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JAV demaskuoja tikruosius kaltininkus Prasidėjo IRO kon
ferencija

U2S. REIK. MINISTERIJA OFICIALIAI PASKELBĖ SLAPTĄSIAS NACIŲ — SOVIETU SUTARTIS

Washington, I. 21. — JAV užsienių 
reikalų ministerija trečiadieni pa
skelbė reicho užsienių reikalų minis
terijos dokumentus, liečiančius vo
kiečių — sovietų santykius nuo 1939 
m. iki 1941 m. birželio 21 d.

Tarp dokumentų randasi ir Hitle
rio pasitarimų su Molotovu pastabos 
apie pasaulio padalinimą | sovietų, 
vokiečių, italų ir japonų įtakų sferas 
ir debatai apie .britų imperijos pa
dalinimą.*’ K

Ii vieno sutarties projekto allkėja. 
kad sovietų užsienių reikalų minls- 
teris Molotovas ir Hitleris buvo susi
tart dėl sovietų teritorinių aspira
cijų .1 pietus nuo Sovietu Sąjungos 
Indijos vandenyno kryptimi".

Tuo pagrindu (nors sutartis niekad 
nebuvo pasirašyta) Molotovas rei
kalavo papildomai pripažinti, kad 
sritys i pietus nuo Batum ir Baku 
.bendra Persijos įlankos kryptimi" 
sovietams esančios svarbios.

Tarp trečiadieni pakelbtų doku
mentų randasi ir slaptas p roto-

kolo priedas prie 1939 rugpIOČio su visais aiies sąjungininkais, įskai- Suomijos būsią atitraukti vokiečių
mėn. vokiečių-sovietų nepuolimo 
pakto, kuriame nustatoma, kad 
šiaurinė Lietuve* siena virsta 
riba tarp vokiečių ir sovietų |ta 
kų sferų.
Toliau šiame protokolo priede nu

rodoma. kad Lenki jot nepriklau so
mybės klausimas atidedamas vėles
niam laikui ir būsiąs išspręstas 
draugišku susitarimu Vokietija ta 
proga pareiškia, kad ji Pietryčių 
Europa politiškai nesidominti

Kitas slaptas protokolas prie 
1939 m. draugiškumo ir savitar
pinės pagalbos pakto Lietuvą 
priskiria sovietų įtakos sferon.
Vokiečių archyvuose rasta dar vie

na sutartis, kurioje Vokietija ir So
vietų Sąjunga įsipareigoja savo oku
puotose srityse užslopinti bet kokia 
lenkų agitacija prieš abi suokalbi
ninke*.

Tarp dokumentų taip pat rastos 
pastabos apie Hitlerio pasitarimus

Clay išskrido Washingtonan
Berlin. (Dena-INS) — Po Kontr. 

tarybos posėdžio, kuris buvo lai
komas svarbiausiuoju posėdžiu iš 
(vykusiųjų, karini* JAV gubernato
rius Vokietijoje gen Clay ir jo po
litinis patarėjas Murphy tuoj pat 
išskrido | Washingtoną Apie posė
džio eigą nieko tikslaus neprane
šama. Tačiau kai kurių stebėtojų 
teigimu, svarbiausios temos — va
liutos reforma ir Berlyno statutas 
— buvusios nepaliestos.

Vienam Interview Maskvos—Va
šingtono santykių tema Clay pa
reiškė: „mes esame dviejų centnerių 
milžino, stovinčio prieš mažą gip
sinę figūrėlę padėtyje**. Sovietų pa
gyras apie savo sVprumą jis paly
gino su šiaudine lele Ir Maskvą į»- 

Jugoslavija kviečia save
Belgijon

Bruxelles. I. 11. (Dena-Reuter) — 
Jugoslavijos vyriausybe savo Inicia
tyva, nepasitarusi su Belgija, vasario 
3 d. pakvietė eilę valstybių | Briu
seli dalyvauti tarptautinėje vokiečių 
reparacijų konferencijoje.

Konferencijon Jugoslavija sukvie
tė visas tas valstybės, kurios kariavo 
su Vokietija, tačiau nėra atstovau
jamos Kontrolinėje Taryboje. Kon
ferencijos tikslas — patikrinti vokie
čių reparacijų klausimu vedama 
politika. Jugoslavijos pakviesti 
kraštai yra: Albanija. Australija. 
Belgija. Danija. Olandija. Indija. 
Liuksemburgas. Norvegija, Naujoji 
Zelandija, Čekoslovakija ir Pietų 
Afrikos Unija.

pėjo, kad amerikiečiai nenusileistą 
kokiam nor* spaudimui. I bandymą 
JAV išspausti iš Berlyno nekreipia
ma dėme s: o. Jei sovietai nutrauktų 
geležinkelio Unijas, tiekimas būtų 
vykdomas lėktuvais.

NEPAPRASTAS DIPLOMATŲ 
POSĖDIS

Ankara. (Dena-Reutert — Jugo- 
lavįjo* pasiuntinį Turkijoje Borin 
iimic maršalas Tito iššaukė į Bel- 
rradą nepaprastam Jugoslavijos pa- 
4imtinių posėdžiui, kuriame, gal būt, 
>us warstooba* Graikijos „pftvlJto- 
rinėa vynausynėr pripažinimo klau- 
ilmas. Stmlc. išvykdama* į Belgra
dą. pareiškė, kad tolimesnė Amerikos 
parama Graikijai privelianti prie 
rimtų Išdavų. į klausimą, ar jis. tai 
sakydama*, turis galvoje karą. Simic 
atsakė teigiamai, tačiau pabrėžė, kad 
Jugoslavia tuo atveju nesiimsianti 
atsakomybės.

tant ir Japoniją, vok iečių-sovietų 
santykių klausimu.

Viename Hitlerio pasikalbėjime su 
Japonijos užs. reik, ministeriu Mat- 
suoka (1941 m. kovo 27 d.) sakoma: 
„Fūhreris pareiškė savo įsitikinimą, 
kad Anglija karą jau esanti pralai
mėjusi Tai patvirtinti esąs tik in
teligencijos klausimas.’,

Tarp dokumentų rastas ir šiuo me
tu Nūmberge teisiamo vokiečių užs. 
reik, ministerijos sekretoriaus Welz- 
sacker pareiškimas, kur jis 1941 m 
balandžio mėn atkreipė dėmesį į tai, 
kad karas su Rusija D. Britaniją 
morališkai iš naujo sustiprintų. To
dėl vokiečių žygis Maskvon ne tik 
neatneštų taikos, bet tik prailgintų 
karą, o Vokietija netektų tos para
mos. kurią ji dabar gaunanti iš So
vietų Sąjungos

„Savo nuomonę apie vok iečių — 
sovietų karą", išvedžiojo tada Weiz- 
sideeris, „galiu išreikšti vienu saki
niu. Jei mums tūlo Rusijos miesto 
sugriovimas yra tiek pat svarbus 
kiek anglų laivo nuskandinimas. tai 
aš galiu tokiam karui pritarti, tačiau 
Sovietų Sąjunga mes nugalėsime 
tiktai militarine prasme, o ekonomiš
kai pralaimėsime "

Vokiečių bandymas Sovietų Są
jungą įjungti į ašies paktą aukš
čiausią punktą pasiekė 1940 m lap
kričio mėnesį, kai Molotovas lankėsi 
Berlyne. Hitleris tada pranešė Mo
lotovui, kad D. Britanijos pralaimė
jimas čia pat*4, ir bandė sudaryti są
jungą tarp Vokietijos, Sovietai Są
jungos. Italijos ir Japonijos.

Slaptose sutartyse, liečiančiose nž- 
•uropio klausimus. Vokietija pagei- 
lavo tiktai atgauti savo buv. kolo
nija* Afrikoje. Italų pretenzijos buvo 
-iškreiptos i šiaurė* ir šiaurė* rytų 
Afriką. Japonijos — Rytų Azl)^

Toliau buvo nutarta Turkiją atpa
laiduoti nuo ryšių su sąjungininkais 
ir pasiekti su*! ta rimą, kuriuo Mont
reux sutarti* būtu pakeista tokia su
tartimi. kuri Sovietų Sąjungai leistų 
nevaržomai naudotis Dardanelais 
Molotovas pareiškė, kad jis tokiam 
susitarimui pritars tik Ūda, kai iš

daliniai, ir Vokietija pasirašysianti 
savitarpinės pagalbos paktą su Bul
garija. Toliau, Japonija turėtų atsi- 
sakyti nuo savo pretenzijų į anglies 
ir naftos koncesijas šiauriniame Sa
chaline.

JAV užsienių reikalų ministerija, 
paskelbdama šiuos dokumentus, jo
kio pareiškimo nedavė. D. Britanijos 
ir JAV užsienių reikalų ministerijos 
ouvo nutarusius vokiečių ardiyvuose 
rastus dokumentus paskelbti drauge. 
Faktui, kad dokumentus paskelbė 
viena JAV užs. reik, ministerija, ne
laukdama britų talkininkavimo, po
litiniai stebėtojai priduoda ypatingos 
diplomatinės reikšmės, juo labiau, 
kad šios bylos jau Ilgą laiką buvo 
slepiamos, nenorint Sovietų Sąjun
gos įžeisti.

London, L 21. (Dena-Reuter). — 
Vienas britų užs. reik, ministerijos 
kalbėtojas, JAV užs. reik, ministeri
jai paskelbus eilę reicho užs. min. 
dokumentų, pareiškė, kad D. Brita
nijos. Prancūzijos ir JAV paskelb
siančios bendrą rastų dokumentų 
rinkini.

