
nenusprūdęs džiaugsmo šūktelėjimas. 
Tai ji, tai tikrai ji,, ir manęs laukia!

tr kai aš žingsnį žengiu, juntu — 
mano kojos yra nepajudinamos, ir 
kai aš ranką i ją tiesiu — tik stiklas! 
Prieš mane stiklas, prieš mane siena! 
Štai ji laukia manęs ir štai aš nega
liu pas ją!

Šalin, šalin sienas! Šalin!
Aš turiu ją pasiekti, ji turi būti 

mano!

-------Aš daužiau savo rankomis 
stiklą, aš mušiau jį, aš laužiau savo 
pirštais jo gabalus, aš kruvinais pirš
tais, rankom — ir štai aš išvydau: 
ten nebuvo nieko, ten buvo tuščia 
— už lango buvo tuščia, buvo griu
vėsiai, vežimas buvo tuščias, nieko 
nebuvo. Buvo naktis, buvo naktis.

Aš mušiau ir daužiau aplinkui, aš 
šaukiau, verkiau užsigulęs ant su
daužyto lango — nieko nebuvo. Nak-
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Palūžo Didžiojo Aitvaro Sparnai
Užgrūdinkim jėgas skausmuos — 
Gegužis sodais atlinguos — 
Mums Tėviškėlę išvaduos!

Balys Sruoga

— Vaižgantas šviesus žmogus, vi
somis gyslomis lyg šaknimis įaugęs 
į tėviškės žemelę, kaip ąžuolas pla
čiomis šakomis mosuojąs ir prieš 
audrą ir pavėjui, ir taikiam pakelei
viui, ir pasaulio valkatai, visiems 
lygiai, visiems vienodai, visus šios 
žemės brolius vienodai myli, visais 
vienodai džiaugiasi, — 1929 m. „Vai
re“ rašė Balys Sruoga apie Vaižganto 
poeto kelią jo 60 m. amžiaus sukak
ties progą.

Iš šios Vaižganto charakteristikos 
daug kas tinka ir a. a. pačiam poetui 
Baliui Sruogai. Ir jis buvo šviesus 
žmogus, ir jis visomis savo gyslomis, 
lyg šaknimis, visa savo buitimi buvo 
įaugęs į tėviškės žemelę, visa jo gau
si kūryba augo ir brendo savo tėviš
kės žemės sultimis. Tą ir pats Balys 
Sruoga pabrėžė pirmuosiuose „Vai
nikuose“ savo autobiografijoje:

„Aš ir einu į gyvenimą mylėdamas 
žemę, tą žiaurią, rūsčią, drėgną. To
dėl ir negailestingai sukaustytos ma
no dienos man yra palaimos žemė. Ir 
ištremty iki dugno išsemdamas aš 
mano dalią, laiminu žemės sultis ir 
amžinai grįžtančią dainą.“

Ir Vaižgantas ir Balys Sruoga — 
abu aukštaičiai: Vaižgantas svėdaslš- 
kis, Balys Sruoga — vabalninkėnas, 
iš lietuviško alučio Ir dainų kraštą 
Jei Vaižgantas ir Balys Sruoga savo 
Stipriomis bei ryškiomis individua
lybėmis ir gausiu kūrybiniu lobiu yra 
lyg du galingi plačiašakiai Lietuvos 
ąžuolai, tai savo būdo Savumais ir 
temperamentais juodu dvi priešingy
bės. Mažasis, gyvo judraus tempe
ramento Vaižgantas buvo visuome
niškas, su plačia geraširdiška šypse
na, vienodai sutinkąs ir bičiulį ir 
priešą. Milžinas, nlauras veido, vi

(Šviesiam a. a. prof. Balio Sruogos atminimui)

„Scholar“
Užsieniečių akademikų žurnalas

- Šoimis dienomis atspaustas už
sieniečių akademikų Vokietijoje 
žurnalo pirmasis numeris (112 pus
lapių, kaina 5 M.). Žurnalas leidžia
mas Heidelberge, Hauserstr. 32.

. Be kitų straipsnių, lituanistikos 
klausimais rašo prof. Ernst Fraen
kel „Der baltische Sprachstamm und 
sein Verhaltnls zu den anderen in- 
dogermanischen Idiomen“; prof. J. 
Balys „Volkscharakter und Volks- 
brauche der Litauer“. Angliškai at
spausta Stepo Zobarsko novelė „The 
Monsignor’s Footstool“. Studentams 
įdomus straipsnis World Student 
Reliefo „Heimatlose Studenten“. 
Kronikoje: The Baltic University, 
Der Zentralausschuss der baltischen 
Studenten, In the Name of 5000 Stu
dents, An die estnische, lettische 
und litauische Studenten etc.

Doktoratų aptarimų skyriuje: Dr. 
V. Labokas, Dr. J. Stankaitis, Dipl.- 
Inž. J. Gimbutas, Dr. M. Alseikaitė- 
Gimbutienė, Dr G. Grinevičius, Dr. 
E. Butrimavičius.

suomet susimastęs, lyg žemėje kažko 
prarasto ieškąs, Balys Sruoga buvo 
savyje užsidaręs, tik intymiems bi
čiuliams savą sielą praskleidžiąs ir 
tai ne visuomet. Kas arčiau pažinojo 
a. a. Balį Sruogą, tas patvirtins, kad 
jo būta ne kasdien sutinkamos asme
nybės, asmenybės su dideliais kon
trastais, apie kurią gali būti įvairių 
nuomonių ir sprendimų. Tačiau šiuo 
atžvilgiu, gal būt, geriausiai save yra 
apibūdinęs pats Balys Sruoga jau 
minėtoje autobiografijoje:

„Laukinis liūdnumas ir laimė, ka
lėjimas amžiuos ir pašėlusi valia, gy
venimo padugnė, piktas kerštas ir 
pasiryžimo šventumo nekaltybė, po
žemio klaikumos rauda ir begalinis 
beprotingas džiaugsmas, visa gyve
nimo disonansų aidija, turbūt, ne 
mano vieno išpažinties verta.“ Sį 
charakteristika yra raktas ne tik Ba
lio Sruogos asmenybei, bet taip pat 
ir jo kūrybai pažinti

Prieš 30 metų Balys Sruoga į mūsų 
literatūrą atėjo su nauju lyg tol dar 
negirdėtu poezijos žodžiu ir nauja 
forma. Studijuodamas Petrapilio 
miškų institute ir vėliau Maskvos 
universiteto istorijos — filologijos fa
kultete, Balys Sruoga domėjosi rusų 
literatūra ir aplamai rusų kultūriniu 
gyvenimu. Jo poetinis talentas bren
do tuomet rusų literatūroje vyravu
sios simbolistinės poezijos įtakoje. 
Su kai kuriais žymesniaisiais simbo
listais poetais jis pats buvo pažįsta
mas. Tuomet užsimezgusi pažintis su 
žymiais poetais Jurgiu Baltrušaičiu 
ir Balmontu ilgainiui virto nuošir
džia ir patvaria bičiulyste, be abejo, 
turėjusia nemažos įtakos Balio Sruo
gos kūrybai, ypač jo lyrikai.

Balio Sruogos lyrikoje nėra mairo
ninės linkmės poezijai būdingų par 
triotinių ir visuomeninių idėjų, tačiau 
ji perdėm lietuviška, dvelkianti Lie
tuvos laukų melancholija, plazdanti 
visais lietuviškos sielos virpesiais, 
aidinti lietuviškų dainų garsais. Ba
lio Sruogos lyrika sklidina jaunat
viško džiaugsmo, trykštančio iš gy
vybinių ir kūrybinių jėgų pertek
liaus, ji šventadieniškos nuotaikos. Ji 
gaivalinga, poeto sieloje tiek daug 
intensyvumo ir ekspansijos, jog jo 
lyrika netelpa įprastinėse poezijos 
formose, nepakenčia ją varžančių 
rėmų, ji laisva, kaip laukų vėjas, ji 
skambi ir melodinga, kaip pavasarį 
čiurlenąs kalnų upelis. Balys Sruo
ga mūsų literatūrai yra davęs du 
poezijos rinkinius: „Saulė ir smil
tys“ ir „Dievų Takais“ ir epinę poe
mą „Deivė iš ežero“. Tai jo jaunys
tės dovana.

1918 m. sugrįžęs į nepriklausomą 
Lietuvą, Balys Sruoga kurį laiką 
dirbo Spaudos Biure ir „Lietuvos“ 
dienraščio redakcijoje. 1921 m. iš
vyko į Vokietiją, į Mūncheno uni
versitetą baigti literatūros studijų. 
1924 m. jas baigė filosofijos daktaro 
laipsn'u už disertaciją apie lietuvių 
liaudies dainų poetiką. S! diserta
cija, kiek sutrumpinta, buvo iš
spausdinta ir lietuvių kalba „Tautos

ir Žodžio“ -umale antrašte „Dainų 
poetikos e., adai“. Ir šiame savo 
veikale Balys Sruoga mums tarė 
naują žodį. Ligi tol lietuvių liau
dies dainos tebuvo nagrinėtos tik 
bibliografiniu, istoriniu ir etnogra
finiu požūriu. Balys Sruoga į lie
tuvių liaudies dainas pažvelgė este
tiniu požiūriu, jas įvertindamas kaip 
meno kūrinius.

Sugrįžęs iš Mūncheno dr. Balys 
Sruoga buvo pakviestas į Lietuvos 
Universiteto Humanitarinių mokslų 
fakultetą docentu dėstyti rusų lite
ratūros. Po keleto metų buvo pa
keltas extra-ordinariniu profeso
rium, o vėliau ir ordinariniu. Rusų 
literatūrą jis dėstė įdomiai ir stu
dentų buvo mėgiamas ir mylimas. 
Savo klausytojus seminaruose suma
niai mokė tyrinėti literatūrą, ruoštis 
mokslo darbui.

Prof. Balys Sruoga išspausdino du 
didelius tomus savo parašytos rusų 
literatūros istorijos. Taip pat pa-

medžiagą daugiausia sėmė iš pir
mųjų Lietuvos nepriklausomybės 
metų. Tai, be abejo įdomūs laikai, 
tačiau dar be istorinės perspektyvos 
ir todėl gali ir talentingiausią kū
rėją greit nukreipti į labai pavojin
gus klystkelius. Krėvė ir Putinas 
savo draminei kūrybai medžiagos 
ieškojo romantikos miglose skendė- 
jančioj mūsų tautos praeityje.

Balys Sruoga, gyvenime ir kūry
boje kontrastų ir disonansų mėgėjas, 
naujų kelių Ieškotojas, nukreipia 
savo kūrybinį žvilgsnį į tuos mūsų 
praeities laikus, kurie turi aiškią 
istorine perspektyvą, tačiau dar Lie
tuvos mokslininko ir rašytojo plunks
nos mažai tepaliesti Balys Sruoga 
pasirinko Lietuvos valstybės ir ga
lybės sutemų laikus (XV—XVIII 
amž.) Tie laikai, gausūs sutemų 
metui būdingais kontrastais ir slan
kiojančiais buvusios didybės šešė
liais, kupini šiurpaus dramatizmo ir 
švelnios lyrikos, trykštančios iš savo

Is Balio Sruogos poezijos
♦ *

Pirmas žiedas, pirmas vėjas 
Iš tėvų laukų . . . •
Kur užaugau, kur mylėjau . >, 
Kur vogčia slenku!
Žiū, sesuo, klausyk, su vėju 
Iš tėvų laukų
Skundas kelias, skundas liejas 
Mirtinas, klaikus! . . .
Ar tai tam mes laisvės godą 
Sergėjom ilgai,
Kad Tėvynę, žydint sodams, 
Sveikint kaliniais!
Sion pakalnėn mus lydėjo 
Dargana, šalna ...
Čia atėjom — netikėjom, 
Kad daina — rauda . . .

Juodas laukas — begalybė — 
Nė pastogės, nė širdies . . . 
Juodas paukštis gandą neša 
Iš -nežinomos šalies .

— Pulk ant kelių. 
Šviesus vyti — 
Saulė Dievas 
Su tavim!
— Pulk ant kelių, 
Būk šešėlis: 
Žygis tavo 
Šia nakčiai
— Girdi varpą? 
Girdi dalgį? 
Saulės Dievas 
Būsi Tu!

Gandą neša. Sparnu žvilga. 
Stok, praeivi, Atsiklaupk . . . 
Aš po kryžium, kaip smūtkelis . . 
Kelias vienas ... Zvaiždžių daug

Šlama nendrės lingutėlės — 
Amžius jų ilgus & . . 
Tau, Tėvyne, mūsų gėla 
Atlaidų tebus!

Yra naktis, ir mano sužadėtinė 
nesulaukė, jos artimieji, ir kunigas. 
Ir jie niekados nebesugrįš laukti.

Vėjas buvo gatvėse, kai aš ėjau. 
Jis draskė mano plaukus, pleveno 
mano drabužius, jis unkštė griuvė
siuose, besėlinančiuose milžinuose.
Jie stovi, jie spokso, jie tyko manęs, 
jie tyko manęs. Kaip jų akys dega 
mano laukimu, kaip jų krumpliai 
išsišovę!