Zenevs, I. 21. (Dena-Reuter) — 
Antradieni Ženevoje prasidėjo Tarp
tautinės Pabėgėlių Organizacijos 
(IRO) Paruošiamosios Komisijos kon
ferencija, kuri truks keturias dienas. 
Konferencijoje dalyvauja 13 vals
tybių — jų tarpe ir D. Britanijos, 
Jungtinių Valstybių bei Kinijos — 
atstovai. Konferencijai pirminin
kauja prancūzas Henri PonsoL

♦ .
Frankfurt, L 21. (Dena) — Pirmąją 

DP grupę, kuri lėktuvais išvyko iš 
amerikiečių zonos, sudarė 34 pabal- 
tiečiai — tekstilės specialistai. 81 
grupe u Frankfurto aerodromo j 
Kanadą išskrido sausio 20 d.

Terauto. (Dena-Reuter) — Kana
dos imigracijos ministerija tvarsto, 
ar tuos septynis žydus, kuriuos 
tarptautinė aferistų organizacija at
gabeno i Kanadą, grąžinti i Vokie
tiją ar palikti Kanadoje.

Šeši iš jų, kurie už pasus ir pen- 
kcldinimą iš vienos DP stovyklos 
Vokietijoje i Kanadą yra sumokėję 
po 1500 dolerių, pareiškė, kad jie 
nusižudytų, jei būtų grąžinami atgal.

Jie tebekenčia dėl savo Įsitikinimų
MCSŲ PAREIGA DP

— tokia antrasie pradėdamas vieną 
savo vedamąjį, „New York Times“ 
rašo:

„Pabėgėlių stovyklos nuo pat karo 
pabaigos buvo ir tebėra liūdnas 
Europos gyvenimo reiškinys. O Ame
rikos tradicijos ir humaniškumo po
litika reikalautų, kad mes padėtume 
Uą problemą išpręsti. atitinkamą 
šių pabėgėlių skaičių įsileisdami | 
savo kraštą. Beveik prieš pusantrų 
metų tokią mintį pasiūlė preziden
tai. Vėliau, sausio mėn.. jis ta! pa
reiškė kongresui. Balandžio mėnesi 
Permsylvanljos atstovas Strattonss 
;neše įstatymo projektą, siūlydamas 
įsileisti 400.000 DP per ketverius 
metus — po 100 000 kasmet Tačiau 
nieko dar nenuveikta. Dabar prezi
dentas kreipėsi U naujo. Jo paatūly-

Saugumo priemonės Viduržemio jūroje
London. (Dena) — Anglijoje pasi

rašyta nauja Britan i jos-Irako drau
giškumo sutartis. Londono sluoks
niuose naujoji sutartis laikoma vi
sišku bendro* gynybos paktu. Bag
dade įsteigiama anglų-irakiečių gy
nybos taryba, bendrai naudojami 
kai kurie aerodromai. Nors taikos 
metu Britanija atsisako nuo Hab- 
baniya ir Shaiba aviacijos bazių, 
tačiau karo metu numatoma abi
pusiška pagalba.

UP žiniomis, Londone netrukus

Maskva planuoja karinę 
sąjungą

Paryžius. (Dena-INS) — U tu
kintų Prancūzijos sluoksnių patirta
ma, kad Prancūzija gavusi rimtų in
formacijų, ii kurių aiškėja. jog so
vietų satelitai Kremliaus parėdymu 
skuba pasirašinėti karines savitar
pinės pagalbos sutartis. Prancūzijos 
uis. ministerijoje t šiuos pranešimus 
atkreiptas rimtas dėmesys, nes bi
jomasi, jei pranešimai tikri, kad 
Maskva pradėjuM formuoti sovietinę 
karinę entantę.

Prancūzų diplomatai ta proga pas
tebi, kad, Maskva paruošusi pro
grama, 'pagal kuria Čekoslovakija. 
Lenkija, Rumunija. Vengrija ir Bul
garija turinčios tarpusavy susirišti 
karinės pagalbos paktais. Tik Ceko-

Nepavykęs pučas
Rio de Janeiro. (Dena-INS) — Lai

kraščio „Diario da Notte** žiniomis, 
Brazilijoje susekta grupė sąmoks
lininkų. planavusių įvykdyti pučą 
ir konfiskuota eilė komintemo do
kumentų ir planu komunistinei įta
kai Pietų Amerikoje didinti Areš
tuoti 9 asmenys, jų tarpe 5 lietu
viai. Iš dokumentų aiškėja, kad 
sąmokslininkų organizacijos bran
duolį radarė Iš Pabaltijo valsty
bių emigravusieji pabėgėliai

Slovakija, kaip atrodo, dar te bedel- 
siantl Jos vyriausybė Maskvą už
klaususi, ar Sovietų Sąjungą ją pa- 
remsianti ginklu, jei ji įstojus ka
rinėn koalicijon, būtų įvelta į karą 
su Graikija arba JAV. Maskva j tai- 
meko neatsakiusi.

ATRASTI GINKLŲ SANDELIAI

Praia. I. 11. (Dena-Reuter) — 
Čekoslovakijos teimngumo ministeris 
Porkop Drtina pareiškė parlamente, 
kad jis, ieškodamas, kaltininkų, 
prieš kurį laiką pasiuntusių 3 mi
nister! am* paketus su sprogstama 
medžiaga, susekęs didelį Šaudmenų 
ir ginklų sandėlį. Runs buvo Olmūtzo 
komunistų partijos žinioje Už šį 
ginklų sandelį atsakingas esą* par
lamento narys komunistas Jaroslav 
Jura Sosnar.

Sandėlyje, kaip Drtina pareiškė 
toliau, rasta daug šautuvų, granatų, 
įvairių rūšių šaudmenų ir kitokios 
karinės medžiagos. Visa Ši medžiaga 
esanti vokiškos kilmės ir gerai iš
laikyta. Parlamento atstovas Sosnar 
pavedęs Olmūtzo komunistų partijos 
sekretoriui Zapletal šiuos ginklus 
paslėpti. Olmūtzo teismas kreipėsi i 
parlamentą, prašydamas, atšaukti 
parlamentarinį Sosnaro imunitetą, 
kad jam galėtų būti iškelta byla.

laukiama Saudi Arabijos Ir Trans
jordan! jos atstovų. Šiuo metu esanti 
ruošiama plati toli siekianti politiš
kai karinė programa rytinei Vidur
žemio jūros daliai stabilizuoti, už
blokuojant visus sovietų priėjimus 
į šias sritis. Si programa numa
tanti visą eilę militarinių Ir oro 
bazių britų-amerikiečių dalinimas 
Afrikoje Viduržemio jūros salose 
ir kai kūnuose arabų vandenyse. 
Svarbiausi programos punktai esą: 
padėties Graikijoje stabilizavimas ir 
Turkijos stiprinimas; Palestinoje 
kylančių kivirčų sumažinimas iki 
minimumo; bendra diplomatinė ak
cija, siekiant Vid. Rytuose išlaikyti 
gynybos bazes; plataus masto tie
kimo bazių organizavimas Kėni a 
(rytų Afrika); taktiniai atsparos 
punkUi Kipro saloje ir Lybijoje; 
anglo-amenkiečių laivyno demon
stracijų tęsimas Viduržemio jūroje. 
Iš britu pusės tvirtinama, kad šie 
veiksmai yra grynai defenzyvinio 
pobūdžio.

London, L 21. (Dena-Reutet) — D 
Britanija, kaip pareiškė vienas britų 
užs. reik, ministerijos kalbėtojas, 
neprotestuosianti, jei Argentina De
ception saloje įsteigsianti karinę 
bazę. Deception sala yra Falkland© 
salyno dalis ir priklauso prie britų 
antarkties.

Kapstadt. (Dena-Reuter). — Pietų 
Afrikos gen, gubernatorius Gideon 
Brand van Zyl. atidarydamas nau-

Atentatas Nūmberge
NBrnberg. I. 21. (Dena) — Trečia

dieni, apie 18 vai.. | amerikiečių gy
venamo viešbučio valgyklą įmesta 
maža „rankomis gaminta“ bomba. 
Bomba, ii gatvės sviesta pro langą, 
užkliudė, vokietį kelneri, tačiau jo 
nesužeidė Padaryta nežymių nuos
tolių stalams, staltiesėms ir indams. 
Bombos įmetimo metu valgykloje 
buvo apie 100 asmenų. Vokiečių ir 
amerikiečių policija stropiai ieško 
kaltininkų.

jąją parlamento sesiją, pareiškė, kad 
Pietų Afrikoje atrasti žymūs kiekiai 
uranijaus. Uranijos naudojamas 
giežtoje vyriausybės priežiūroje 
Gen. gubernatorius toliau pareiškė, 
kad P. Afrika užėmė Princo Edvardo 
salyną (2000 km nuo Kapstadto) ir 
ten įrengė meteorologinę stoti.

= Parono planas kovoti su komu
nistų užmačiomis pasaulyje siekia 
3.123 mfl. dol

= Prancūzija pradėjo pasitarimus 
su Anglija tuneliui po Kanalu statyti.

= Žydų teroristų organizacija Ir- 
ęun Zwa: Leumi paskelbė, kad gr
emžės 15 d. pradėsianti kontraofen- 
zyvą prieš arabus.