Aš bėgau gatvėmis ir šviesos bėgo 
man iš paskos ir iš pryšakio, vėjas 
man bėgo iš paskos ir iš pryšakio.

Ir jie juokėsi, jie visi šnibždėjos 
ir juokės.

Ir kai aš taip began, gatve kairėn, 
gatve dešinėn, pro žmones, pro na
mus, bijodamas atsigręžt ir net klau
sytis, krūtinei beprotiškai šokinėjant 
ir plakant, karščio pilnomis akimis 
— tolyn — tolyn, — štai, lyg girdė
jau jo žingsnius už savo nugaros, jo 
kvėpavimą prie savo kaklo, karštą, 
be artėjantį.

— Atstok! — šaukiau aš. — Atstok! 
Ko nori dar iš manęs! — ir štai pa
jutau, kad mano jėgos išsibaigė, kad 
kojos manęs nebeklauso, kaip anose 
košmaro naktyse, ir aš sukritau ant 
laiptų, laukdamas jo, laukdamas jo 
balso, ar rankos, sunkios, pribai
giančios. Ir aš užsimerkiau. Akyse 
mirgėjo dar namai — žmonės — 
vežimai — ir štai laiptai, žemai, že
mai, iki dugno — ir viskas sukosi ir 
degė. Mano akys degė, mano krūtinė, 
kojos. Visas kūnas degė.

Taip, jis dabar stovi šalia ir jis 
mane pribaigs. Jis mane pribaigs, 
kaip siaubas, kaip siaubas jis mane 
palies, o!

------------ Tada atvėriau akis ir 
mačiau laiptus. Žemai, ligi pat apa
čios. Ir durys buvo atviros, tarpdury 
stovėjo moteris ir žiūrėjo aukštyn. 
Jos veidas buvo išpurtęs, plati ska
ros raudonė, jos rankos buvo ant

krūtinės sukryžiuotos, ir ji stovėjo 
ir žiūrėjo

Gatvėj buvo tylu, visuos namuos 
buvo tyla

šalia manęs stovėjo žmogus ir žiū
rėjo.

Ne, jis negalėjo matyt to. Jis nesu
pranta, jis nieko, jis nieko nežino, 
tas žmogus. Jis nėra matęs 
Jo veidas ramus ir riebus, 
gražūs ir vienodi, jo miegas

Moteris iš apačios vis tebėžiūrėjo. 
Ir rankos tebebuvo ant krūtinės. 
Žmogus tarė:

— Tu nori gatvėn?
—Ne. Aš einu namo.

Žmogus nuėjo laiptais.
Kas galėjo būt siaubas? Kas galėjo 

būt vežime, gatvėj! Kam galėjo rei
kėt manęs, taip iki gyvybės? Ar ne
siekė jo karščiuoją pirštai manęs, ar 
ne žingsniai buvo už nugaros? Kur 
jis dabar? Jis tyko, jis tikrai tyko vėl 
manęs! '

— Ei, žmonės! Ei!
— Žmogus apačioj sustojo ir žiū

rėjo aukštyn.
— Žmones! — aš šaukiau dar gar

siau.
Taip, jis vėl ateina, jis vėl ateina! 

Jo žingsniai jau girdisi.
— Žmonės! Žmonės!
Visi laiptai degė.
— Žmonės!
Aš įbėgau į kambarį — ir visos 

sienos švietė keista šviesa.
Kažkas stovėjo kampe ir negailes

tingai žiūrėjo į mane. Jis laukė ma
nęs. Jo galva buvo prie pat lubų, 
rankos išsekusios ir .vaškinės. Jis 
laukė.

— Žmonės!
Tada apalpau.
Palaimintas alpesys — kitaip vaš

kiniai . irštai apsivyniotų aplink ma • 
no kaklą. < .

siaubo, 
sapnai 
ramus.

rašė plačią studiją apie rusų tauto
saką ir įvairiuose žurnaluose iš
spausdino nemažai studijinio mono
grafinio pobūdžio straipsnių įvairiais 
rusų literatūros klausimais. Taigi, 
prof Balys Sruoga, Lietuvos (vėliau 
Vytauto Didžiojo) universiteto ir Vil
niaus Universiteto rusų literatūros 
katedros vedėjas, per 15 metų (1924— 
1939) davė daug mokslo darbų. Jis 
stovi mūsų darbščiausių ir produk- 
tingiausių mokslininkų gretose.

Negalime nepaminėti ir to didžiai 
svarbaus ir reikšmingo fakto, kad 
prof. Balys Sruoga Lietuvos univer
sitete įsteigė teatro seminarą ir visą 
laiką jam vadovavo. Balys Sruoga 
teatro meno klausimais pradėjo do
mėtis savo studijų metais Petrapi
lyje ir Maskvoje. Jis lankė geriau
sius ano meto rusų teatrus, stengės 
sueiti į pažintis su žymiausiais rusų 
teatralais. Tuo metu rusų dramos 
teatras buvo pasiekęs savo meninės 
kūrybos aukštumų, ir jo garsas plito 
toli už didžiosios Rusijos valstybės 
sienų.

Savo teatro seminaru prof. Balys 
Sruoga yra daug nusipelnęs mūsų 
teatrinio meno lygmens pakilimui. 
Jis lietuviškam teatrui yra išugdęs 
ne vieną stiprią meninę pajėgą. Pats 
Balys Sruoga lietuviško teatro klau
simais yra išleidęs keletą monogra
fijų. Draug su Viktoru Zadeika pa
rašė didžiulę monografiją apie mūsų 
žymųjį dainininką Kiprą Petrauską. 
Taip pat minėtina ir jo studija apie 
Andriaus Olekos-Zilinško pastatytą 
V. Krėvės „Šarūną“ (Petro Vaičiūno 
inscenizuotą).

Prof. Balys Sruoga atsidėjęs tyri
nėjo Lietuvos teatro istoriją, organi
zavo Lietuvos teatro muziejų. Iš 
savo surinktos Lietuvos teatro isto
rinės medžiagos jis tik mažą dalį 
tespėjo paskelbti: „Lietuvių teatras 
Petersburge", Mūsų teatro raida 
1918—1938 m. etc. Lietuviško teatro 
klausimais jis. savo tikrąja pavarde 
ir įvairiais slapyvardžiais yra iš
spausdinęs gana daug įvairių teori
nio, poleminio ir net pamfletinio po
būdžio straipsnių. Lietuviško teatro 
reikalai — jam buvo arti prie šir
dies.

Prof. Balys Sruoga ne tik pats žy
miausias Lietuvos teatro teoretikas 
ir istorikas, bet taip pat vienas iš 
pačių talentingiausių dramaturgų. 
Jei Lietuves teatrui buvo lemta tiek 
daug klaidžioti ir nesurasti savo lie
tuviško kūrybinio kelio, tai, be dau
gelio įvairių kitų priežasčių, ir dėl 
to, kad mes neturėjome ir savo lie
tuviškos dramos tinkamo reper
tuaro, ypač savos originalios drama- , 
turgijos. Tad ir čia Balys Sruoga 
tarė savo stiprų ir kūrybiškai origi
nalų žodį.

Prod ktingasis mūsų dramaturgas 
Petras Vaičiūnas savo kūriniams

kūrybine galia nemarios tautos.
Tuos Lietuvos merdėjimo laikus 

bene stipriausiai bus nusakąs pats 
Balys Sruoga savo istoriškoj keturių 
veiksmų devynių paveikslų kronikoj 
„Kazimieras Sapiega“, gaivinančioj 
1693—1701 metų Lietuvos įvykius. 
Didysis Lietuvos Etmonas Kazimie
ras Sapiega, pasižymėjęs kovose 
prieš Lietuvos užsienio priešus, ne
bepajėgia sudrausti išdykuslos, pū
vančios ir šūkiu „prie Sakso kara
liaus pilvui ir gerklei duok valios“ 
tegyvenančios bajorijos, anot Balio 
Sruogos, tų Lietuvos vidaus priešų: 
išdavikų, smurtininkų, skundikų, 
svetimo bizūno pasiilgusių dūše-

lių . . ., vardan savo „teisių ir lais
vių“ engiančių, kankinančių ir žu
dančių savo krašto žmones, už ju- 
došiaus grašgalius perduodančių sa
vo tautą Lietuvai nedraugingoms 
valstybėms.

Pats Kazimieras Sapiega, Etmo
nas Didysis Lietuvos ir Vilniaus 
Vaivada, paskendęs turtuos, pagar
sintas Europoj karo vadas, senatvėj 
pamatė savo klaidą, kad rėmės ba-> 
jorais, o ne tauta:
Vienuos bajoruos žmogų temačiau. 
Pro juos žiūrėjau į laukus tėvynės, 
Kardais jų laimę Lietuvos kaliau. 
Jie buvo putos taurėje midaus. 
Išplerusios, tuščiavidurės, karčios. 
Kurios uksnodamos užstoja sultis, 
Kurias nupūsdams sieki saldybės. 
Jie buvo putos bėgančioj srovėj, 
Susiurbiančios pūslėm šiukšlėj pa

viršiaus, 
Uždengiančios skaistybę gilmenų. 
Kur žydrasai atsimuša dangus...

Toliau Kazimieras Sapiega šiai* 
žodžiais atgailauja Dangui ir savo 
kenčiančiai tautai:
Kaip debesis gyvenimas nuščiuvo. 
Senatvėj praskleidžiau tuščias putas. 
O, Viešpatie! Atleisk žlibumą mano 
O, nukankintoji tauta manoji.
Rūpintojėlių raudanti giria, • 
Priimk paklydusį nevertą sūnų, — 
Leisk ašarom išverkti kruvinom , 
Prie tavo kojų visą žemės skaus

mą .. .
Kas nuo skausmo nebėga, keno 

valios kančia nepalaužia, tas įsten
gia pakilti viršum žemės ir viso to, 
kas žemiška ir plačiau, toliau ir gi
liau įžvelgti. Toks yra ir Kazimie
ras Sapiega, kuris matydamas, kaip 
„išalkus giltinė dantim kalena, kaip 
motinėlė miršta Lietuva užtrokžda- 
ma skausmuos“, vis dėlto pranašo 
įsitikinimu ir galia visiems skelbia:
. . . Bajorų mirė Lietuva.
Ne mūsų! Ji, žiemos Iškentus šalti. 
Dainuojančiu pavasariu suūš.
Išmetus iš krantų putas šiukšlėta*. 
Iš gilmenų sugaus gyvybe tokia, 
Kad jos aidais dundės Uralo girios, 
Karpatų skiauterys ir Elbos šlaitai. 
Į Lietuvą žlemojančią eina 
Rūpintojėlių kryžkelėj sustosiu, 
Milžinkapiuos varpais nakčia skam

bėsiu,
Kad speiguose po stora milinė 
Neliautų plakus Lietuvos širdis . , ■

Taip buvo aštuonioliktojo amžiaus 
pačioje pradžioje, rodos, pačiais 
tamsiausiais, pačiais juodžiausiais 
Lietuvai laikais. Šiandien kuone po 
pusantro šimto metų mes išgyvena
me dar baisesnius, skaudesnius ir 
juodesnius laikus. Rodos, mūsų 
tautai nebebus lemta niekuomet su
laukti šviesesnių laikų aušros, bet 
mes tikime, ir to tikėjimo mus įkve
pia mūsų tėviškės pakelėse rymą 
Rūpintojėliai: kančios nepalaužiama 
Lietuva. (B. d.)

A. Merkelis

„Frankischer Tag“ apie lietuvių 
solistus >

Kaip spaudoj jau buvo pranešta, 
spalio 18 d. Bamberge koncertavo 
Blombergo solistų grupė. Apie tą 
koncertą atsiliepė ir vietinis vokiečių 
laikraštis „Frankischer Tag", kuris 
spalio 24 d. numeryje, recenzijoj, už
vardintoj „Lietuvių solistų koncer
tas“, šitaip rašo:

„Koncertas, kurio turinys susideda 
iš dainų ir arijų, nevisuomet sugeba 
visai patenkinti klausytojų.

Žinoma, nėra lengva rasti tiltas 
tarp medžiagos ir muzikinio stiliaus 
įvairumo. Tačiau praeitą šeštadienį, 
dainų parinkimas koncertui — davė 
suprasti klausytojams, kad stilistiniu 
ir atlikimo atžvilgiais koncertas buvo 
sveikintinas. Programa, kuri buvo 
patiekta klausytojams, pasižymėjo 
dideliu įvairumu ir pastaroji įgavo 
didelės vertės, nes leido išgirsti Ka
roso. Račiūno, Čaikovskio, Jakubėno

ir kitų lietuvių ir slavų kompozitorių 
kūrinius, o tuo pačiu supažindino 
juos su tų tautų muzika.

Svetima, kartais net šiuridšti me
džiaga savo įvairiu žavinčių mėlio- 
dijų turtingumu vis dėlto sudarė ne- 
Įtikėtinumą. Alė Kalvaitytė, mezzo* 
sopranas, Izabėlė Motiekaitienė, so
pranas ir Petras Kovells, tenoras — 
visi pasižymi ne tiktai skambiais bal
sais, bet ir kilnia dainavimo kul
tūra, kuri jiems suteikė galią savo 
turininga programa sužavėti klausy
tojus. Prof. Vladas Jakubėnas pas!-, 
rodė jautrus akomponuotojas ir, savo 
meistriškai atliktomis kompozicijo
mis, taipgi sužavėjo publiką. Ilgi pu
blikos rankų plojimai ir vieno Bam
bergo lietuvių atstovo tartas padėkos 
žodis koncertantams įrodė, kokį gilų 
įspūdį klausytojams paliko menin in
kai“ Pr- AL

Kiek Frankfurto rajono universitetuose 
studijuoja lietuvių

Frankfurt. — Geresniam kultūri
niam veikimui lietuviai studentai, be 
Centrinės Atstovybės Tuebingene, 
yra pasiskirstė į keturis rajonus, ku
rių vienas yra Frankfurte, apimąs 
8 universitetus. Šiuose aštuoniuose 
universitetuose yra nemažas lietuvių 
studentų skaičius, kurių pasiskirsty
mas fakultetais gali būti ne vienam 
tautiečiui įdomus. '

Štai paskutinės. 1947 m. spalio 1 d. 
atstovybių pateiktos žinios, pagal ku
rias studijuoja: Darmstadt — archi- 
tekt. 23. mech. 14, statyb. 18, them. 7, 
el-ktr. 8 — viso 70. Frankfurt — 
tr sę 14. ekonom. 15, filosof. 56, gamt. 
mntemat. 17, med. 36 — viso 318. 
Heidelberg — teisę 14, ekonom. 8, 
filosof. 19. gamt. mat. 10, med. 16. 
vertėjų inst. 10, kiti 5 — viso 82.

Giessen — agronom. 14, veter. 6 — 
viso 19. Karlsruhe — arch. 13, mech. 
32, statyb. 30, chem. 23, alektr. 9, kiti 
20 — viso 127 ūlainz — talžę 3, eko
nom. 1, filosof. 4, gamt. mat 3, med. 
9 — viso 20. Marburg — filosofijos 2, 
medicinos 13 — viso 15. Wurzburg — 
filosofijos 5, gamt mat 11, med. 35, 
kiti 6 — viso 57.

Kaip matome, daugiausia studiiyo- 
jančių yra technikos mokslus, toliau 
seka medicina, gi nepraktiškieji 
mokslai užima paskutinę vietą. Iš 
visų šių studijuojančių tarpo vyrai 
sudaro apie 80 %. Sis studijuojančių 
skaičius, reikia manyti, metų bėgyje 
gerokai sumažės, kadangi dėl blogų 
materialinių sąlygų daugelis emi
gruoja bei nueina tarnauti į įvairia* 
armijos ar IRO įstaigas Aš—
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Pasaulio lietuvių ryšiai

1L Paskutinės Trečiojo Reicho
GALAS

Lėtai, bet užtikrintai artėjo ta va
landa. kada Hitleriui turėjo paaiš
kėti, jog visa yra pralaimėta, jog 
prieš akis — vien katastrofa. Ba
landžio 20 d iš sunaikininiui pa
smerkiamo Berlyno išvyko ministe
rijos ir kitos reicho centrinės įstai
gos. Hitlerio bendradarbiai įkalbi
nėjo. tad ir jis iš miesto pasitrauktų 

■ į Bavariją, kurioje jau ilgesnį laiką 
buvo ruošiamasi paskutiniajam be
viltiškam pasipriešinimui. Buvo ti
kima, dar kurį laiką ten išsilaikyti 
— iki ateis laukiamasis stebuklas, 
turįs visa išgelbėti Vaikišku naivu
mu buvo tikima į visa, kas galima 
ir negalima, buvo puoselėjamos vil
tys, kad priešas bus sunaikintas ar
ba tarp sąjungininkų įvyks skilimas. 
Rooseveltui mirus, šios viltys pasiekė 
kulminacinį punktą. Buvo ieškoma 
analogijos su Katarinos mirtimi Ru
sijoje kuri išgelbėjo Fridricho Di
džiojo egzistenciją

Nusiminę ir baimės pilni genero
lai Hitleriui, balandžio 22 d., pareiš
kė, kad jo įsakymo pradėti ofenzyvą 
prieš rusus jau nebegalima išpildyti, 
nes vokiečių armija jau nebeegzis
tuojanti, o pavieniai daliniai tokio 
įsakymo išpildyti nebegali. Hitlerį 
ištiko nervų priepuolis. Vėliau jis 
pareiškė, kad iš Berlyno jokiu būdu 
nesitrauksiąs. Sis sprendimas buvo 
padarytas po ilgesnių svarstymų, 
todėl kiekvienam pasidarė aišku, 
kad jokių pasikeitimų neįvyks. Tą 
pačią dieną Hitleris patyrė, kad jo 
draugas Goringas pabėgęs į pietus 
ir pradėjęs pasitarimus su priešu. 
Dėl šio „išdavimo" Goringas buvo 
išbrauktas iš partijos, degraduotas ir 
išmestas iš armijos. Hitleris davė 
įsakymą jį areštuoti.

■ Netrukus po to rezignavo ir pats 
Hitleris. Jis pareiškė Keiteliui, kad 
pastarasis galįs daryti, ką norįs. Iš 
Hitlerio buvo likęs jau tik žmogaus 
šešėlis, kuris už kiekvieną nepasi- 
sekuną Ir kiekvieną nelaimę kaltino 
visus kitus, tik ne save patį. Dar 
paskutih] akimirksnį jis leido krau
geriškus įsakymus. Į klausimą, ką 
daryti su t. v. garbės kaliniais atga
bentais į šiaur. Bavariją, jis atsakė: 
„Sušaudyti, visus užmušti!"

Naktį iš balandžio 23 d. į 24 d. pas 
Hitlerį atvyko Speeras. Hitleris pa
reiškė jam, kad jis drauge su Eva 
Braun pasiruošęs nusižudyti ir su

sideginti. Tuo pat metu Himmleris 
atsiuntė savo gydytoją dr. von Geb
hardt prašydamas Hitlerį pasi
traukti, kol dar nevėlu, iš Berlyno, 
Hitleris pasiūlymą vėl atmetė.

Balandžio 26 d. iš Reicho kance
liarijos bunkerio išvyko paskutiniai 
lankytojai: Hana Reitsch, kuriai 
greičiausiai būtų buvę pavesta iš 
apsupimo išgabenti Hitlerį ir feld
maršalas Grelm. Nuo to akimirksnio 
iki galo joks svetimas žmogus ne
įžengė į reicho kancelarijos bunkerį.

Hitleris pasirašė testamentą, kurio 
trys oficialūs egzemplioriai rasti, o 
ketvirtasis — privatus — yra dingęs 
drauge su Bormannu. Vėliau Hitleris 
už bandymą dezertyruoti nuteisė sa- 
vp švogerį Hermann Fegeleiną mir
timi. Pagaliau generolą Hans Krebsą 
pasiuntė parlamentaru pas maršalą 
Žukovą. Parlamentarui grįžus (pa
siūlymai buvo atmesti) Hitleris pra
dėjo ruoštis mirčiai.

Balandžio 29 d. vakare Hitleris 
apsivedė: ceremonijas atliko vienas 
propagandos ministerijos valdinin
kas. Po to jaunavedžių pora pasi
traukė į savo kambarį iškilmingai 
vakarienei. Čia visi pasikalbėjimai 
ir tesisuko apie savižudybę. Atmos
fera buvo tokia slegianti, kad Hit
lerio sekretorė netrukus iš kambario 
išbėgo.

Balandžio 29 į 30 d. iš bunkerio 
dingo Hitlerio adjutantas von Below. 
Tą pačią dieną gauta žinia apie Mus- 
solinio galą. Popietinėmis valando
mis Hitleris įsakė užmušti savo vil
kų veislės kalę Blondi. Atvyko prof. 
Hesse, buv. Hitlerio asmeninis gydy
tojas, šiuo metu slaugąs sužeistuosius 
klinikoje, ir kalę nunuodijo. Abu ki
tus, Hitlerio namų ūkiui priklausiu
sius šunis, nušovė vienas puskari
ninkis. Po to Hitleris abiems savo 
sekretoriams davė dvi ampules nuo
dų. Lyg juokais jis dar pridūrė, esą, 
gaila, kad' atsisveikindamas jis nėr 
galįs padovanoti nieko geresnio.

Vakare, kai visi bunkerio gyven
tojai vakarieniavo, atėjo vienas SS- 
manas ir pranešė, kad Hitleris norįs 
atsisveikinti su poniomis, ir be įsa
kymo niekas negalįs eiti gulti. Įsa
kymas atėjo tiktai 2 vai. nakties. 
Dalis žmonių buvo telefonu pašaukti 
į kitą kambarį viso apie 20 asmenų. 
Karininkai ir moterys, kai jie susi
rikiavo, Bormanno lydimas, iš savo 
kambario atėjo Hitleris. Jo akys

Lietuviai tremtiniai Vokietijoje, 
kurie buvo sudarę savo statuti
niai organizuotą bendruomenę, dėl 
daugelio priežasčių nebegalėdami čia 
toliau pasilikti, pamažu išsiblaško 
po įvairias plataus pasaulio šalis lai
kinai įsikurdinti. Turint galvoj tuos 
baisius nuostolius, kuriuos mūsų 
tauta patiria ir patirs ryšium su ją 
šiame istorijos laikmetyje ištikusio
mis nelaimėmis, kiekvienas lietuvis 
tautai yra nepaprastai brangus. Kad 
tautos žmonės nepakriktų ir neati
trūktų nuo Pasaulinės Lietuvių 
Bendruomenės, reikia suorganizuoti 
pasaulio lietuvių ryšių tinklą. Ryšiai 
reikalingi dėl trijų priežasčių: 1) or
ganizacijos reikalui, 2) susižinojmo 
ir savitarpinės pagalbos reikalui ir 
grįžimui į Tėvynę organizuoti.

Ręikia numatyti, kad daugelis 
emigravusiųjų į svetimas šalis pa
teks į didelius sunkumus, bus rei
kalingi pagalbos įsikurdinti arba pa
siilgs ryšių su savo tautiečiais, su 
savo spauda ir savo tautos kultū
rinių gėrybių. Tokiomis sąlygomis, 
sunkios bet šventos pareigos našta 
užgula mūsų senesniosios emigraci
jos tautinių organizacijų ir mūsų te
beveikiančių diplomatinių ir konsu 
larinių įstaigų pečius. I

Reikia skubiai nustatyti, kuriems 
konsulatams ir kurių šalių lietuviai 
turėtų pranešti savo adresus, kad, 
reikalui esant, jie būtų žinomi ir ga
lėtų gauti konsularinės pagalbos.

Praktiškai einant prie reikalo, čia 
mes paduodame visą eilę mūsų diplo
matinių konsularinių įstaigų, mūsų 
įvairių atstovų ir organizacijų adre
sų, kurių sąrašą ateityje dar paildy- 
sime.

1. JAV
Lietuvos pasiuntinybė JAV —
Lithuanian Legation
2622, 16th Street N. Y.

\ Washington, DC
USA

Lithuanian American Council
1739 South Halsteadst.,

Chicago, Ill
USA

Bendrasis Amerikos Lietuviu Fondas 
(BALF) —
United Lithuanian Relief Fund of 
America
19 West 44th Street Room 510

New York 18, N. Y.
USA

atrodė lyg kažkokiu šydu aptrauk
tos. Gavosi įspūdis, jog jis yra aps
vaigintas. Moteris jis atsisveikino 
rankos paspaudimu Tuo metu nieko 
nekalbėjo. Jei kas nors užkalbin
davo, sumurmėdavo kažką nesu
prantamo.

Išėję iš kambario, visi nutarė, jog 
toks atsisveikinimas reiškiąs savi
žudybę. Tokia išvada pagerino viso 
bunkerio gyventojų savijautą, nes 
buvo spėjama, kad su Hitlerio mir
timi padėtis turės iš esmės pasikeisti. 
Žinia pasiekė reicho kanceliarijos 
kantiną, kurioje žemesnysis perso
nalas ir keletas SS-manų šoko. Įsa
kymo nutraukti šokius nebuvo. Iš 
Hitlerio bunkerio atėjo tik įsakymas 
nekelti perdaug didelio triukšmo.

Tuo metu Bormannas, taip pat 
atsisveikinęs su Hitleriu, pasiuntė 
Dbnitzui telegramą, prašydamas nar
siau kariauti. Paskutinės telegramos 
sakinys skambėjo: „Fūhreris yra gy
vas ir vadovauja reicho sostinės Ber
lyno gynimui.“

Kiek vėliau, tą patį rytą, susirinko 
generolai padėties nagrinėjimui. Bri- 
gadefūhreris Mohnke, reicho kance
liarijos komendantas, pranešė, kad 
padėtis nežymiai pagerėjusi. Iš rusų 
atimta Silezijos stotis, nors šiaip 
karinė padėtis nepasikeitusi. Tačiau 
paskutinioji žinia buvo vėl blogesnė. 
Ji sakė, kad Friedricho gatvės tune
lis esąs jau rusų rankose, Vosso gat
vės tunelis taip pat dalinai rusų 
užimtas, toliau užimtas visas Tier- 
garteno rajonas, ir rusai veržiąs: 
Potsdamo aikštės bei Weidendamer 
tilto kryptimi. Hitleris šio pranešimo 
išklausė visiškai nesijaudindamas. 
14 vai. jis papietavo. Eva Braun, 
atrodo, drauge nepietavo.