TOKS TOKI SUTIKO , . .
Paryžius. (Dena-Reuter). — Du 

prancūzus, bandžiusius juodojoje 
biržoje įsigyti aukso, sutaikė tūlas 
spekuliantas, kuris, kaip vėliau pa
aiškėjo, buvo policijos inspektorius. 
Tačiau sulaikytieji netrukus buvo 
paleisti, nes ir jie buvo policijos in
spektoriai, vaidinę spekuliantų ro
les.

mą parėmė reprezentantų rūmų pa
komisės, vadovaujamos atstovo Ful- 
tono (Pennsylvania), praeitą vasarą 
apkeliavusios pabėgėlių t tovyklas, 
pranešimai.

Iš maždaug 1.300.000 pabėgėlių 
šiuo metu gyvenančių stovyklose, 
beveik pusė yra kilę iš Lenkijos ir 
Pabaltijo kraštų. Jie nenori grįžti 
atgal nes bijosi arba nemėgsta ko
munizmo. Jų tarpe yra nemažas 
skaičius valkų; suaugusieji yra dau- 
gieuija 30—35 m amžiaus Daugelis 
Jų turi specialybes, kurias galėtų 
panaudoti ir čia. Nežiūrint baisių 
sąlygų, kuriose Jie gyvena, daugu
mas jų Išlaikė gerą moralę ir dirba, 
kas papuola — visus darbus, prie 
kurių yra jie prileidžiami. Jie yra 
pavyzdingo diaraktorio, jie kenčia 
dėl savo demokratinių įsitikinimų; 
kiekvienu atveju yra aišku, kad Jie 
taptų gerais Amerikos piliečiais. 
Jei mes tuos 400 000 įsįleistume, mes 
dar toli gražu nepasiektume to imi
grantų skaičiaus, kuris būtų įvažia
vęs, jei nebūtų buvę karo

Opozicija prieš Strattono projekto 
principus yra nežymi, tačiau kaip 
ilgaį>ji uždelsė projekto priėmimą. 
Jau metas šį tylų obstrukc'ontaną 
atidengti ir palaužti. Mums reika
lingi tų žmonių gabumai, o jiems 
reikia mūsų pagalbos.

Veteranai skatina
Washington, I. 21 (Dena-INS). — 

Dvi buv. amerikiečių karo dalyvių 
— Amerikos Legionas ir Užjūrio Ve
teranai — organizacijos, turinčios 
per 5 mil. narių, pareikalavo, kad 
kongresas neatidėliodamas priimtų 
Marshallio planą, nes tik juų*Mima 
pasipriešinti „raudonajam tranui" ir 
sukliudyti galimą sovietu atominės 
bombos puolimą prieš JAV.

♦
Charleston (P. Karolina), I. 21. (De

na-Reuter). — Admirolas William 
Blandy, kuris 1945 m. vadovavo ato
minės bombos bandymams Bikini ■ 
loję, pareiškė, kad esanti nesąmonė 
tvirtinti, jog negalima būtų apsiginti 
nuo atominės bombos.

Kanada verbuoja stalius
Heidelberg. (IRO). — PC IRO pa

skelbė, kad JAV zonoje pirmą kartą 
bus suteikta galimybė staliams iš 
DP sluoksnių persikelti | Kanadą.

Na uj austasis Kanados įkurdinimo 
projektas pageidauja 700 vyrų, ku
rie bus paskirti prie Hydro Electric 
Power Commission (vandentiekių 
komisijos). Ontario srityje; Jis gaus 
vietos darbininkams mokamą atly
ginimą. Pusė iš jų turi būti specia
listai staliai, o kiti — neapmokyti 
darbininkai, tačiau turtingiesiems 
patyrimo statybose bus teikiama 
pirmenybė. Statistiniais IRO duo
menimis. šiuo metu amerikiečių 
zonos stovyklose yra 2000 stalių.

Verbavimą vykdo vienos Ontario 
firmos komisija, susidedanti ii 3 as
menų Kandidatai, vadą arba aa-

vedę turi būti sveiki. 20—50 m am
žiaus. Seimų nariai galės tada at
vykti. kai bus parūpnta patalpų 
apsigyventi. Išvykti reikės per 4—4 
savaites.

Tuo būdu. Kanada plačiai atvėrė 
duris namų ruošos personalui, miš
kų kirtėjams, neapmokytiems dar
bininkams, siuvėjams ir artimie
siems kanadiečiu giminėms, (p).
/

ATVYKO VENECVKLOS KOMISU A
Heidelberg. (IRO). — Neseniai j 

amerikiečių zoną atvyko Venecue- 
ios įkurdinimo komisija ir PC IRO 
centr. būstinėj pradėjo darbų. Ko- 
m'Sijai vadovauja dr Armando 
Hernaudez Breton, tautinės IkunMr 
niroo komisijos narys

1
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Berlyno — Maskvos 
■ paktas

FRAGMENTAS 18 J. F. BYRNKS’ ATSIMINIMI
Rusu ekspansija nėra komunls-

tinio režimo naujiena: jos Šaknys 
slypi Rusijos istorijoje. Naujosios 
Rusijos vadai tik aiškiai parodė, 
kokių priemonių jie gnebasi savo 
tikslams pasiekti; ypač aiškiai tai 
parodo rusų-vokiečių santykiai nuo 
1931 Mūncheno konferencijos — 
pe. .-j4-vokiečių nepuolimo paktą 
(1939 m. rugpiūtts) kf Hitlerio 
invazijos 1941 m. biržeuo mėn. Pa
sitarimų aktai, atrasti vokiečių vy
riausybės archyvuose, labai daug 
padeda suprasti tikruosius sovietu 
tikslus.

Vieno pasikalbėjimo metu Jaltoje 
Stalinas pareiškė, kad sovietų vy
riausybė niekad nebūtų pasirašiusi 
nepuolimo pakto su Vokietija, jeigu 
nebotų buvę Milncheno o Anglija 
su Prancūzija nebūtų pražiopsoju
sios savo pusėn prisitraukti Sovietų 
Sąjungą.

Tiesa yra. kad Sovietų Sąjunga 
tuoj po Mūncheno pradėjo slopinti 
savo propagandą prieš Vokietiją 
Iki 1938 m. gruodžio mėn.. kada abi 
Šios valstybės pasirašė prekybos su
tarti, sovietų spauda jau buvo tiek 
toli nuėjusi, kad Si įvykĮ pasveikino, 
kaip įžangą j vokiečių-rusų santy
kius. Netrukus po to Įvykto ko
munistų skirtumai tarp Rusijos ir 
Vokietijos esą vien ideologinio po
būdžio ir kad jie esą „smarkiai iš
pūsti tų, kuriems reikalinga, kad 
kiti jiems 1S ugnies kaštonus imi
nėtų“. v

1939 m. pavasari Stalinas nusi
vylė pasitarimų su Anglija ir Pran
cūzija rezultatais. Užsienių reikalų 
miniiterls Litvinovas, kuris buvo 
žinomas savo palankumu „Vaka
rams“, buvo nubalintas, ir jo vie
toje pastatytas Molotovas.

Hitleris,, atrodė, j žiuon manevrus 
visai nekreipė dėmesio. Tik vasarą, 
kaip atrodo, jis Įsitikino, kad ruo
šiamam Lenkijos užpuolimui reika
linga Sovietų Sąjungos pegs! •a. 
Tada įvykai pradėjo klostytis taip 
greitai, kad jie sukvailino visų 
kraštų vyriausybes. Ir visiems, tikė
jusiems. kad karu dar Išvengiamas, 
paruošė netikėtą smūgi.

šių derybų Istorija išallaikė patam
syje tol, kol patekusiuose l mūsų 
ranku nacių archyvuose buvo 
atrasti ją Uečiantiejl dokumentai. 
Jie duoda mums svarbios medžiagos 
suprasti, kas Sovietų Sąjunga 13 
tikrųjų yra. Dalia žios medžiagos, 
liečiančios svarbiuosius derybų ak
torius, yra gauta ii vokiečių pasiun
tinybės Maskvoje patarėjo, Gustavo 
Hilgerio kuris .derybose dalyvavo 
vertėju. Jo pranešimas remiasi už
rašais. kuriuos jis padarė tuo metu, 
kai jam nebuvo jokio reikalo juos

lažyti kita spalva arba klastoti. 
Kšu medžiagos dalia yra kilusi iš (Jo
kumentų, rastų Vokietijos užs. rei
kalų ministerijos spinrtoee.

Rugpiūčio 15 d. Voicietijos pasiun
tinys Maskvoje, Graf von der Schu
lenburg, gavo nurodymus Molotovui 
pasiūlyti:

1. Pasaulėžiūriniai nuomonių skir
tumai negali būti kliūtis draugiš
kiems santykiams. Tarp Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos nėra esminių 
interesų konfliktų

2 Vokietija nesikėsina užpulti So- 
vic.., Sąjungą ir yra įsitikinusi, kad 
toki kaip Pabaltijo valstybių, klau
simai gali būti Išsprendžiami taip, 
kad abi pusės liktų patenkintas.

3. Vakarų kapitalistinės valstybės 
bando Sovietų Sąjungą Įvelti Į karą 
su Vokietiją, kas išeitų tik tų kapi
talistinių valstybių naudai.

4. Anglų karo isteriką verčia su
tvarkyti vokiečių—rusų santykius, 
kad būtų galima Išvengt r tokios Įvy
kių eigos, kuri kliudytų vokiečių- 
sovietų draugiškumui, sprendžiant 
teritorinius klausimus Rytų Euro
poje.

5. Todėl užsienių reikalų mlnis- 
teris Rlbbentropas yra pasiruošęs 
atvykti Maksvon Ir Stalinui išdės
tyti Hitlerio projektą.