Jau rytą SS sargybiniai gavo įsa
kymą apsirūpinti sausu daviniu, nęs 
jiems nebuvo leidžiama iš postų pasi
traukti. Hitlerio adjutantas SS- 
sturmfūhreris Gdensche transporto 
karininkui ir šoferiui Erich Kemphe 
davė įsakymą reicho kanceliarijos 
sodan pristatyti 200 litrų žibalo. Ta
čiau surinkti tepavyko tik 180 litrų.

Hitlerio savižudybė
Tuo metu Hitleris'baigė pietauti. 

Evos Braun lydimas, iis nuėjo į kon
ferencijų kambarį ir dar kartą atsis
veikino su savo artimaisiais. Šį kartą 
buvo susirinkę: Bormann, Goebbels, 
Burgdorf, Krebs, Hewel, Naumann,

Generalinis konsulatas JAV —
Consulate General of Lithuania 
41 West 82 nd St-

New York, N. Y.
Lietuvos Konsulatas Čikagoje —
Consulate of Lithuania
30 N La Salle St.

Chicago 2, III./24 
USA

Amerikos Lietuvių Taryba (ALT) — 
Lithuanian National Council, Inc.
233 Broadway, Room 3912,

New York 7, N. Y. 
USA

Lietuvių Informacijos Centras 
(LAIC) —
Lithuanian American Information 
Center
233 Broadway, Room 3912.
. New York 7, N. Y.

USA
2. ANGLIJA
Lietuvos Pasiuntinybė —
Lithuanian Legation,
19 Kengsinton Palace Gardus, 

London W 8 
England

3. KANADA
Lietuvių Sąjunga Kanadoje —
Lithuanian Legue of Canada
8642 Ave Rosemonte,

Montreal 
Canada

4. ŠVEDIJA
V. Gylys
Walhallvagen 155, IV, 

Stockholm 
Sweden

Žalingas
Atrodo, kad tremtyje bus įsipilie- 

tinęs keistokas literatūrinis reiškinys: 
rašyti stiprias vidutiniųjų ir geres
niųjų literatūros leidinių kritikas ir 
recenzijas ir tylomis apeiti menka
verčius leidinius. Savo laiku, dar 
Nepriklausomoje Lietuvoje, buvo su
keltas didelis triukšmas dėl ir ekono
miškai mums žalingo Rygos dviličių 
romanų rusų kalba gausaus importo. 
Tai gelbėjo. Argi nūdienį kritiką ir 
recenzentą būtų tik tariamasis tauti
nis solidarumas užčiaupęs? Taip ne
turi būti! Jie privalo rūpintis lietu
viškojo leidinio kultūringumu.

Siu eilučių autoriui teko nugirsti, 
kad geroka krūva knygos apie kalnų

dienos
Voss, Rattenhuber, Hoegl, Guensche 
ir 3 moterys. Hitleris ir Eva Braun 
visiems padavė ranką ir grįžo atgal 
į savo kambarį. Konferencijų kam
baryje liko tik keletas žmonių.

Po kelių minučių nuaidėjo šūvis. 
Po kelių minučių įsibrauta į Hitlerio 
miegamąjį. Hitleris gulėjo ant sofos, 
visas paplūdęs kraujuje. Eva Braun 
gulėjo ant kitos sofos, tačiau ji ne
buvo kruvina, nes buvo nusinuodi
jusi. Buvo 15.30 vaL Netrukus atsi
rado Axmannas, kuris buvo pra
žiopsojęs Hitlerio atsisveikinimą. 
Kurį laiką su Goebbelsu jis liko 
prie lavonų. Paskui abu iš kambario 
išėjo. Tuo metu šalia slėptuvės buvo 
ruošiamos vikingų stiliaus laidotu
vės.

Lingenas ir dar vienas SS-manas 
suvyniojo Hitlerio kūną į drobulę, 
kruviną galvą visiškai uždengdami. 
Išnešus lavoną pro duris, koridoriuje 
buvusieji SS karininkai, atpažinę jį 
iš juodų kelnių, perėmė ir išnešė 
laukan. Bormannas paėmė Evos 
Braun lavoną, kurį vėliau perdavė 
Lingenui. Laiptų papėdėje Braun la
voną perėmė Guensche, vėliau jį 
perdavė trečiam SS karininkui. Sau
gumo sumetimais visos durys į sodą 
buvo užrakintos. Policininkas Erich 
Mansfeld, tuo metu patruliavęs 
priešlėktuvinės apsaugos bokšte, 
pastebėjęs judėjimą ties durimis, 
priėjo artyn. Jam priėjus prie žmo
nių, ruošiančių laidotuves, Guensche 
sušuko:

— Iš kelio! Salin iš čia!
Mansfeldas pasitraukė, nes jis bu

vo pakankamai prisižiūrėjęs, kiek 
, tuo metu kaštavo atskiro žmogaus 
gyvybė.

Kanceliarijos sode lavonai buvo 
padėti vienas šalia kito ir aplieti 
žibalu. Rusų bombos šią šiurpią 
nuotaiką dar labiau ryškino. Paskui 
Guensche paėmė gabalą drobės, jį 
uždegė ir numetė ant lavonų, kurie 
iš karto paskendo didžiuliame lieps
nos stulpe.

Vėlai naktį brigadefūhreris Rat- 
tenhuberis gavo įsakymą palaidoti 
lavonų likučius.

• Netrukus po to bokštan grįžo 
Mansfeldas. Jis pastebėjo, kad lavo
nai buvo dingę. Salia tos vietos, kur 
jie buvo degimmi, buvo didžiulė 
sviedinio išmušta duobė. Mansfeldas 
nusprendė, kad lavonus palaidojo 
tas sviedinys. • —lok—

5. ŠVEICARIJA
Dr. E. Turauskas
87 Monbijoustr.,

Bern
Schweiz

Lietuvos Konsulatas Šveicarijoje —
Consulat de Lithuania 
Hardturmstr. 287

Zuerich 
Schweiz

6. PRANCŪZIJA
Dr. S. Bačkys
5 rue de Messine 5,

Paris, 8-me, France

7. ARGENTINA
Lietuvos Išlaisvinimo Centras Argen
tinoje —
Centro pro Liberation de Lituania 
ąn Argentina
Calle Pampa 4174,

Buenos Aires 
Argentina

Australijoj (Sidney yra Litho- 
Australian Society, kurios adreąo 
tuo tarpu neturime), Belgijoje ir ki
tur esančių ryšininkų ir organizacijų 
adresus pateiksime vėliau. Bet ir čia 
pateiktų adresų, kuriuos patartina 
nuolat turėti su savim, užteks už
megzti reikiamiems ryšiams. Šie 
adresai būtų pravartu pasiųsti ir 
savo anksčiau išvykusiems pažįsta
miems, kurie jų neturėjo ar neturi. 
Pastebėtina, kad, ypač rašant į ang
losaksų kraštus, būtina laikytis nu
statytos ir čia paduodamos adresa
vimo tvarkos. A. Zs 

reiškinys
dvasias esanti pasiųsta ir i JAV. Ar 
pasirūpino kas painformuoti mūsų 
užjūrio tautiečius, kad šios knygos 
užteko ir eksportui tik todėl, kad ši
to šlamšto nebeperka spaudos išba
dėję tautiečiai Vokietijoje? Ar tokia 
„reprezentacija" neužtrenks durų 
rimtesnei mūsų knygai?

Štai dar vienas „perliukas“: Kal
bėk ispaniškai, spaudai paruošė Va
lentinas G-s. Knygelė kišeninio ka- 
lendorėlio formato, 62 pusi, teksto. 
Autorius-leidėjas įžangoj pasisako 
norėjęs padėti pramokti1 ispaniškai. 
Šiuo kilniu tikslu visai negalima pa
tikėti. Nebekalbant apie labai men* 
ką knygelės apimtį, trūksta jai žody
nėlio, gramatikos pagrindų ir kirčio
ženklų. Si knygelė padės išmokti va
pėti ispaniškai papūgai, varnėnui ar 
panašiam sutvėrimui, bet jokiu būdų 
ne protaujančiam individui. Prilei
dus, kad knygelės autorius (DP lie
tuvis) lietuviškai moka neprasčiau, 
kaip ispaniškai, reikia suabejoti Ir 
dėl autoriaus ispanų kalbos žinojimo. 
Faktas, kad ši knygelė jau parda
vinėjama stovyklose po 4 RM, pasa
ko viską. Autorius nori padėti ištu
štinti tautiečio kišenę, o ne kalbos 
pamokyti. Tai nebe spekuliacija kny
ga, o paprastas lupikavimas, bran
gaus mums daikto — lietuviškos 
knygos — vardu prisidengus. Todėl 
kai nėra priemonių kitaip šitokius 
leidėjus sudrausminti, belieka vie
nintelis kelias — šūktelėti taip, kad 
išgirstų kiekvienas spaudos platinto
jas, kiekvienas skaitytojas.

— Nepirkite šlamšto! Jei ne sąži
ningumas, tai bent materialinis nuo
stolis tenubaido tokius leidėjus nuo 
knygų leidimo. Mes su džiaugsmu 
sveikinsime kiekvieną leidėją, davu
sį mums bent pakenčiamą knygą, bet 
tokie vaizbūnai šalin iš mūsų tarpo 
su visais savo leidiniais!

Minėtoji knygelė neverta tiek dė
mesio, kiek čia ta proga parašyta. 
Tačiau tas pats autorius netrukus 
išleidžia ispaniškai-lietuvišką žody
ną, rengia lietuviškai-ispanišką 'žo
dyną ir dar vieną ispanų kalbos va
dovėlį. Mes bijome, kad vienas me- 

<jiis dažniausiai augina vienos rūšies 
vaisius ... VI. Vr.

Lietuvių atstovas 
IRO posėdžiuose
Į Ženevoje vykstančius IRO prosė- 

džius yra išvykęs Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus pirmininkas dr. Ja
saitis. Jis tenai atstovaus lietuvių 
tremtinių reikalus. Tarp kita ko, dr. 
Jasaitis numato IRO prosėgyje iš
kelti klaipėdiečių ir repatrijantų 
klausimą, kadangi šiais klausimais 
IRO nėra tinkamai informuota.

TARPTAUTINIO RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PAŠALPA LIETUVIŲ 

VAIKAMS
Tarptautinis Raudonasis Kryžius, 

palaikydamas ryšius su LRK ir pri
pažindamas šią instituciją de facto, 
per jį paskyrė 35.000 šveic. frankų 
pašalpos lietuvių vaikams.
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Zoninė Amatų 
Mokykla

Offenbach a. M. — Miesto laikraš
tyje, Waldstr. 294, kabo iškaba „IRO 
Technical Training School“. Tai dar 
nevisiems lietuviams žinoma tarp
tautinė amatų mokykla, įsteigta lie
tuvių inžinierių iniciatyva ir dabar 
jų vadovaujama.

Mokykla įkurta Wiesbadene, kur 
jinciatorių “lietuvių inžinierių ir dar
bininkų grupė, vadovaujama dipL 
inž. A. Pacevičiaus, sugriautose ar- 
klydėse įrengė dirbtuves. Vėliau ša
lia dirbtuvių įsteigta amatų mokyk
la. Wiesbadeno stovyklą iškeliant, 
mokykla perkelta į Offenbachą, kur 
vėliau ji pavirto zonine amatų mo
kykla

Mokykloje veikia šie skyriai: šalt
kalvių, tekintojų, autog. ir elektrinio 
šveisavimo, kalvių, elektros insta- 
liatorių, kino operatorių, centr. šil
dymo ir sanitarijos įrengimų insta- 
liatorių, auto elektrikų ir dailydžlų. 
Visų klasių vedėjai ir instruktoriai 
yra lietuviai, išskyrus pastarąsias 
dvi klases, kurių vedėjai yra latvis 
ir estas. Dėstoma kalba — vokiečių.
Iki šiol mykyklą baigė ar baigia 139 
mokiniai iš jų tarpo 40 lietuvių.

Mokiniai gyvena patalpose po 2-7 
asmenis. Apšildymas centralinis. 
Mokiniai maistą gauna valgykloje. 
Laisvalaikis praleidžiamas skaity
kloje, kur randasi radijo aparatas 
ir įvairūs žaidimai Be to, mokykla 
turi savo kiną, kuriame rodomos fil- 
mos 1-2 kart per saveitę. Kas trečias 
.šeštadienis sudaromas mokiniams 
'laisvas, kad jie galėtų grįžti į savo 
stovyklas.

Mokykla gali pasinaudoti visos 
amer. zonos tremtiniai. Norintieji 
įstoti turi kreiptis į savo IRO Area 
Team, užpildyti į šią mokykla ata
tinkamus blankus ir gauti savo di
rektoriaus sutikimą. Ypatingais at
vejais galima kreiptis į mokyklą, 

■ kur bus gaunama informacija.
Sekančio kurso pradžia: 1947 m. 

lapkričio mėn. 17 d. Esant vietų ga
lima įstoti ir tos savaitės bėgyje.

M. G.

Lietuvių Tremtinių Bibliografija
Bibliography of Lithuanian Ref ugees 1945

Po savo padange, laikraštėlis. 
Trondheim, Norvegija. Apr. iš 
„Mūsų Vilties“ 45/1,14 (070/1945. 91). 

■ Po svetimu dangumi. L: Kylio 
Liet. Skautų Kunig. Margio D-vė 
Rotat. (24) KieL 1st. 1945. XI, ’ Iš
leista 2 Nr., 26 ir 38 p. 210X296 mm. 
(070/1945. 92).

Radio biuletenis, mašin. (13b) 
Memmingen-Fliegerhorst, Baltisčhes 
Lager. Įst. 1945. XI, 1. Išleista 31 
Nr. Nr. 210x300 mm (070/1945. 93).

Radio žinios, 6xsav. (16) Hanau, 
įst. 1945. 210x295 mm (070/1945. 94).

Radijo žinios. (13b) Neuffen. Įst. 
1945. Išleista 41 Nr., Apr. iš 
šausko (070/1945. 95).

Radijo žinios, sien. laikr. 
(16) Kassel. Įšt. 1945. Apr. 
miteto laiško (070/1945. 96).

Radijo žinių biuletenis. (13a) Bam
berg. Apr. iš „Žiburių“ 45/7, p. 2 
(070/1945. 97).

Radijo Žinynas. Mašin. (13b) Mit
tenwald, Lit. Lager. Įst. 1945. X. 2. 
Išlaista 31 Nr. Nr. 210x298 mm (070/ 
1945. 98).

VL Li-

Mašin. 
iš Ko-

Padėkos

Pereinamoji stovykla Amberge
Amberg. — Pereinamoji emigran

tų stovykla randasi mūrinėse karei
vinėse. Emigrantai apgyvendinami 
po 15—18 asmenų viename kamba
ryje. Pasitaiko, kad stovyklos admi
nistracija, nedarydama skirtumo, pa
talpina vyrus ir moteris kartu. Elek
tra dar ne visur sutvarkyta, bet ir 
ją turintieji dėl srovės taupymo kas 
antrą savaitę iki 21 v. šviesos jungti 
negali. Ilgais rudens vakarais tai 
nepaprastai įkyri, juo labiau, kad 
savaitę ir net dvi trunkantis vienos 
ar kitos priėmimo komisijos lauki
mas žmones jau taip gerokai išvar
gina.

Vykstantieji Belgijon arba Olan- 
dijon susitvarko labai greitai, o šei
moms pakanka tik vietinio gydytojo 
patikrinimo, bet Kanada labai ren
kasi ir pareikalauja daugiausiai 
kantrybės. Šiuo atveju tenka per
eiti daugelį įv. komisijų, kurios nuo
dugniai ištiria priimamojo sveikatos 
tinkamumą ir sąžinės skaidrumą. 
Kol visa tai praeinama, tenka laukti. 
Laukimo sąlygas sunkina ir prastas 
maitinimas.

Eilinė informacija stovykloje yra 
perduodama aikštėje pastatytais gar
siakalbiais (vokiečių, lenkų, ukrai
niečių ir latvių kalbomis). Asmeniš
kai apie savo reikalus, sveikatos ty
rimo duomenis ar nepriėmimo prie
žastį. sužinoti sunkiau. Emigracijos 
įstaigoje dirbantieji tarnautojai — 
vertėjai, tie patys DP (latviai, estai, 
ukrainiečiai) to pat likimo dalininką 
— praeinantį DP nebęvisai supranta.

Stovyklos administraciją sudaro 
latviai, bet yra ir kt.: lenkų, estų, 
ukrainiečių Praeitą savaitę įsteigti 
kursai, koriuose specialiai iš Mūn- 
cheno atvykusi lektorė dėsto anglų 
kalbą. Įdomus faktas, kad tarp iš
vykstančiųjų į anglo-saksų kraštus, 
susidomėjimas pamokomis labai ma
žas. Klausytojų daugumą sudaro 
lietuviai.

Amberg — H šios stovyklos 
daugiausiai yra išvykusių Belgi
jon. Šiuo metu darbininkų trans
portai skaičiumi kiek mažesni, bet

Sieninis laikraštėlis (?) (14a) Sont- 
heim b. Heilbronn. Apr. iš „Lietu
vių Žinyno“ 45/14, p. 6 (070/1945.99).

Sieninis laikraštis (?) ’ (22a) Vel- 
bert, Lager. Apr. iš „Žiburių 45/9, 
p. 2 (070/1945. 100).

Skaitymai, „Žiburių“ priedas, lx 
sav. Spaust (13b) Augsburg. Įst. 
1945. XI. 17. Išleista 6 Nr. Nr. 
4 pusi. 200x295 mm (050/1945. 101).

Skautas, Oldenburgo tuntas. L: 
Oldenburgo Tunto Štabas. Spaust. 
(23) Oldenburg. 210x298 mm (070/ 
1945. 102).

Skautybė, dvisayait. skautų-skau- 
čių vadų laikr. L: Lietuvos Skautų 
Sąjungos Vadija. Rotat. (21a) Det
mold, Bahnhofstr. 6. Įst. 1945. 
222x303 mm (050/1945. 103).

Skautų aidas, sien. laikr. L: Ol
denburgo Tunto Štabas. (23) Olden
burg Lager „Unterm Berg“. Apr. 
iš „Laisvės Varpo“ 45/3, p. 7 (070/ 
1945. 104). 

pas anksčiau išvykusius perkelia
mos jų šeimos. Tautybėmis išvy- 
kusieji atrodė; 1) ukrainiečiai — 
3365, 2) lenkai — 3150, 3) sovietai
— 695, 4) Nanseno piliečiai — 414, 
5) latviai -r 205, 6) lietuviai — 199, 
7) jugoslavai — 278, 8) baltieji rusai
— 159, 9) estai — 270, 10) vengrai
— 68, 11) čekai — 32, 12) graikai — 
29, 13) Lenkijos žydai — 20, 14) 
vokiečiai — 4, 15) bulgarai — 5, 
16) turkai — 13, 17) Vengrijos žydai
— 2, -18) Sovietų žydai — 2, 19) ita
lai — 1, 20) Čekijos žydai — 1, 21) 
rumanąi — 3, 22) armėnai — 2, 23) 
albanai’ — 1. Viso Belgijon išvyko 
23 tautybių 8013 angliakasių. _

Toliau seka Kanada su 396 emi
grantais. Prie to jau paruoštas 104 
moterų ir baigiamas ruošti (tikrinti) 
apie 100 asmenų vykstančiųjų Pas 
gimines transportai. Iš pastarojo 
skaičiaus lietuviai sudaro virš 10 
asmenų. Savotišką dėmesį kreipia

Schw. Gmiind stovyklos kronika
ScbwSbisch-Gmilnd. — Į Kanados 

niškus iš lietuvių stovyklos spalio 
!9. d. išvyko antroji grupė viengun- 
jių vyrų. Kartu su jais namų ruošos 
darbams išvyko ir septynios moterys. 
Tai antroji emigrantų grupė iš šios 
stovyklos; atrodo, pradedama su tuo 
„apsiprasti“, nes nei komitetas nei 
visuomenės atstovai nė geru žodžiu 
nepalydėjo savųjų į užjūrį, Kuklias, 
bet jaukias išleistuves suruošė tik 
„Sietyno“ meno kolektyvas, kurio 
šeši dalyviai atsiskyrė iš bendruome
nės ir išvyko savo darbu ir jėgomis 
skinti kelią į ateitį. Ta proga buvo 
išpildyta maža programėlė su daino
mis ir „Lenciūgėliu", išvykstantiems 
buvo įteikti adresai, gi „Sietyno“ va
dovas Alg. Kačanauskas, stovyklos 
direktorius V. Salčiūnas ir kiti savo 
kalbose palinkėjo visiems sėkmės 
anapus Atlanto.

NAUJOS LIETUVES GYDYTOJOS
Erlangen. — Vietos universitete 

sėkmingai išlaikė valst. egzaminus 
ir įsigijo medicinos gydytojo laips- 
snlų šios lietuvaitės: bendr. medici
nos — Gražina Knystautaitė, Gra
žina Knystautaitė, Gražina Stulpi- 
naitė, Jadvyga Jankauskaitė ir So
fija Ališauskienė; odontologijos — 
Valerija Norvaišienė, Malvina Ru- 
daitytė, Elena Kubilskytė ir Marija 
Drukteinienė.

TUNTININKIU SUVAŽIAVIMAS
Šių metų XI. 30.-XII. 1. d. Schwab.- 

Gmūnd, lietuvių stovykloje, Bismark- 
Kaserne, šaukiamas LSS skaučių 
Seserijos Vadijos tuntininkių, vie
tininkių, skyrių ir mažesnių vienetų 
vedėjų suvažiavimas. Mišrių tuntų 
skaučių vienetų vadovės, be šio šau
kimo kitų kvietimų negaus, nes Va- 
dija neturi jų adresų.

Nakvynės, kava ir sriuba bus pa
rūpinta. Užkandžio reikės pasiimti.

Smulkesnių informacijų prašome 
kreiptis į suvažiavimo organizatorę 
pskt. dr. Mariją Žilinskienę — 
Schwabisch-Gmiind, Bismarck-Ka- 
serne, 9 blokas. Vadija

SPORTO ŽINIOS

žydai (iš spaudos žinome, kad žydų 
turi būti priimta daugiau), kurių 
mažesnė dalis ir tai sunkiai perneša 
tikrinimus. Šiuo metu emigracijos 
komisija rengia siuvėjų transportą 
ir yra užsiėmusi jų darbo žinių ir 
sveikatos tikrinimu.

Tautybėmis Kanadon iš Ambergo 
išvyko: 1) lenkų — 141, 2) ukrainie
čių — 120, 3) lietuvių — 67, 4) lat
vių — 21, 5) Lenkijos žydų — 18, 
6) estų — 9, 7) Nanseno piliečių — 8, 
8) baltųjų rusų — 7, 9) jugoslavų
— 3, 10) sovietų — 2.

Trečioji savo gausumu seka Olan
dija. Jon išvyko 261 DP. 1) lenkų
— 208, 2) Lenkijos žydų — 22, 3) 
estų — 12, 4) vengrų — 5, 5) latvių
— 4, 6) ukrainiečių — 3, 7) sovietų
— 2, 8) lietuvių — 2, 9) baltųjų 
rusų — 1, 10) jugoslavų — 1, 11) 
Nanseno p. —1.

I Argentiną emigravo tik trys 
žmonės ir visi trys sovietų piliečiai.

Privalomas darbas 
vyrams

Flensburg. — Paskutiniu metu 
įvedus ir DP vyrams nuo 18 iki 65 
mt. amž. privalomą darbą, iki šiol 
neturėjusieji kokių nors pareigų bei 
darbo stovyklose arba nesusiradusieji 
darbo buvo įtraukti į vokiečių ūkį. 
Lietuvių grupė šiuo metu dirba miš
kuose — rauna kelmus.

Nevykdantieji įsakymo vykti į 
jiems nurodytus darbus bus griežtai 
baudžiami kalėjimo bausmėmis. Tuo 
reikalu paskelbtame No. 114 DPACCS 
įstaigos direktoriaus rašte tarp kitko 
pabrėžiama, kad

kalėjimo bausmės už darbo ven
gimą, be abejo, bus įtrauktos į 
elgesio pažymėjimus, ir nubaus
tieji vargu būsią priimami emi
gracijai į Kanadą, Australiją 

ir kt.
Spalio mėn. sukako dveji metei, 

kai Flensburge leidžiamos „Lietuvių 
Informacijos". Dabar jos išeina du 
kartu per savaitę „Mūtzelburg“ lie
tuvių stovykloje, spausdinamos ro
tatoriumi. Redaguoja A. Vaitkus. (sb>

Moterys į Angliją namų ruošos 
darbams ir tekstilės pramonei vėl 
pradėtos registruąti ir žadama ne
trukus išvežti. Grupė stovyklos gy
ventojų — 16 asmenų — jau atliko 
visus formalumus ir turėjo išvykti į 
Venecuelą, tačiau jų kelinoė vienam 
mėnesiui atidėta. J. Žilvinas

Padėkime susirasti artimuosius
Iš JAV ir kitur per LTBC/Karto- 

teką paieškomi žemiau išvardinti 
asmens. Žinantieji apie jų likimą 
prašomi tai pranešti savo LTB Ko
mitetams.