Rugpiūčio 19 d. abi valstybės Ber
lyne pasirašė prekybos sutartĮ. Tą 
pačią dieną Molotovas vokiečių pa
siuntiniui Įteikė nepuolimo pakto 
projektą. Hitleris buvo pasiruo
šęs užpulti Lenkiją, tačiau prieš tai 
norėjo juodu ant balto turėti sutarti 
su Stalinu. Jis pasiuntė Stalinui as
meninę telegramą, kurioje pareiškė, 
kad su Molotovo projektu sutinkąs.

Rugpiūčio 23 d. Maskvon atvyko 
Rlbbentropas. Stalinas reikalavo, 
kad ypatingas sovietų susllnteresa- 
vimąs Besarabija būtų Įtrauktas Į 
slaptą protokolą, o šiaurinė Lietu
vos siena nustatyta demarkacijos 
Unija tarp vokiečių ir rusų Interesų 
sferų.

Sąlygos buvo priimtos. Pasirašyta 
sutartis ir protokolai. Pasirašymas 
buvo aplaistytas šampanu. Stalinas 
pakėlė tostą už Hitlerį, ir Ribben- 
tropas kitą dieną grįžo Į Berlyną.

Nuo Schulenburgo bandymo su
artėti tebuvo prasunkusios tik de
vynios dienos. Greiturdas, kuriuo 
viskas buvo atliktą, mane ypatin
gai stebino, nes aš pats 15 mėnesių 
bandžiau išgauti sovietų sutikimą 
penkioms ne reikšmingesnėms sutar
tims. Pirmuoja atvėju jie norėjo su
sitarti. antruoju — ne.

ŠI sutartis yra klasiškas pavyzdys 
susitarimo, kuris nėra vertas to po- 
pierio, ant kurio jis parašomas, Sta
lino pareišidmas Jaltoje patvirtino

Politinė apžvalga

Pastangos stabilizuoti Europą
PAGAL MARSHALLIO PLANĄ.

Antradienyje anglų parlamentas 
ir lordų rūmai pradėjo savo sesijas. 
Prie* kelia* savaites politiniuose 
užkulisiuose buvo kalbama apie 
Anglijos užsienių politikos pasikeiti
mui. .Manchester Guardian“, rašy
damas apie tas galimybes, nurodo, 
kad Anglijoje dideliu įtempimu lau
kiama Bevino kalbos užsienių poli
tikos reikalais. Toliau laikraštis 
rašo, kad vienintelis kelias beliko 
pradėti tarp 16 Vakarų valstybių 
pilnutinį bendradarbiavimų dėl Va
karų Europos susivienijimo. Rei
kalas esąs visai aiškus, nes pagal 
MarshaHio planą, tik Jungtinės 
Europos Valstybės galės sudaryti 
barjerą prieš numatomą agresorių.

John Forestal Dulles, kalbėdamas 
kongrese, dėl MarshaHio plano pa
reiškė, jog kongresas neturėtų ma
žinti pagalbos Europai, nes ne
apskaičiuotas sumažinimas galįs 
daug kartų brangiau kainuoti atei
tyje. Dėl Europos jis nurodė, kad 
prie 16 Vakarų Europos valstybių 
kad sudarius pilną uniją, reikėtų 
dar pritraukti ir Smutho Afriką. 
Šios valstybės bus visiška: pajėgips 
atremti galimą agresiją. Kaip ma
tome, dabar pradeda aiškėti kon
tūrai busimosios Europos, pagpl 
MarshaHio planą. Prieš šį planą

ANGLAI STABILIZUOJA PADĖTĮ IR ART. RYTUOSE.

įprastinę sovietų atstovų taktiką: 
sutartis pasirašoma tik tam, kad 
laimėjus laiko savo projektams pa
ruošti. Ji aiškiai parodo, kad So
vietų Sąjunga, paktą pasirašydama, 
jau ruošiasi jį sulaužyti.

Hitleris užėmė Lenkiją gi ičiau, 
negu Stalinas buvo laukęs. Perse
kiodama besitraukiančius lenkus, 
Hitlerio kariuomenė įsiveržė į so
vietų interesų sferą. Stalinas para
gino. kad Rlbbentropas grįžtu i 
Maskvą ir pasirašytų naują Lenki
jos padalinimo sutartį Rlbbentro
pas atvyko rugsėjo 27 d. Sį kartą 
Vokietija pareiškė, kad ji esanti 
pasiruošusi Lietuvą perleisti Sovie
tų Sąjungai. Buvo nustatyta Lenki
ją pusiau perplaunanti siena ir 
pritarta sovietų planui ten Įsteigti 
autonominę sovietinę respubliką.

Vokietija leido Sovietų Sąjungai 
perimti Drohobycxo ir Borislavo 
naftos versmes, p sovietai turėjo įsi* 
pare i goti Vokietijai iš šių šaltinių 
tiekti po 300.000 naftos Estija, Lat
vija ir Lietuva buvo priverstos įsi
leisti raudonosios armijos bazes. 
Kai Suomija panašiems reikalavi
mams pasipriešino, Ji 1939 m. lap
kričio mėn., net formaliai nepaskel
bus karo, buvo raudonosios armi
jos užpulta, (b. d.) -luk-

Išeina sovietai ir kominformas. Gen. 
L. Clay spaudos atstovams pareiškė, 
kad prieš du milžinus stovi išsipū
tusi šiaudinė lėlė, kuri isteriškai rė
kia. Mc* ją vienu papūtimu galime 
pašalinti iš kelio. Dėl dabar vyks
tančių Vokietijoje streikų gen. Clay 
pareiškė, kad tai esanti tąsa Pran
cūzijos Ir Italijos įvykių. Vokiečiai 
pas save duonos turi, tik laiku ją 
reikia pristatyti į paskirstymo punk
tus. Mes sovietus apie numatomas 
reformas Vakarų Vokietijoje infor
muosime ir nesudarysime situacijos, 
kuri neleistų sukurti vienalytės 
Vokietijos, tokios, kokia buvo nu
matyta Potsdame

Kaip tik po šių gen. Clay pareiš
kimų Berlyne įvyko Kontrolinės 
Tarybos posėdis, kuris bus bene pats 
svarbiausias p© šio karo. Siame po
sėdyje JAV pareiškė savo nusista
tymą dėl numatomų reformų Vakarų 
Vokietijoje. Jeigu sovietai šiuos 
JAV pasiūlymus atmestų, tada nu
matoma pradėti trijų Vakarų zonų 
suvienijimą be Sov. S-gos dalyva
vimo. Spaudos atstovai į šį posėdį 
nebuvo įsileisti. Gerai informuoti 
sluoksniai praneša, kad gen. Soko
lovskis pareiškė protestą dėl pada
rytų gen. Clay pareiškimų. Tuojau 
po posėdžio gen. Clay išskrido į Va
šingtoną padaryti pranešimo savo 
vyriausybei. Oficialūs JAV sluok
sniai pareiškė, kad Vakarų Vokietija 
bus įjungta į MarshaHio planą ir 
pirmiesiems 15-kai mėnesių bus 
paskirta 940 milijonų dolerių. Tie 
patys politiniai sluoksniai nurodo, 
kad šioji suma bus duodama negrą
žinamai — dovanos pavidale. Toliau 
suteikiami specialūs kreditai žalia
voms užpirkti. Kaip iš šių pareiš
kimų matyti, anglai ir amerikiečiai 
yra nutarę, nežiūrint visų sunkumų, 
galimai greičiau Vokietiją pastatyti 
ant kojų. Jeigu sovietai su tuo ne
sutiks, tai ir be jų.

Tuo pat laiku, kada laukiama nau
jos Anglijos užsienio politikos dek
laracijos. Lenkijos min. pirm. Cy- 
rankiewicz atvyko su didele dele
gacija į Maskvą. Oficialiai prane
šama, kad bus tariamasi pagilinti

Sov. S-gos ir Lenkijos prekybos su
tartį. Politiniai stebėtojai mano, 
kaa nepaskutinis klausimas bus ir 
Markuso vyriausybės pripažinimas. 
Tie patys šaltiniai nurodo, kad toks 
nelauktas lenkų iššaukimas į Mask
vą ir priėmimas pas Staliną gali at
nešti ir kitokių netikėtumų.

Metę žvilgsnį į Art. Rytus, mes 
pamatysime, kad anglai nėra jų iš
sižadėję, bet priešingai, stengiasi 
savo pozicijas dar daugiau sutvir
tinti. Naujai pasirašytoji sutartis 
tarp Anglijos ir Irano turi šiek tiek 
nlatesnės reikšmės. Bevinas po su
tarties pasirašymo pareiškė, kad tai 
pirmieji žingsniai stabilizuoti padėtį 
tarp Anglijos ir Art. Rytų. Kartu 
numatoma atnaujinti pasitarimus 
tarp Egipto ir Anglijos. Be to pra
nešama, kad artimiausioje ateityje 
bus sudaryta eilė sutarčių tarp 
Anglijos ir arabų valstybių, tuo bū
du bus sureguliuoti santykiai Art. 
Rytuose. Kartu numatyti dideli pla
nai upių sureguliavimui ir naftos 
srityse. Atrodo, kad tik Palestinos 
reikalai dumsčia Art. Rytų ramybę, 
bet tikimasi, jog su laiku ir šis ne
ramumų židinys išnyks.