211/Oepraskai Vladas ir Pranas 
(1908), dvynukai, gimę Telšiuoęe; 
212/Celkonas Gasparas, iš Veliuonos; 
213/Gudelis Bronius iš Baralkų ir 
Saulius Antanas iš Damantonių k.: 
214/Jankauskas Valteris (1909) ir 
Bilickiai Jonas, Magdalena, Bronė, 
Alfonsas, Bonifacas bei Stasys iš 
Vasilavo k.; 215/Krumpalcas Vincas 
(1896). ir Stasiulis Povilas (1917); 
216/Sakys SImanas, Steponas ir 
Sakaitė; 217/Miknevičiai: Aleksan
dras, Ona, Jonas, Felicija, Marija 
bei Cecilija iš Žeimelio; 218/VleSenė- 
Ramonaitė Antanina, Vaiienė-Ramo- 
naitė Pranutė, Valys Feliksas ir Vir- 
kovaitė Lony-Margareta; 219/Sešto- 
kaltienė-Brundzaitė Elena su dukra 
Vida ir dr. Mikuckaitė Ona; 220/Si- 
manskis Jonas, Šleinys Kazys, Slei- 
nienė-Šimanauskaitė Aleksandra; 
221/Fidleris Antanas, Miselienė Ju
zefą, abu iš Kauno, ir Baltakis bei 
Petronis; 222/ Narkevičiai: Juozas, 
Vincas, Pranas, Jonas, Elena bei 
Ona; 223/Ciglauskas Antanas iš Jur
barko Smelstorius Jonas ir Dižbo- 
naitytė Elzė; 224/Potopas Vytautas 
(1924) bei “ " ' ------ ' ~
Panevėžio; 
iš Maželių 
Bernardas 
Romualdu 
zauskas Stasys su savo broliu kun. 
Kaziu; 227/Lauroševičius Antanas; 
228/Oskierka Konstantinas (1915) iš

Gediminas (1927), abu iš 
225/Šiieika Stasys (1915) 
k.; 226/Orentai: Jonas, 
ir Veronika su sūnumi 
iš Spruktų k. bei Bra-

Atsiusta paminėti
J. Ambrazevičius, J. Grinius, JL 

Vaičiulaitis: Visuotinės literatūros 
istorija. Nuo klasicizmo iki dabarties. 
LTB. Švietimo V-bai pavedus. Išlei
do „Tėviškė“, Schweinfurte. 1947 m. 
294 pusi. Tiražas 3000 egz. Kaina 
12.— RM.

Kelmės; 229/Soųąs Algirdas (1938) B 
Mažeikių; 230Kudlrka Jonas (48 mt) 
su savo sūnum Albinu (19 mt) B 
Kregždžių k.; 231/RuHnskaite Anta
nina (1908) nuo Sakių, 1944 mt gy
venusi Kaune; 232/Paakštys Vin
centas iš Klampėnų k. ir Radze
vičienė Monika U Skardupių k.

LTB C/Kartotekoje randasi:
1/Mr. J. Bajorino laiškas U JAV, 

adresuotas p. Viktorui Lteuknll
2/JAV ieškotų giminių adresai p. p. 

Marijonai Juožienienei-Zostautaitel 
ir Bronei Baltrušalttenei-Ramanauz- 
kaitei;

3/Mrs. Teresės Beniukevičiūtės- 
Nemanls pageidavimas atsiliepti jot 
giminėms ir parapijiečiams, kilu
siems iš Barkiškės k., Deltuvos pa
rapijos;

4/Prašymas siuntinėti atliekamą 
čionykštę spaudą mūsų tautiečiams, 
esantiems Indo-Kinijoje, tokiu adr 
resu: Cpl. Radavičius St, S. P. 56006, 
B. P. M. 405, France,

Visais C/Kartoteką liečiančiais rei
kalais prašoma kreiptis į savo sto
vyklų vadovybes, kuriose turi būti 
paskirti specialūs pareigūnai su pas
kirtimi: visus tautiečius įrašyti C/ 
Kartotekon (taisyklių §8 1, 2, 3, 4), 
laiku siuntinėti jos papildymus (tai
syklių §§ 6, 7, 8). Adresai iš C/Kar- 
totekos nepranešlnėjaml ieškotojams, 
o tik apie tokius paieškojimus infor
muojami ieškomieji, drauge jiem* 
nurodant ieškotojų adresus. Visi LTB 
padaliniai ir paskiri asmens prašomi 
nelaikyti pas save užklydusių, ne 
jiems skirtų, laiškų, dokumentu 
adresų, pranešimų ir p., bet visa 
tai skubiai persiųsti C/Kartotekaį 
kurios adresą turi visos LTB Apy
gardos bei Apylinkės.

LTB C/Kartetekn
Fellbacho lietuvių stovyklos komi

tetui, administracijai, vietininkijos 
skautams, Raudonojo Kryžiaus Val
dybai, Raudonojo Kryžiaus moterų 
sekcijai, stovyklos klebonui, kun. dr. 
Gašlūnui, medicinos personalui, fir
mai „Unitas“ ir visiems prisidėju- 
siems prie

a. a. pik. JONO LAURINAIČIO 
laidotuvių bei pareiškusiems užuo
jautą raštu ir žodžiu, nuoširdžiai 
dėkojame. Ypatingai dėkojame ve- 
lionies ginklo draugams, parodžiu- 
sietns tikrai jaudinančios pagarbos 
velioniui.

Nuliūdę žmona, brolis su šeima 
ir dėdė

*
Sriielnfeldo Gimnazijos Didž. 

Gerb. p. Direktoriui už suteiktą glo
bą, p p. inspektoriams už tėvišką 
rūpestį, kun. kapelionui ir p. p. mo
kytojams už žinias, Panerto tunto 
br. tuntininkui ir Scheinfeldo R. K. 
valdybai už man suteiktą moralinę 
ir materialinę paramą nuoširdžiai 
dėkoju. Sig. Pranckunas

PAOJENTU PRIĖMIMO REIKALU 
Į TB SANATORIJAS

Į gausius užklausimus apie priė
mimo galimybes į TB Sanatorijas Bie- 
tighetme, Groflsachsenheime, Freu- 
dentalyje ir Vaihingene pranešama: 
1) priėmimo reikalu prašomą kreip
tis į Freudentalio sanatorijos direk
torių Dr. Adomavičių; 2) ligoniai 
privalo turėti savo gydytojo siunčia
mąjį raštą ir vietos IRO Area suti
kimą r suskelti į kitą IRO Area.

Pradėtas n-sis krepšinio pirmenybių 
ratas

Wurzburg. — Spalio 25—26 d. d. 
žaidynėmis buvo pradėtos krepšinio 
pirmenybių II-jo rato „L“-kl. var
žybos, kuriose dalyvauja 8 koman
dos. Šį kartą tarp senųjų pirmeny
bių dalyvių matome ir dvi naujas 
komandas, Kempteno Margį ir Dil- 
lingeno Šakalą.

Jei I-jo rato pirmenybių varžy
bose daugumoje matėme mums iš 
seniau pažįstamus krepšininkų vei
dus, tai, šį ratą pradedant, tenka 
konstatuoti ir kartu pasidžiaugti, 
kad dauguma komandų į savo sąsta
tus yra įliejusios jauno kraujo. 
Wūrzburgo varžybose galima buvo 
pasidžiaugti puikiu prieaugliu. Ypač 
maloniai nustebino Kempteno Mar
gio jaunieji mokinukai Eidėnas Ir 
Laukaitis, kurie savo žaidimu pui
kiai sugebėjo prisiderinti prie senų
jų krepšinio vilkų bei patys indivi
dualiai pasireikšti neblogais krepšių 
medžiotojais. Taip pat keliolika jau
nių matėme ir kitose komandose.

Tenka dar paminėti, kad šį kartą 
Kovo eilėse matėme mūsų seną krep
šinio internacionalą. Andrulį I, ku
ris' kiek teko patirti, žada vėl akty
viai įsijungti į krepšininkų eiles.

WUrzburgo varžybose buvo sužais
tos 8 pirm, rungtynės šiomis pasek
mėmis: Tūb. Vytis-Sakalas 22-20 
(13-9), Perkūnas-Litnanlca 43-26 
(20-16), Margis-WUrzb. Vytis 41-20 
(12-10), Kovas-Lituanlca 75-25 (33- 
10), Margls-Perkūnas 56-20 (24-16), 
Wiirzb. Vytls-Lituanica 49-33 (27-10), 
Kovas-Tilb. Vytis 44-33 (19-7) ir 
Wūrzb. VytU-Sakalaa 31-30 03-14).

Wurzburge žaidynėms suorganizuo
ti daug darbo padėjo vietos lietuvių 
sporto klubo Vytis valdyba, sporti
ninkai bei vietos lietuvių kolonijos 
sporto bičiuliai, ko pasėkoje mini
mos žaidynės praėjo sklandžiai ir 
šventiškoje nuotaikoje. Gaila tik, 
kad vietos broliškos tautos sportinė 
vadovybė, neatsižvelgdama į mūsų 
visų vienodą DP padėtį, už panau- 
dojiną žaidynėms pravesti valdiškos 
apleistos salės, kažkokiais sumeti
mais iš žaidynių rengėjų išreikalavo 
600 RM., kas įnešė tam tikro nusi
vylimo mūsų broliais. J.

Tolimesnės pirmenybių žaidynės
Kempten. — Sekančios pirmenybių 

žaidynės pagal Vyr. Krepšinio Ko
miteto pakeistą tvarkaraštį, įvyks 
Sch*infelde susitinkant:

' XL 22:
Kovas-Per kūnas 
Lituanica-Margls 
Kovas-Wiirzb. Vytis 
GOt. YMCA-Sakalas 
Lituanlca-Tūb. Vytis 
Sakalas-Perkūnas 
Got. YMCA-Margls

XI. 23:
Tūb. Vytis-Got. YMCA 
Margis-Sakalas 
Perkūnas-G6t. YMCA 
Lituanica-Wzb. Vytis 
Perkūnaa-Tūb. Vytis 
Sakalas-Lltuanica 
Kovas-Margis

Paskutiniosios žaidynės įvyks gruo
džio 7 d. Kemptane, kuriomis ir bus

užbaigtos 1947 m. lietuvių krepšinio 
pirmenybės tremtyje. J.

Jauniai nugali estus
Kempten. — Lapkričio 1 d. buvo 

sužaistos krepšinio rungtynės tarp 
Kempteno jaunių ir Augsburgo estų 
rinktinės. Pirmame pusiaikyje kova 
buvo apylygė, bet jau antrame — 
viskas pasisuka Kempteno jaunųjų 
krepšininkų naudai, ir augsburgie- 
čiai estai nebeparodo didesnio pasi
priešinimo. Bendra rungtynių pa
sekmė 53-32 (26-22) Kempteno jau
nių naudai. Rungtynės pravedė 
Adolf. Andrulis. Iv.

Rengiamos bokso pirmenybės
— Lapkričio viduryje < Lituanlca 

ruošia tremtyje esančių lietuvių bok
sininkų pirmenybes, kuriose sutiki
mą dalyvauti davė daugelis pajė
giausių boksininkų.

— Lituanicos krepšininkai, Recre
ation Oft Bagdžiūno pastangomis, 
gavo salę, kurioje galės treniruotis 
ir ruošti rungtynes.

— Gimnazijos mergaičių krepšinio 
pirmenybėse pirmą vietą laimėjo 
VII kL kombinuota, surinkusi 10 tšk., 
kr. sant. 212-59, antroje vietoje liko 
VI kL I su 10 tšk., kr. sant 163-83, 
trečioje IV kl. I su 8 tšk., 127-81 kr. 
s. Daugiausia taškų pelnė Labanaus
kaitė VII — 105 ir Jelmokaitė VI — 
70, geriausia baudas mėtė Jelmokaitė 
VI kl. I 15-7.

— X. 24 įvykusiose futbolo rung
tynėse Lituanica su stipria vietos 
jugoslavų vienuolike sužaidė 3-3 
(0-0). Įvarčius įkirto Sabaliauskas 
(2) ir Adomavičius (IX. km.

Paieškojimai
Sofija Sonaitė, gyv. Anglijoje^ 

Nuste Home, Herison Mental Ho
spital, Dorchester, Dorset, ieško 
Sono Algirdo, s. Andriaus, glm. 
1928. 9. 14. Mažeikiuose. (117)

Žinančius, kur gyvena Emilija 
Engelmonytė, kilusi iš Šakių apskr„ 
Dagilių km., prašau pranešti broliui 
Karoliui Engelmonui, (24b) Flens- 
burg-Muerwik, Litauisches Lager 
„Mūtzelburg“. (116)

Petronėlė Valauskis, gyv. 1550 
S. Ridgeway avė, Chicago HL USA, 
ieško giminių: Staškevičtenės (mer
gautinė pavardė Banėnaitė) Mard- 
jonos sūnų (vardai nežinomi) B 
Anykščių miestelio ir Pipiraltės Pe« 
tronėlės iš Slavėnų km.. Anykščių 
vlšč., Utenos apskr. GIS)

Vyt Sakauskas, gyv. 20 Elms Rd- 
Londone, 10, England, Ieško Buine- 
vičių šeimos, kilusios iš Sėtos, Kė
dainių apskr.

Janina Silinskaitė ir Pranas Cep- 
kauskas, gyv. D. R. K. Dragsbahlej- 
ven pr. Thlsted, Da nn mark, ieško 
giminių ir pažįstamų. G31)

L. R Kr. Heidelbergo Skyrius yrą 
gavęs laišką iš Amerikos (New York) 
(siunti: Llth. Am. Information Cette 
ter), adresuotą Mr. Pranas Stankai
tis. Laišką galės atsiimti L R. Kr. 
Skyriuje. (130

Keburis Povilas, QM Tedm. Labor 
Service Co 4060. Zeilshaim b. Htxhst 
/Ffm, ieško Fedirkos Antano (iąs. 
1926 m., paskutiniu netu gyv. Vil
niuje. Turintieji žinių apie šį asmenį 
prašomi atsiliepti aukščiau minėtu 
adresu. x (HA

7
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Australija numato įsileisti pabaltiečius j
Tuščias kontinentas. Tremtiniai 

svajoja apie kitą pasaulį. Kaikuris 
jumoristas ta--ia: mums priklauso 
visas žemės pusrutulis. Tikrovėje 
juntama, kad visur pasaulio durys 
tremtiniams sandariai užtrenktos.