Kaip matome, Europoje norima 
stabilizuoti padėtį MarshaHio plano, 
pagalba, o Art Rytuose sutartimis 
bus sudarytas vieningas arabų fron
tas prieš galimą agresiją. Ypač yra 
įdomu tai, kad šį reikalą ėmėsi t var
tyti anglai, kuriems tos problemos 
/ra daug geriau žinomos ir pažįsta
mos. Žydai puola anglus, nurodyda
mi, jog pastarieji apmoko Art. Rytų 
valstybių kariuomenes, kurios ko
voja prieš juos. Nežiūrint šitų puo
limų anglai ir dabar palaiko tvarką 
Palestinoje, nes jeigu jųjten nebūtų, 
tai neabljotina, kaip ten'padėtis da
bar atrodytų. Kita vertus, turint 
galvoj naftą ir 40 mil arabų, visiš
kai suprantama, kur anglai suka, 
nes prieš akis stovi daug didesnės, 
negu Palestinos, problemos. Jeigu 
prasidėjo stabilizacija Europoj, tai 
negali būti plyšio Art. Rytuose, to
dėl jį stengiamasi būtinai užtaisyti.

Banlonte

Lohse tik... denacifikuojamas
Bielefeld, I. 2S. (Dena-DPD) — 10- 

me Blelefeldo denacifikadjos teisme 
prasidėjo byla prieš buv. Schleswigo- 
Holsteino gauleiterį Heinrich Lohse, 
kilusi iš Kielio. Lohse nuo 1925 m. 
buvo partijos narys, gaufūhreris, o 
vėliau Schleswlgo-Holsteino gaulei
teris. 1933 m. buvo paskirtas Schles-

wigo-Holateino vyr. prezidentu, o 
1940 m. — reicho komisaru okupuo
tam „Ostlandui" (Estijai, Latvijai, 
Lietuvai). SS eilėse jis turėjo ober- 
gruppenfūhrerio laipsnį. Lohse kal
tinamas, kad jis nuo 1939 m. rugsėjo 
1 d. priklausė NSDAP politinių vadų 
korpui, kuris pagal Nūrnbergp 
Tarpt. Karinio Tribunolo nuostatų

Bevardžiai miestai Sibiro taigose
Ellsworth Lester Raymond, že

miau dedamo straipsnio autorius, 
S'/i metų gyvenęs Maskvoje kaip 
vyr. vertėjas prie JAV atstovybės, 
vėliau rusų ūkio skyriaus viršinin
kas prie JAV armijos. Dabar gi jis 
rašo knygą apie sovietų karini po
tencialą. Jis yra laikomas vienu ge
riausių Sovietų Sąjungos žinovų.

Užsieniuose nė nežinoma, ir vargu 
pačioje SSSR yra žinoma, kad mil
žiniškame plote tarp Ukrainos ir 
Karelijos salų, tarp Arktiko ir Pa
mins steigiama .100 naujų kainų pra
monės miestų ir produkcijos centrų.

Tarp 1926 Ir 1941 metų Sovietų 
rusai Įsteigė 350 naujų promonės 
miestų. Naujasis penkmečio planas 
tą tempą dar labiau paspartino. Ma
gnitogorsk. Novosibirsk. Stalinsk ir 
Komsomolsk prie Amūro jau apie 
1930 metus pasidarė pasaulio ūkio 

politikams Ir geografams žinomas 
sąvokos. Šiandien jau reikia išmokti 
naujus vardus po 1940 metų Įsteig
tųjų miestų: Severuralsk. Temir Tau 
II, Cbram. Rnstavy. Mlndechanrrt, 
Kulbyšev II Ir kiti. Tie miestai tiek 
greit išdygo, kad net naujausiuose 
rusų žemėlapiuose jie <Ar nepažy
mėti Dar tik keli iš šimtų naujųjų 
m estų teturė vardus Kiti tebevadi
nami bendru vardu „Bezlmlanka“, 
kas reiškia „miestas be vardo“ ir 
tokiais pasiliks, kol rusų architektai 
išgalvos naujas Stalino ir Molotovo 
vardų kombinacijas Dvylika miestų 
jau pavadinta pagal Staliną ir penki 
pagal Molotovą. Kiti trys vadinasi 
pagal Vorošilovą, kas taip pat reiš
kia to pono žymią padėti Polltbiure.

Naujieji sovietų miestai nėra jo
kie „Potemkino kaimeliai“ ir yra 
statomi ne svečiams stebinti. Jie 
yra pastatyti prie geležinkelių maz
gų ir juose turi veikt milžiniškos 
vandens jėgainės, kalnų pramonės 
ir kt gamybos Įmonės su šimtais 
tūkstančių darbininkų, kurie čia 
plukdomi iš visų Sovietų Sąjungos 
sričių. «

SOVIETU SĄJUNGA 1960 m. SUSILYGINSIANTI SU AMERIKA

Sunkioji pramonė Urate
Mažiausiai devyni tų naujųjų

miestų yra Įkurti pagal toki planą, 
kad jie turi palikti šešėlyje ir di
džiausius ligi šiol Rusijos pramonės 
centrus. Šeši tų miestų jau tiek 
toli pažengę, kad Jiems jau ir var
dai duoti. Severuralsk yra didžiau
sias ir svarbiausias naujai stato
mųjų miestų. turĮs greitu laiku pra
lenkti didžiausiąjĮ pasaulio plieno 
pramonės centrą Urale. Magnito- 
gorską. Šiandien Severuralsk te
bėra veik vien madinių bakūžių ir 
barakų miestas vien darbininkams, 
bet 1950 m. jis turi pasiekti 100.000 
gyventojų. Temir Tau, antras tokio 
vardo miestas maža kuo teatsilieka 
nuo Severuralsko. Jis randasi Ka
zachų respublikoje Į pietų vakarus 
nuo Achtiubinsko miesto. Temir 
Tau bus didžiausias metalo apdir
bimo centras geležies rūdos centre.

Chram, Gruzijoje, Stalino tėvy
nėje, užima svarbią strateginę vietą 
prie Juodosios jūros, Jame rengia
mos milžiniškos vandens jėgainės, 
planuojamoms pramonės Įmonėms 
varyti. Mindešaursk su savo van
dens Jėgainėmis yra kitas tolygus 
pramonės miestas. Jis tieks energi
ją Į Azcrbeidžaną perkeltoms pra
monės Įmonėms.

Kuibyševas prie Angaros Centr. 
Azijoje taip pat tebestatomas, tai 
jau ketvirtasis Rusijoje to vardo 
miestas. Čia bus Įkurta visa eilė 
metalo pramonės Įmonių, ir čia bus 
pirmasis precizijos instrumentų fa
brikas Sibire. Rustavy bus didžiau
sias pramonės miestas Armėnijoje. 
Jo fabrikai bus varomi elektros, 
gaunamos iš elektros jėgainių, ap
rūpinamų vandeniu iš ežero, kurs 
yra kelis tūkstančius metrų, aukščio 
kalnuose. Dar vienas svarbus be
vardis miestas yra prie Nikopolio 
Ukrainoje, mangano rūdos srityje.

Dar visa eilė „bezimlankų“ stei
giama Suomijos Karelijoje. Čia bus 
pastatyti popieriaus fabrikai ir lai
vų statyklos. Ramiro kalnyno srityje 
auga eilė slaptų miestų, kur bus 
visų mokslinių tyrinėjimų centras. 
Sverdlovsko srityje bus gaminami

pirmieji sovietų elektriniai trak
toriai.

Moksliniai projektai
Be to, Sovietų Sąjunga planuoja 

Įsteigti Ištisą milžinišką sritį, 800,000 
km* dydžio (pusantro karto tokio 
dydžio kaip. Prancūzija), kuri bus 
vien tik pramonės sritis. Tuose plo
tuose, kur šiandien dar nėra nė 
vieno fabriko, 1955 metais turės 
susilyginti su žymiausiais Sovietų 
pramonės centrais, Donbasu Ukrai
noje, Kuznecku ir kt Sis naujasis 
centras kreipia Į save didžiausią dė
mesį. nes čia bus geografinis ir pra- 
monimls atominės energijos gami
nimo centras. Tos pramonės srities 
sostinė bus Į šiaurės vakarus nuo 
Irkutsko, prie Angaros vingio tarp 
Usole ir Cheremchovo. Upė šioje 
vietoje labiausiai tinka energijai iš
naudoti.

Tas atominės energijos pramonės 
plotas tęsis Iki pat Bratsko Centri
nėje Azijoje. Iš kitos pusės ta sri
tis su savo bevardžiais miestais tę
sis nuo Baikalo ežero iki Mongolijos 
sienos ir Į Tunguzkos krašto gel
mes. Jo administracinis centras yra 
Irkutskas.

Šios srities spartus augimas yra 
Stalino pageidavimas, kad Sibiras 
pasidarytų Rusijos širdis. Tas pla
nas jau sparčiai pavarytas pirmyn 
per šį antrąjį pasaulinį karą, per
keliant svarbiausią sovietų pramonę 
Į Azijos gilumas, kad ją apsaugojus 
nuo priešo invazijos. Ir ateičiai 
strateginiai išskaičiavimai čia lošia 
pirmąjį vaidmenį. Tos pramonės 
srities statyba vykdoma griežtai 
moksliniais dėsniais. Irkutske buvo 
sušaukta žymiausių ūkio politikų ir 
mokslininkų konferencija, statybos 
ir darbo programai sudaryti ir ta 
programa pradedama visu spartumu 
vykdyti.

Nepaprasta pramonės Įmonių sta
tybos ir plėtimo veikla vyksta ir 
senuosiuose miestuose, kur steigiami 
nauji fabrikai Amerikos pavyzdžiu. 
Net Kurilų salom prie Sachalino,

kurios pagal Jaltos sutartį vėl priža
dėtos rusams, sovietų inžinieriai, 
mokslininkai Ir geologai vykdo pla
taus masto tyrinėjimus

Ryšium su pramonės vystymu 
vyksta Ir transporto plėtimas tiems 
milžiniškiems pramonės ir gamybos 
centrams sujungti ir eksploatuoti. 
Turint galvoje, kam toks Magnito
gorsk prieš 20 metų buvo tik men
kas kaimelis, o dabar yra didžiausių 
Europoje plieno Įmonių centras, 
reikia skaitytis, kad daug trumpes
nio laiko bereikės, kad toks Seve- 
ruralskas pasidarytų antras milži
niškas centras Šiaurėje.

6 punktą yra paskelbtas nusikals
tama organizacija, ir kurio nariai 
pagal NUmbergo Tribunolo sprendi
mo 69 p. ir Kontr. Tarybos Įstatymu 
i^r. 10 yra baustini.

Berlin. (Dena) — Lenkų karinės 
misijos pranešimu, amerikiečių 
įstaigos Lenkijai išdavė 16 vokie
čių karo nusikaltėliu. Tarp išduo
tųjų minimas ir SD karininkas Eu
gen Faulhaber, kuris kaltinamas 
dalyvavimu Vilniaus ghetto likvi
davime.

J. Pr.

London, I. 21. (Dena-Reuter). — 
Maskvos radijo pranešimu, Stalinas 
dalyvavo Lenino šventės iškilmėje 
Maskvos operoje, tuo būdu pirmą 
kartą pasirodydamas viešumoje po 
to, kai sausio mėn. pradžioje buvo 
pasklidę gandai apie jo ligą.

Tarp fe&a ko
Galvosūkis statistikos biurui. Mūn

cheno „Der Vberblick“ rašo, kad 
„neviltiškumo fone susidaro apo- 
kaliptiška nuotaika“, kaip prieš pa
saulio galą. Vokietijoje visos kryž
kelės ir smuklės pilnos keliaujančių 
pamokslininkų ir pranašų. Hanno- 
verio protestantų vyskupo pareiš
kimu, sunku ir besuskaityti naujos 
sektos. Ligšiolinėmis žiniomis, Vo
kietijoje priskaitoma 932 atskiros 
bažnyčios ir sektos.

Ir kalakutas galvojo . . . Neseniai 
Dortmunde išėjo W. Andermanno at
siminimai. Tarp kita ko, ten rašoma, 
kaip, Goebbels, apsilankęs Vienoje, 
pokylio metu buvęs paklaustas, kaip 
atrodys laimėjimo šventė. Goebbels 
susimąstė, patylėjo, nusišpysojo ir 
tarė:

„Laimėjimo šventė... Turiu prisi
pažinti, kad dažnai svajoju apie tą 
dieną. Tąja mano triumfo dieną. 
Naktį tarp 11 ir 12 valandos ims 
šaudyti priešlėktuvinė artilerija. Si
renos skelbs aliarmą. Dangus plū
duriuos reflektorių bangose. Vidu- 
naktĮ nutils sirenos, baterijos liausis 
šaudę. Po tylos minutės sirenos pas
kelbs aliarmo atšaukimą. Tą pačią 
minutę visuose Vokietijos miestuose, 
miesteliuose, kaimuose Ir viensė
džiuose, gatvėse, aikštėse, parkuose

ir butuose užsidegs šviesos. Resto
ranai, kavinės ir naktiniai pasilinks
minimo lokalal atidarys savo duris. 
Prasidės tautinė šventė... Ak, tai 
bus kažkas impozantiška.“

Londonas juokiasi: 1. Cekoslovaki-' 
jos užsienių reikalų ministras Masa
ryk, begrįždamas po JTO posėdžių, 
taip išnėrė petĮ, kad net reikėjo ope
ruoti. Humoristai klausia: „Ar tik 
nebandė jis petimi pralaužti geležinę 
uždangą?“

2. Anapus geležinės uždangos pi
lietis, gavęs pakvietimą į saugumo 
(populiariai sakoma: nesaugumo) 
ministeriją, visų pirma... sudaro 
tėstamentą.

3. Molotov yra nevedęs, nes, kiek 
kartų buvo privestas prie altoriaus, 
vis ištardavo: „Niet!“

4. Į Londoną su oficialia misija at
vykusį Varšuvos lenką senas prieš
karinis pažįstamas klausia:

— Na, kaip gi ten pas jus?
— Negalima skųstis...
— Kas? Pas mus šneka, kad ten 

kar kartas vis blogiau.
— Negalima skųstis...
— Kodėl gi negalima?
— Na, pabandyk pagyvent ten...

— piktai atkirto užklaustasis.
(p. brf.)
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Lietuviu meno paroda 
Amerikoje

Nepastebėtas opus faktas
LTB apygardų pirmininkų suva

žiavimo metu (sausio 14—15 d. d. 
Seligenstadte) dail. Liudas Vilimas 
plačiau painformavo dalyvavusius 
laikraštininkus apie rengiamą Lie
tuvių Meno Parodą Amerikoje.

Prieš kurį laiką LTB. Vyr. Komi
tetas pavedė Kultūros Tarybai su
daryti Liet Meno Parodos Ameri
koje organizacinį komitetą. Jis buvo 
sudarytas šios sudėties: Parodos 
Komisaras — daiL L. Vilimas, Komi
teto pirmininkas — P. Gaučys, sek
retorius — Al. Merkelis, iždininkas
— K. Kleiva, nariai, įvairių sričių at
stovai — daiL P. Augius, rašyt L. Do
vydėnas, dail. K. Jezerskas, daiL V. 
Petravičius, Martirolog. skyr. ved. J. 
Rimašauskas ir dail. A. Valeška.

Komiteto būstinė: Hanau, liet, sto
vykla, Lamboystr. 84. Parodos ren
gimo vedėjas Vyt. Pagirys.

Plastinio meno skyrių organizuoja 
dail V. Petravičius, Tautinės mar
tirologijos skyrių — dail. Jezerskas 
ir J. Rimašauskas. Parodos leidinį 
katalogą prižiūri ir redaguoja dail. P. 
Augius ir Ad. Valeška.

Lietuvių Meno Paroda Amerikoje 
įvyks š. m. balandžio mėn. dienomis 
ir bus kilnojama po JAV lietuvių 
kolonijas. *Jei sąlygos leis, paroda 
bus rodoma ir amerikiečiams.

Kultūrinės =====
- naujienos

JAV lietuvių rašytoių sąjungą 
ruošiasi įsteigti paskutiniais metais 
į ten nuvažiavę lietuviai tremtiniai 
rašytojai. Tuo reikalu jau įvykęs 
pasitarimas. Kaip žinome, į JAV pra
eitais ir ankstesniais metais yra 
nuvykę rašytojai A. Vaičiulaitis, V. 
Krėvė, J. Aistis, Stp. Zobarskas, St. 
Būdavas, L. Žitkevičius, A. Nakaitė 
ir kiti. Prie šių rašytojų reikia dar 
priskaityti ir iš seniau JAV gyve
nančius lietuvius žodžio kūrėjus, ku
rių tarpe yra ir gana produktingų 
ir pasižymėjusių rašytojų.

Baladę „Gintarų žvejai“, kurią pa
rašė poetas Benediktas Rutkūnas ir 
kuri praeitais metais buvo atspausta 
„Tėviškės Garse“, atskiru leidiniu 
išleidžia „Atžalyno“ leidykla. Ba
ladė išleidžiama dviem — lietu
vių ir anglų — kalbomis. Iliustraci
jas „Gintarų žvejams“ piešia daiL 
Gr. Firinauskienė. Baladė išleidžia
ma liuksusiniu leidiniu, didoko for
mato.

Lietuvių pasakas vokiečių kalba 
ruošiasi išleisti Hans Mūller Verlag 
Stuttgarte. Rinkinį, kuriame yra 20 
pasakų ir kuris pavadintas „Die 
Tanne und der Nattemkonig“, į vo
kiečių kalbą išvertė A. Misevičius 
ir Oda Schaefer. Be kitų, šiame rin
kinyje yra V. Krėvės „Indai, kuriuo
se karalius geriausius savo vynus 
laikė“, Vaižganto „Vilniaus pilies
įkūrimas“, liaudies pasakos „Trys 
grašiai“, „Elenutė ir ragana“ ir 
kitos. *

Liet. Raudonasis Kryžius paruošė 
ir išleidžia propagandinę knygą apie 
Lietuvą ir lietuvius, pavadintą „Hor- 
ken Then Judge“. Leidinys iliustruo
tas Lietuvos vaizdų fotografinėmis 
nuotraukomis, be to, vaizdais iš lie
tuvių DP gyvenimo ir darbo stovy
klose. Leidinio viršelį piešė ir me
niškąją pusę tvarko dail. K. Varne
lis.

Stp. Zobarsko knygos jaunimui 
„Riestaūsio sūnus“ ir „Brolių ieško
toja“ verčiamos į anglų kalbą ir bus 
išleistos Amerikoje. (Z)

Eksponatams pristatyti terminas
— vasario 20 d., į Hanau.

Liet. Meno Paroda Amerikoje 
apims šiuos skyrius.

1) Tautinės Martirologijos skyrius. 
Jame bus pavaizduota mažos tautos 
didžioji tragedija milžinų grumty
nėse: mūsų žuvusieji, išvežtieji Sibi
ran ir Vokietijon, žuvusiųjų urna iš 
Flossenbūrgo, tautinės relikvijos, 
tautiniai herbai, simboliai, vėliavos 
ir t t Šis skyrius bus grynai deko
ratyvinio pobūdžio ir jam maketą 
(projektą mažame mastelyje) ir iš
pildymą pavesta paruošti dail. K. 
Jezerskui. Reikalingus duomenis 
duos J. Rimašauskas.
,2) Plastinio meno skyrių sudarys 

dailininkų kūriniai. Kviečiami daly
vauti visi lietuviai dailininkai išei
vijoje: tapytojai, skulptoriai, grafi
kai. Dauguma jų savo sutikimą jau 
yra davę, tada visi prašomi daly
vauti Tuo būdu tikimasi apžvalgi
nes meno parodos, kuri parodys 
mūsų dailininkų lygį tarptautinėje 
plotmėje.