Australija priskirtina prie tuščių 
žemynų. 7,7 mil km. apgyventi 6,9 
mik gyventojų, t y. 1 kv. km tenka 
0.9 gyv. Kraštas, kuris gali palaips
niui sutalpinti ligi 50 mik gyventojų, 
labai atsargiai įsileidžia naujus gy
ventojus — imigrantus.

Senieji gyventojai melanežiečiai 
dingo. Absolution gyventojų dau
gumą sudaro britai. Kitos tautybės 
— 100.000 vokiečių, 60.000 'italų, 
16.000 kiniečių, 6000 graikų, 2000 
ispanų ir 1000 lietuvių — tirpsta. 
Lietuviai turėjo savo draugiją, ku
riai pirmininkavo p. Bauža. Santy
kiai su Lietuva buvo pripuolami. Tat 
dar labiau paskatino lietuvius įsi
jausti tenykštėse, subtropinėse sąly
gose.

Tuščias žemynas suvokia didžiulį 
pavoju — grėsmę iš Rytų 1901 m. 
uždraudžiama įvažiuoti geltonąją! 
rasei, ypač japonams. Toji baimė 
turi pagrindo, nes japonai svajoja 
tame turtingame žemyne įsiviešpa
tautų Jie bandė tų tikslų siekti praė
jusio karo metu. Tą kartą nepavyko, 
bet tai nereiškia, jog japonų veržlu
mas palaidotas visiems amžiams.

tų Commanwealth pietvakarinėje 
Ramiojo vandenyno srityje. Be to, 
Austratjos pramonė auga nepaprasta 
sparta. Ji reikalinga naujų darbo 
jėgų.“

Arth. Calwell informuoja, kad 
400.000 britų nori emigruoti į Austra
liją. Canberros vyriausybė pritaria 
jų imigracijai, bet susiduria su di
deliais transporto sunkumais.

Australija nori įsileisti 12.000 pa- 
baltiečių j metus. Calwell iš D. Bri
tanijos išvyko į Vokietiją. Jis pasi
rašė su IRO (International Refugees 
Organisation) sutartį, pagal kuria įsi
leidžia į metus 12.000 pabaltiečių 
DP.

Kuriomis sąlygomis? Leiskim Arth. 
Calwell atsakyti į šį klausimą: 
„Australija pageidauja darbininkų 
naudingų juodadarbių, bet ne pre
kybininkų. Pirmenybėmis naudosis 
nevedę, bevaikės šeimos ar turinčios 
tik vieną vaiką. Atvykę į Australiją 
jie gaus iš anksto numatytą darbą. 
Jie negalės pasitraukti iš skirtos 
įmonės neišdirbus me’ų. Jei jie ge
rai elgsis, po 5 motų įgys teisę natū- 
ralizuotis t. y o. Įimti Australijos pi
lietybe. Kvyk iančiuosius į Austra
liją griežtai atrinks patys australie- 
čiai. Atrankos,štabas jau pakeliui į 
Europą. Komisija susideda iš buvu

sių karių ir civilių, turinčių gerą 
nuovoką apie Australijos reikalavi
mus ir Europos sąlygas. Politinis pa
tikrinimas norinčių vykti Australi
jon bus ypač griežtas, nes krašte ne
pageidaujami jokie kvislingai, vo
kiečių bendradarbiai, ar kai kuris ele
mentas savo socialinėmis nuotaiko
mis.

A. Calwell lankėsi Oslo ir Stock- 
holme. Jis pageidauja įsileisti skan
dinavų, tačiau jie patys trūksta dar
bo jėgos. Vienintelė Olandija turi 
perteklių darbo gyventojų (Toji pat 
Olandija neseniai kvietė pabaltiečius 
vykti į kraštą sunkiausiems dar
bams, blogiausiomis sąlygomis.) 
Olandijos ministeris pirmininkas pa
sirašė sutartį su Australija į metus 
leisti emigruoti 600 jaunų vyrų, tin
kančių ūkio darbams.

A. Calwell nurodo, kad Europos 
ateitis nesanti tikra, todėl iš jos dau
gelis bus pasiryžę vykti į Australiją. 
Tas kraštas yra pasiryžęs priimti 
daugelį, bet tuo tarpu tik Antrojo 
Pasaulinio karo metu buvusius pa
lankiais anglosaksiškam pasauliui.

Pažymėtina, kad Canberros atstovas 
Europai kalba atvirais žodžiais. Jis 
daug nežada, bet prabėgomis nurodo 
tas problemas, kurios susiklostė isto
rijos raidoje.

Ar lietuviams patartina? Austrą 
Uja ieško nuolatinių gyventojų kurie 
vėliau įsipilietintų Laikinas išvyki
mas nepriimtinas Australijai, kaip ir 
mums.

Šis žemynas yra labai toli nuo 
Europos. Į Australiją nuvykus, ma
žas skaičius tegali sugrįžti. Ten ga
lima įsikurti ir pragyventi, bet stam
besnių sumų sukalti, kad su šeima 
oūtų galima grįžti, nedaugeliui pa
sitaikys proga. Australijon išvyku
sius tautiečius tektų laikyti žuvusiais 
lietuvių tautai.

Pagaliau, Australijoje vedama aiški 
nutautinimo politika. 1901 m. pa
skelbta aiški gyventojų politika: 
Australija turi tapti viena valstybe, 
joje turi gyventi viena tauta, kal
banti viena kalba. Ar mums tai pri
imtina?

Kiekvienas tautietis prieš akis pri
valo turėti ne tik laikinį skurdą, bet 
ir ateities perspektyvas. Toje per
spektyvoje mums nevalia išsiblaš
kyti po visą pasaulį dideliuose nuo
toliuose. Tuo atveju, atkūrus Nepri
klausomą Lietuvą, daugelis bus pri
versti įstrigti ir kaulus pakasti, nors 
ir geroje viešnagėje, o vis tik sve
timoje žemėje. Ir tremtyje privalu 
nepamiršti pareigą: ištverti geru lie
tuviu ligi turėsime laimės grįžti tė
viškėn. Ged. Galvanauskas

Ne ištiestu glėbiu sutiktos ir Vi
duržemio jūros tautos. Iki antrojo 
pasaulinio karo nepageidaujami net 
britai. Imigrantai sudaro nereika
lingą konkurenciją.

Kontinentas laukia naujakurių. 
Politinės problemos Australiją pri
vertė pamiršti socialinius nesutari
mus imigracijos klausimu. Paskubo
mis Canberros vyriausybė siunčia į 
Europą Arthur Calwell, imigracijos 
minister). Jis patiekė kaikurias įdo
mias informacijas britų radijo lai
kraščiui „London Calling“- „Austra
lija savo istorijoje pirmą kartą pa
juto gyventojų trūkumą, kuris su
daro dabar didelį rūpestį. Pirmiau
siai iškyla strateginiai klausimai bri-

Mes įsikurtame Kanadoj
Timmins, spalio .pabaiga.

Po dviejų dienų kelionės trau
kiniu, po didelės laikraštininkų ata
kos Cochrane stotyje, mes 30 lietu
vių (dąugumoj iš Kasselio, Hanau ir 
Salzbutgo stovyklų) susodinti į pa
togų autobusą, lydimi jau mūsų nau
jos darbovietės valdininko išvyks- 
tardę į pirmąją savo darbovietę miš- 
key'Mūsų vadovas, senukas suomis, 
gerai kalba rusiškai, ir su juo už
mezgame pokalbį apie nują kraštą, 
apie miško darbus, uždarbius, meš
kas ir šimtus kitokių klausimu, kurie

Kaip kuriasi Angliįon nuvykę 
tremtiniai

I Ąngliją nuyykusieji ne vfci vie
nodai rašo. Viėni džiaugiasi, o kiti 
nusiskundžia.

Iš seniau nuvykusiųjų vienas pri
tyręs mechanikas nusiskundė, kad 
dar pareinamoje stovykloje tebe
būnant, susiradęs darbo pagal savo 
specialybę, bet Darbo Ministerija 
nenorinti išleisti ir skirianti jį me
tams j ūkį. Nesutikęs kito darbo 
imtis ir ilgai išlaukęs pereinamo
siose stovyklose, kol pagaliau išleido 
dirbti pagal savo specialybę.
' Kitas, jau vėliau nuvykęs, rašo 
atvirkščiai. Pasak jo, jeigu kas pats 
susirado darbo, tai Darbo Ministe
rija su džiaugsmu išlydėjo į stotį, 
išpirko kelionės bilietą, o paskyrimo 
vietoje maloniai sutiko. Kai lęurie 
nuvykusiųjų gavo kambarį privačiai

tijoje! Laiško autorius pataria va
žiuoti. Pasak jo, nors čia reikia 
viską pradėti iš naujo, reikia steng
tis gyventi pagal savo kuklu biudže
tą, bet vis dėlto jauti, kad yra žemė 
po kojų.

Ketvirtas nors nusiskundžia, kad 
maisto dar mažoka, bet drauge ir 
džiaugiasi, kad jau gavęs atlyginimą 
už pirmąją darbo savaitę. Už gau
tus pinigus nusipirkęs drabužių ir 
avalynės. Jis rašo, kad už vįenos 
savaitės darbą vienas asmuo gali 
apsirengti nuo kojų iki galvos. Dir
ba žemės ūkyje. —tk—

mus, naujuosius Kanados gyvento
jus, interesuoja. Senukas net sušilęs 
aiškina, abejojančius ramina. Besi
kalbėdami privažiavome didžiausias 
Kanadoj aukso kasyklas prie Tim
mins miesto. Pats miestas vardą ga
vo nuo toj vietoj pirmojo aukso atra
dėjo pavardės. Aplinkui, kiek už-' 
matai, bokštai, keltuvai, įvairūs pas
tatai ir kasyklų įrengimai. Auksas 
randasi giliai žemėje ne gabaliukais, 
bet smulkiomis kruopelėmis žemėje 
ir uoloje. Kasyklose dirba apie 2500 
darbininkų. Pastaruoju metu kasyk
lose didelis darbininkų trūkumas, 
ir mus, dar traukiniu važiuojant,' 
buvo apipuolę agentai, viliodami eiti 
dirbti į aukso kasyklas. Mūsų nusi
statymas aiškus: pirma atidirbti su
tartus 10 mėn. miške, tada pažiūrė
sim. Nuo kasyklų prasideda pats 
Timmins miestas. Jo gyventojai ir 
yra daugumoj kasyklų darbininkai 
ir tarnautojai. Miestas turi apie 
35.000 gyventojų, gražiai išplanuo
tas, gatvės tiesios, namai mediniai 
vieno, dviejų aukštų, nudažyti, daro 
malonų įspūdį.

Sustojome mieste pavakarių už
kąsti. Čia kaip ir Cochrane apipuolė 
mus vietos dienraščio reporteriai: 
klausinėjo, fotografavo. Rytojaus 
dieną tame dienraštyje buvo pla
čiausias mūsų atvykimo aprašymas. 
Iš Timmins persėdome į sunkveži
mius, nes važiuoti toliau teko miško 
keliu, ir autobusas būtų mūsų neiš-

vežęs. Vakare 9 vai nuvargę, pritran
kyti blogu keliu, tarp miško medžių 
pamėtėme šviesą — savo kelionės 
galą. Stovykla susidedanti iš keleto 
gyv. trobesių, sandėlių, garažo ir 
arklidžių, stovi gražiame smėlio kal
nelyje ant kranto nedidelio ežeriuko. 
Aplinkui, kaip užmatai, vieni miškai 
paįvairinami upelių, ežerų ir pelkių.

Gyv. trobesiai pastatyti iš apvalių 
rastų, be lubų, langai stoge, vidu
ryje kambario stovi krosnis (mūsų 
vadinamas garvežys): geležinė sta
tinė su išvestu pro stogą kaminu. 
Šalia krosnies stalas, o visais pasie
niais dviejų aukštų lovos. Vaizdas 
nėra žavingas, bet raminam save, 
kad važiuodami žinojom gyvenimo 
sąlygas miške, taigi nėra ko nusi
minti.

Sekančią dieną 6 vai. keliamės, 
rengiamės darbo rūbais ir 7 vai. išei
name į mišką. Pradžioje gaunam 
rauti medžius su kelmai^’ — daryti 
kelią, miškui išvežti. Darbas įpratu- 
siems gal ir nėra sunkus, bet nepra- 
tusiose rankose iššoka pūslės, į va
karą įskausta nugara, o ir kirvis 
kažkodėl pasidaro sunkus. Bet visa 
tai tik pirmomis dienomis, toliau 
įprantame: pūslės išnyksta, nugara 
pripranta lankstytis ir po poros sa
vaičių tampame tikrais miško darbi
ninkais, su nugairintais vėjo veidais 
ir sukietėjusiais nuo kirvio delnais.