3) Tautodailės skyrius bus suda
rytas iš mūsų tautinių suvenyrų. 
Parodos komi tetas šia proga krei
piasi į LTB apylinkių komitetus su
daryti tokiai tautodailei atrinkti ko
misijas, ir visus tinkamus ekspona
tus ligi vasario 20 d. pasiųsti į 
Hanau. LTB Vyr. Komitetas duoda 
pilną garantiją už gautuosius ekspa- 
natus.

4) Dailiųjų amatų skyrių sudarys 
darbai tremtyje esančių dirbtuvių, 
kurios šiuo metu produkuoja šiose 
srityse: medžio drožyba, audiniai, 
keramika ir 1.1. Visos dirbtuvės pra
šomos pasistengti, kad tinkamai būtų 
atstovaujamas ir šis skyrius.
. Dailės Institutas ta pačia proga 

Aiošiasi pravesti premijų organiza
vimą už geriausius kūrinius tapy
bai, grafikai ir dailiesiems amatams 
(medžio drožyba, audiniai, kerami
ka). Tuo norima paskatinti pritai
komojo meno atstovus pakelti mūsų 
dailiųjų amatų lygį.

Pradiniam parodos rengimo dar
bui lėšų suteikė LTB Vyr. Komite
tas, tačiau pilnutiniam parodos įgy
vendinimui to, deja, neužteks. Juo 
labiau, kad čia, Vokietijoje, norima 
paruošti ir parodos leidinį, ir pla
katus, ir visas dekoratyvines deta
les, kad Amerikoje eksponatus rei
kėtų tik eksponuoti. Todėl organiza
cinis komitetas kreipėsi į visuome
nę, prašydamas visokeriopos pagal
bos komiteto iždininkui p. Kleivai 
sudaryti visas galimybes trūksta
moms lėšoms surinkti.

Baigdamas savo informaciją apie 
rengiamą Lietuvių Meno Parodą 
Amerikoje, dail. L. Vilimas išreiškė 
gilų įsitikinimą, kad tremties visuo
menė supras šios parodos reikšmę ir 
visomis jėgomis padės kiek galint 
tinkamiau ją įgyvendinti.

Savaime suprantama, kad Whygos 
iliustracijos negali būti šiaip sau, iš 
dangaus iškritusios. Jos neišvengia
mai privalo būti kuo tampriausiai 
surištos su knyga, jos turiniu, dažnai 
ir kryptimi. Tiek knyga, tiek ir iliu
stracijos viena kitą papildo ir su
daro vientisą vienetą. Todėl ir ne
nuostabu. kad knygos iliustravimas 
yra, tarsi, atskira meno sritis, sta
tanti sau specifinius uždavinius

Dar painesnį reiškinį turtinę tuo 
atveju, kai vienos tautybės kūrėjo 
knygą, kuri reprezentuoja dažniau
siai kaip tik savo tautinę dvasią, 
iliustruoja kitos tautybės meninin
kas. kuriam pačio veikalo kūrėjo, 
kaip kitataučio, tautinė dvasia yra 
organiškai bevelk neprieinama. Ir 
tokiu atveju reikia tikrai nepaprastai 
lankstaus kūrybinio pajėgumo iliu- 
stratoriaus, kuris pajėgtų suprasti jo 
iliustruojamos knygos dvasią ir joje 
įsigyventi. Priešingai — knygos auto
rius bylos apie kopūstus, o iliustra
torius — apie morkas.

Kaip tik tokia nelaimė yra ištikus 
ir minėtąją St. Zobarsko „Das Lied 
der Sensen“.

Štai tituliniame lape skaitome: 
..Bilder von Hanna Nagel“. Atrodo, 
kas čia baisaus? Iš tiesų, dangus ne
sugriuvo tačiau kad iliustratnrč, 
pažvelgus į jos darbus, svaido ak
menėlius ne tan darželiu, kurin rei
kėtų, tai, tur būt, yra kiekvienam 
aišku. Ji yra aiškiai nepajėgi su
prasti ir iliustracijomis atkurti tai, 
ko St. Zobarsko tikrai lietuviški pa
sakojimai reikalauja.

Imkime štai kad ir iliustraciją pa
sakojimui „Der kleine Gottesdicner“. 
psl. 62. Sekmadieniškai pasipuošus 
lietuvaitė. Tačiau argi bendras šio 
piešinio vaizdas yra nors kiek lietu
viškas? Argi tikrai lietuvaitė, kaimo 
mergina, eidama sekmadienį savo 
parapijos bažnytėlėn, taip atrodo? 
Aš joje greičiau regiu viduramžių 
damą, dūsaujančią aukštoje pilyje 
kur nors ant Reino kranto.

Arba vėl iliustracija iš psl. 76. Ly
ja, griaudžioje, žaibuoja. Pašiūrėj 
pasis?ėnęs nuo audros, susigūžęs se
nelis glaudžia prie savęs žaibo bi
jantį A’binuką. Ir kokį vaizdą duoda 
mdfns šioji iliustracija? — Avinu
kas dar tiek to, bet jau senelis, se
nelis — margo o’auko ir įvairiu su- 
sikui*ėliu nestokotam ir mes, bet to

Jau daug spaudoje rašyta ir sielo
tasi dėl mūsų grožinės literatūros 
rinktinių kūrinių vertimo į kitas 
kalbas. Ir visai pagrįstai: mūsų lite
ratūra toli gražu nėra tokia skurdi, 
kad ji negalėtų save, o kartu ir tau
tą atitinkamai reprezentuoti kitatau
čių tarpe. O kad toji reprezentacija 
yra būtina, atrodo, nei vieną nerei
kia įtikinėti. Pagaliau, yra savaime 
suprantama, kad meno kūrinys, šiuo 
atveju literatūrinis, nėra tik pačio 
kūrėjo nuosavybė. Juokinga būtų, 
jei jis visus savo darbus kištų į pe
čių arba krautų spinton; jo darbo 
vaisiai išeina į visuomenę, į savo 
tautą, kur jie randa kritiką ir pa
lieka vienokius ar kitokius atgarsius 
arba net pėdsakus. Tačiau ir čia jų 
kelias negali baigtis. Gerieji privalo 
keliauti ir svetur, nes,.jie, kaip ne
priklauso tik vienam kūrėjui, taip 
lygiai nėra ir jo ylenos tautos nuo
savybė — jie yra visos žmonijos dva
sinės kūrybos turtas. Todėl laikymas 
jų tik savoje kišenėje yra lygus 
žmogaus dvasinio turto apiplėšimui.

Todėl mes negalime perdaug būti 
kuklūs, nes kad ir blogiausiu atveju 
šiandien tremtyje, mes esame „tur
tingi skurdžiai“.

Štai, tik ką atšventėm mūšų kny
gos 400 metų sukaktį. Atrodo, tokiu 
atveju ypač reikėjo susirūpinti lie
tuviškos knygos reprezentacija kita
taučiuose. Tačiau, tiesą pasakius, 
kalnų nenuvertėm. Išskyrus A. Ran- 
nito monografiją apie V. K. Jonyną 
ir jo kūrybą, Alf. Dargio „Lietuviš
kų vestuvių papročius“, paskutiniu 
metu pasirodžiusį P. Augiaus iliu
stracijų leidinį „Žalčio pasakai“ ir 
St. Zobarsko „Das Lied der Sensen“, 
viešpatavo kapų tyla.

Tiesa, biro, kaip ir visą laiką trem
tyje, įvairūs leidinėliai apie Lietuvą, 
— kuriems vieną kartą galą pada
ryti, išleidžiant vieną ar du tikrai iš
samius leidinius, — o grožinė litera
tūra?

Išėjo, kaip jau minė’au, St. Zo
barsko „Das Lied der Sensen“, ta
čiau argi kas nors plačiau apie ją 
atsiliepė? Jau geras laiko tarpas, kai 
ji guli pas skaitytojus ant stalo, kiti 
gal jau spėjo užmiršti, ir apie ją — 
beveik nei vieno žodžio. Lyg ta! 
būtų visiškai dėmesio nevertas reiš
kinys, ir, svarbiausia, lyg pats iš
leidimas būtų tikrai tobulas.

Taigi, įrodinėti vertimų būtinumą 
ir Šaukti jiems nepasirodant, kiek
vienas pasišauna, gi kada toks dar
bas išeina iš spaudos (bene vienas iš 
pirmųjų!) — visi nuščiūva Ką gi, 
atrodo, viskas tvarkoj, ratai jau rie
da! Tačiau kaip jie rieda — lyg nie
kam ir nesvarbu, nors kiekvienas 
žino, kad reikalas yra tikrai svarbus 
ir opus, nes reprezentuojama lietu
viškoji knyga.

Argi minėtoji knyga yra tikrai be 
priekaištų, atmenant, kad ji yra 
skirta kitataučiams? — Manau, kad 
ne. •

Taip drįstu tvirtinti, turėdamas 
galvoje ne patį veikalą, bet knygos 
iliustracijas.