A. Bal-šis

26. X. LaiVj no dienos proga pa
sakytose kalbose JAV politikai 
pabrėžė, kad JAV dar labiau su
stiprins savo militarinę galią. ♦ 
Paryžiuje komunistai išprovokavo 
kruvinas riaušes. ♦ Cl^y dekla
ravo naują JAV kariuomenės po
litiką Vokietijoje, kurią seks ir 
naujas propagandos kursas.

29. X. Ženevoje 25 valstybės 
pasirašė tarptautinės prekybos 
sutarį. * Britų Žemieji Rūmai 
pareiškė pasitikėjimą Attlee vy
riausybei ♦ Bukarešte prasidėjo 
Maniu byla.

30. X. Prancūzijos parlamentas 
septintąjį kartą pareiškė pasiti
kėjimą Ramadier. * JT politinė 
komisija nutarė sudaryti JAV 
pasiūlytą Korėjos komisiją. ♦ 
Čekoslovakijoje prasidėjo opozi
cijos areštų banga.

31. X. Slaptame JT pakomisės 
posėdyje JAV pasiūlė D. Britani
jai per 6 mėn. pasitraukti iš Pa
lestinos. * JAV ir D. Britanija 
įteikė Ispanijai notą, reikalauda
mos repatrijuoti ten pasilikusius 
vokiečių diplomatus. ♦ Graikijos 
užs. reik. min. Tsaldaris išvyko 
deryboms į Londoną.

1. XI. Anglijoje įvykusius treč
dalio savivaldybių rinkimus žymia 
persvara laimėjo konservatorai. 
* Čekoslovakijos premjeras Gott
wald Benešui įteikė atsistatydi
nimo pareiškimą. ♦ Naują Peru 
kabinetą sudaryti pavesta adm. 
Roque Šaldias. * Įsigaliojo Be
nelux sutartis, liečianti muitų 
uniją tarp Belgijos, Olandijos ir 
Luksemburgo.

2. XL_,Brazilijos diplomatams 
išvykus iš Maskvos, sovietų dip
lomatams leista išvykti iš Brazi
lijos. ♦ Jugoslavija ištrėmė du 
JAV žurnalistus. * Sėkmingai 
baigtos Italijos — D. Britanijos 
prekybos derybos. ♦ Mikolajczyk 
atvyko Londonan.

Vedybinės dova
nos princesei
Anglijos sosto įpėdinės prince

sės Elžbietos būsimoms vestuvėms 
(lapkr. 20) pradėjo plaukti sensacinės 
dovanos.

Amerika siunčia 50.000 dėžių po 
11 kg (turinys tebėra paslapty). Ka
nada — fantastinio luksuso servizą ir 
brangiausių Kanados žvėrelių kailių 
kailinius, o iš Sidnėjaus šešiais oro 
skridimais yra atgabentas 120 kg 
tortas, kaip australiečių moterų do
vana. Kitų kraštų dovanos .tebėra 
dar nepaskelbtos, bet kruopščiai ruo
šiamos. Kiekvienas kraštas stengiasi 
savo dovanų originalumu išsiskirti. 
Tai bus „atominio šimtmečio“ iškil
mingiausios vestuvės... ,

Brooklyne spardžiau futbolą
gyventi.

Trečias (spalio 19 d. rašytame 
laiške) rašo: „Anglijoje gyvenimas 
savotiškai siaurėja labai smarkiais 
žingsniais. Tai vis krizės pasekmės 
ir pastangos išlįsti iš jos. Nebekal
bant apie ankstyvesniąsias priemo
nes, štai šiandieniniame ir vaka
rykščiuose anglų laikraščiuose ma
tau rėkiančius pranešimus, kad pa
brangsta maisto produktai. Pa
brangsta dėl to, kad vyriausybė, no
rėdama sutaupyti pinigų, nebeno
rinti prie tų produktų primokėti. 
Taigi vartotojas turės jau sumokėti 
visą kainą už tuos produktus. Vals
tybė iš savo kišenės nebedarys jų 
pigesnių.“

Esama ir kitų pabrangimų ir siau- 
rinimų, bet vis dėlto čia gyvenimas 
nepalyginamai geresnis, negu Vokie-

Mūsų mielus collegas
Onutę Savickaitę ir Vladą 

Vaitkų,
sukūrusius lietuvišką šeimos 
židinį tremtyje, nuoširdžiai 
sveikiname ir gražaus gyve
nimo linkime

Heidelbergo Lietuvių Stu
dentų Dr-ja „Lithuanica“

Neseniai patekęs į JAV, lieku iš
tikimas europinėms tradicijoms — 
po penkerių darbo dienų, sukalęs 
keliasdešimt dolerių, laisvą savait
galį išnaudoju apsižvalgydamas, kas 
vertingo kultūriniam ir sporto pa
sauly. Kadangi teatrai kol kas sun
kiau įkandami, tenkinuos sportu. 
Masės dėmesys dabar nukreiptas į 
rugby (amerikoniško futbolo) pir
menybes. Rugby mane nelabai 
traukia, ir savo programą vykdau 
europiniu sukirpimu, dairydamasis 
kas geresnio tose sporto šakose, ku
rios populiarios senajam kontinente.

Praeitą sekmadienį keli jauni 
Brooklyno lietuviai buvome nuvykę 
į aukštosios lygos futbolo (soccer) 
pirmenybių rungtynes. Žaidė Bal
timore SC — Brooklyno Wanderes. 
Abi yra vienos iškiliųjų komandų, 
ir buvo įdomu susipažinti su fut
bolu, kaip jis žaidžiamas už Atlanto. 
Rungtynės įvyko eilinėj Hawtoue 
futbolo aikštėj, kuri labai primena 
Makabi aikštę prie Neries. Aikštė 
gerokai dulkėta ir ne kažin kokio 
lygumo. Tribūnos, — tartum atkel
tos iš minėtosios Kauno aikštės — 
labai kukliai pildėsi žiūrovais — pa
galiau ir prisirinkę apie 300. Fut
bolo entuziastai, jei nekreiptum dė
mesio, jog jie kalba angliškai, taip 
pat panašūs. Europinis futbolas čia

mūši; sporto bendradarbio Amerikoje

Kol. Umbražiūną Jurgį ir kol.
Sirjatavičiūtę Reginą, 

sukūrusius šeimos židinį, svei
kiname

Karlsruhes T. H. Het. stu- Į 
dentai

KoL Kriaučiūną Juozą, 
sukūrusį šeimos židinį, svei
kiname

Karlsruhes T. H. liet stu
dentai — Kai mes žaidžiame, jis visada 

būna Molotovas

nėra populiarus. Kodėl? Štai, vieno 
brooklyniečio atsakymas: „Jei koks 
turtuolis paskirtų kokį milijoną soc
cer reklamai, galimas dalykas, ir šis 
žaidimas palenktų masę savo nau
dai. Kol kas ir profesionalų rung
tynės lieka kukliuose rėmuose, o 
patys žaidikai tenkinasi menku už
darbiu (berods, už rungtynes gauna 
10 dolerių).“

Kadangi mūsiškis futbolas Ameri
koje žengia tik pirmuosius žings
nius, tad daug ko reikalauti neten
ka. Norų ir pastangų daug, bet jos 
nukenčia dėl neapvaldytos technikos 
ir taktikos. Matytos pirmenybių 
rungtynės man priminė mūsų A-kl. 
komandų dvikoves. Žaidimas tempe- 
peramentingesnis, be didelių takti
nių galvosūkių, vyrauja nemaža 
sparta, pasitaiko žiaurumų, ir teisė
jas dažnai rungtynes sustabdo, nes 
tenka lopyti vieną ar kitą žaidiką. 
Įprasta keisti žaidikus, kad ir nesu- 
sižeidusius. Pasitaiko įdomesnių 
akimirkų, bet čia daugiau lemia su
kaupta energija ir atsitiktinumai, 
kurių būna gana įspūdingų.

Po įtempto žaidimo, ypač pabai
goje, Brooklyno Wanderers laimėjo 
3-2. Trys įvarčiai krito iš baudinių.

Per rungtynių pertrauką, kartu su 
vaikais ir paaugliais, aikštėje prie 
vartų susimetėm ir mes, keli lietu
viai. Grįžau tarsi 15 ar daugiau 
metų atgal, kai su savo vienaamžiais 
berniukais lįsdavom (paprastai pro 
tvorą) į LFLS ar Makabi aikštes. 
Būdavom labai laimingi, jei kartais 
atsidurdavom aikštėj ir galėdavom 
padaužyti į „tikrus vartus“. Buvo 
miela kažką panašaus pakartoti ir 
už Atlanto. \Iš pradžių amerikiečių 
berniukai nelabai norėjo priimti į 
talką — vienas aštuoniametis jau 
buvo pasiglemžęs kamuolį ir suko 
ratu, bet netrukus mums pavyko 
juos nuraminti, kad mes tokie patys 
entuziastai, kaip ir jie, ir taip radom

bendrą kalbą. Iš tiesų, buvo miela 
paleisti keletą šūvių kad ir Vokie
tijoje iš LRK gautais pusbačiais — 
jie atlaikė, o svarbiausia, į vidų grį
žo kažkoks šiltas jausmas ir apše
pusi futbolo aikštė tapo labai miela 
ir, sakytum, sava. Kai po to grįžom 
į žiūrovų tarpą, nejučiomis ėmiau 
dairytis, ar nepamatysiu kur nors 
Cerėko, Keturakio, Juodvalkio ir 
kitų mūsų sporto darbuotojų, kurie 
savo sielą užrašė futbolui.

O kaip su lietuvių vienuolike 
Brooklyne? Dabar tokio vieneto ne
girdėti, nors savo laiku kažkas pa
našaus yra buvę. Šiuo metu keletas 
lietuvių žaidžia įvairiose koman
dose. Pvz., profesionalų Hispano 
vartus gina lietuvis Bartkus ir 1.t.

šį sekmadienį nuvažiavau į New 
Yorko centrą ir ten, Rockenfellerio 
dangoraižių kupste, Center teatre, 
kuris dabar specialiai paverstas vie
ninteliu Amerikoje ledo teatru, teko 
matyti ledo reviu „Icetime 1948“. 
Pats teatras yra prabangiai įrengtas 
(3200 vietų) ir vien tik scenos pri
taikymas čiuožikams, kainavo 250.000 
doL Ledo reviu, jau kelinti metai 
iš eilės, organizuoja Sonja Henie ir 
Arthur M. Wirtz. Ledo reviu yra 
efektingas ir daugeliu atžvilgiu pra
našesnis už Austrijoj ar Vokietijoj 
matytus Karl Schafer, Maxi ir Ernst 
Baier ar kitokios etiketės panašius 
parengimus. Ne be to, kad euro
piniai ledo reviu, kur daugiaušia 
reiškiasi Vienos čiuožikės, turi tam 
tikrą jaukų atspalvį. Bet ir čia, 
New Yorke, ledo reviu nėra vien iš
baigta technika. K stipriųjų čiuo- 
žikų minėtinas Lloyd Baxter, iš mo
terų — Joan Hyldoft, seserys Brandt 
ir kt. Llyod Baxter su Joan Hyldoft 
spaudos yra atžymėti kaip „Nyjin- 
sky ir Pavlona ant ledo“. Tai, ką 
jie parodo, yra be priekaišto.

„Icetime 1948“ — spalvų, šviesos 
efektų ir prabangos. kur jaukiai

įsipina aukštos klasės čiuožimas, vy
kęs derinys. Gana daug progų pasi
reikšti turi ledo komikai, ir čia jie 
įdomesni bei nutrūktagalviškesni, nei 
Europoje.

Žiūrovui patogu tai, kad jis sėdi 
minkštose kėdėse, kaip „tikram 
teatre“, ir nereikia iš šalčio stukenti 
kojomis, kaip yra tekę daryti Vienos 
Engelmanno arenę j, panašaus reviu 
bežiūrint. New Yorko ledo reviu 
turi dar tą pirmenybę, jog čia gali
mos įspūdingos dekoracijos, tikrai 
reviu stiliaus, savo vietoj orkestras 
bei dainininkai. Ciuožikai ir , čiuo
žikės (jų apie 50) paruošti visapusiš
kai. Jie turi ir savo baletmeisterę 
— Catherine Littfield, Philadelfijos 
baleto direktorę, kuri su savo trupe 
savo laiku yra viešėjusi ir Europoje. 
Jos baletas buvo pirmasis amerikie
čių baletas, Europoje susilaukęs 
gerų atsiliepimų.

Trumpai — „Icetime 1948“ — ver
tingas ir įdomus ledo reviu, ir čia 
amerikiečiai daugely atžvilgiu yra 
pralenkę savo kolegas Europoje.

K. Cerkeliūnas

Poniai VANDAI SRUOGIENEI 
ir coli. DALIAI SRUOGAITEI
brangiam ir mylimam vyrui 
ir tėvui prof. Baliui Sruogai 
mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

A. J. S. šviesa

Heidelbergo R. K. Pirmininkui
p. A. KONCEI,

jo sūneliui mirus, gilią užuo
jautą reiškia
Heidelbergo Lietuvių Studentų
Dr-ja „Llthuauica“
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