Schleswig-Holsteino lietuvių 
tremtinių stovyklų istorija

Lūbecfc. — Lietuvių grupė pasiry
žo Lietuvos nepriklausomybės 30 me
tų sukakties proga išleisti LTB 
Schleswig-Holsteino istoriją. Pradėjo 
rinkti medžiagą apie šio krašto lie
tuvių tremtinių stovyklas: jų įsikū
rimą, švietimo ir kultūrinį darbą. 
Sį leidinį numato išleisti vasario 
16 d. proga. Medžiagą renka poetas 
F. Kirša.

Toks leidinys, be abejonės, būtų

labai naudingas mūsų tremties isto
rijai. Tik tenka labai abejoti, kad jis 
galėtų pasirodyti vasario mėn. Sausio 
mėn. pradėjus kviesti talką parašyti 
savo stovyklų istorljėles, nevisi su
skubs greitai surinkti reikalingą me
džiagą, ypač kai norima ir jau likvi
duotas stovyklas aprašyti.

Tačiau šis darbas labai remtinas. 
Nors ir vėliau pasirodytų, bet savo 
reikšmės niekad nenustos. (sb) 

kio, kokį iliustratorė mums patiekia, 
užsimušdamas Lietuvoj nerasi. Taip 
jau vargšas originaliai aprėdytas, tąip 
nesvietiškai susivėlęs, toks charakte
ringai kacapiškas, kad panašios per- 

'sonos autorei tikriausiai būtų pavy- 
dėjęs pats I. Repinas, kurdamas savo 
„Volgos burliokus“.

Tačiau negana to. Viena bėda — 
ne bėda. Šią išmintį, matyt, giliai 
išpažįsta ir iliustratorė.

Jai svetima lietuviška dvasia. Ta
čiau dėl to jos negalima perdaug 
kaltinti — sunku išsinerti iš savo 
kailio, nors norai, kaip atrodo, ir la
bai dideli. Bet gi pasirodo, kad jliu- 
stratorė nedaug ką geriau susigaudo 
ir savo pirkioj.

Štai paskutinysis knygos pasako
jimas „Chrlstl“. Veikimo vieta — Ti
rolis. Na, atrodo, čia jau iliustratorė 
nusimes ją varžančius pančius. Taip 
atrodo, ji ir pasišauna —- duoda šiam 
pasakojimui daugiausia iliustracijų
— net šešias. Tačiau, deja, jos visiš
kai nesiskiria nuo kitų. Ir čia pa
klysta autorė. Jai svetimi net savo 
krašto žmonės. Štai iliustracija 134 
psl. Dvi merginos. Tačiau pažvelgus 
į jas, nieks nepasakys, kad jos būtų 
iš Tirolio: tai greičiau čigonės iš ko
kio nors Vengrijos taboro.

Taigi, kur tik iliustratorė nešautų,
— vis pro šalį.

Ir iš vis, nebūnant jokiu didesniu 
meno žinovu, pažvelgus į visas auto
rės duotas iliustracijas, daugiausia 
figūras, regi jas visai sustingusias, 
tarsi akmenines, dažniausiai be jokio 
ryškesnio veiksminio elemento, lyg 
tekstas tam būtų visiškai nedėkin
gas. Ir visos taip vienodos .. Kom
pozicijos beveik jokios. Pačiam pie
šiny jaučiama silpna ranka.

Taip verti knygos puslapius vieną 
no kito, gailiesi ir galvoji, kodėl gi 
būtinai turėjo iliustruoti Hanna Na
gel? Argi mes neturim žymiai geres
niu savo illustratorių?

Gal kam kilo mintis, kad kurių gi 
čia d^bar galų mums kibti prie ki
tataučio ir jį kritikuoti — ne mūsų 
ta!, reikalas. Anaiptol, čia nėra „žva
kučių deglo’imas svetimoje bažny
čioj* — reikalas sukasi apie lietu
viškos knygos reprezentaciją. O tai 
ląu yra šis tas daugiau, negu išleisti 
kokį nors „lietuvišką dainorėlį sun-* 
kiose tremties dienose* pasiguosti*.

K. Ost-M

ALOYZAS BARONAS

Susitikimas T
Tu bastei* iš namų keisto jausmo išvytas,
Vien nerimą sunkų užuslėpęs giliai.
Ar tave vėjai pūtė, ar rasas bėrė rytus
Ar kaitrioj liepos saulėj degė dulkėm keliai,

Tu ėjai per kančios neaprėpiamus plotus 
Ir šaukei ją dienom ir giliais vakarais,
Ir po vieškelio medžiais, dulkinais ir šakotais
Kurčiai balsui beaidint vienumoje daireis.

»
O skardeno švelniai liūdną giesmę upelis,
Ir klausydavai temstant gluosny vėjo dainos,
Tik niekad neradai tu i giedrumas kelio, 
Į lygiuosius laukus amžinos žalumos.

Ir kai ją sutikai tu dienų sutemoje,
Kai saulėlydžiai ėmė klevo lapuose žaist,
Ji grąžino tave, vėjams ilgėsi grojant, 
Paklajoti anais, nuostabiais vakarais.

FERENC NAGY

Tragiškas kelias
Tuo metu dar nebuvo laikraščių, 

neveikė paštas, telefonas, telegrafas. 
Po kelių dienų staiga automobiliu 
atvyko Bela Kovacs. Jo pasakojimu, 
Debrecene rusai sudarę provizorinę 
vyriausybę. Tiesa, ji susidedanti iš 
įvairių partijų atstovų — pats Ko
vacs buvo vidaus reikalų ministerio 
pavaduotojas, tačiau būdinga — tai 
buvo grupė rusiškai kalbančių 
vengrų, kurie, kaip atrodė, visam 
kam turėjo aiškias instrukcijas ir 
visą aparatą dirigavo užkulisiuose. 
Kovacs kalbėjo, kad aš, kaip žemės 
ūkio specialistas ir prityręs politi
kas, gerai padaryčiau, jei drauge su 
juo nuvykčiau į Debreceną.

1945 m. sausio 31 d., vykdamas 
į Debreceną, pamačiau, kaip pasi
baisėtinai po karo atrodė mano tė
vynė. Aš pamačiau, kad "kiekvienas 
miestas, kiekvienas sodžius ir kiek
viena kryžkelė yra buvusi mūšio 
lauku. Daugumas namų buvo su
griauti, pastarųjų metų derlius dar 
nenuimtas, tiltai, telefono linijos ir 
geležinkeliai sunaikinti. Rusų vi
sur matėme dvigubai daugiau, ne
gu vengrų —- jų p’lna buvo ne tik
tai gatvėse, bet ir laukuose bei pie
vose, o kadangi jie, kaip rusų armi

joje įprasta, maitinosi iš užimtojo 
krašto išteklių, tai‘krašte jau buvo 
pradėję reikštis bado ženklai.

Naujajai Debreceno vyriausybei 
vadovavo vengrų generolas Miklos 
Joje buvo dar pora generolų, prieš 
pat karo pabaigą perbėgusių rusų 
pusėn. Pastarieji buvo panašūs į 
Vengrijoje garsią muselę dongo, 
kuri, prieš pat *12 vai. nutūpusi ant 
varpinės virvės, suskambėjus var
pui, sušuko. „Aš paskambinau var
pais!" (minimi karininkai, atlikę 
savo uždavinį, pasitraukė iš poli
tinio gyvenimo).

Provizorinei vyriausybei priklau
sė du ar trys nežymūs komunistai. 
Tačiau visa valdžia buvo kitų sep
tynių vyrų rankose Nors jie ir 
vengrai buvo, tačiau daugumas jų 
buvo ilgą laiką išgyvenę Rusijoje 
ir kalbėjo to krašto kalba; kai kurie 
iš jų jau buvo įsigiję rusų pilie
tybę ir kurį laiką buvę rusų vyriau
sybės valdininkais. Dabar jie, ži
noma, vėl save vadino tikrais veng
rais. Jie sakėsi esą laimingi, galė
dami vėl gyventi savo krašte, ir 
buvo tikrai lojaliai ir patriotiškai 
— arba net nacionalistiškai — nors,

žinoma, savo idealų atžvilgiu ir ko
munistiškai nusiteikę.

Tai buvo „septyni didieji“. Jų 
pavardės, kuriomis jie tada dangs
tėsi (nes daugumas jų savo gyve
nimo bėgyje yra turėję ir daugiau 
pavardžių) buvo: Matthias Rakosi, 
Ernest Gero Zoltan Vas, Laszlo 
Rajk, Stephen Kossa, Josef Rėvai, 
Mihaly Farkas. Jūs sutiksite juos 
ir vėliau: Rakosi buvo min. pirm, 
pavaduotojas, Gero — susisiekimo 
ministeris, Vas vyr. ūkio tarybos 
sekretorius; Rajkui, kaip vidaus 
reikalų ministeriui priklausė polici
ja; Kossa vadovavo prof, sąjungų 
tarybai.

Ypač įsidėmėtinas Rakosi. Po 
1919 va. riaušių jis buvo suimtas ir 
pasodintas į Budapešto kalėjimą; 
buvo kaltinamas dalyvavęs eilėje 
žudynių. Rusai, matyt, jį nepapras
tai vertmo nes už jį jie pasiūlė 
grąžinti visą eilę vengrų karininkų 
— karo belaisviu — ir kai kurias 
vengrų tautines vertybes Įvykus 
mainams, Rakosi išvyko į Maskvą, 
kur buvo atitinkamai apmokomas. 
Vėliau jis buvo rusų agentu dau
gelyje Europos kraštų ir gerai susi
pažino su įvairiais kalėjimais. Atė
jus laikui, lydimas rusų kariuo
menės, vėl grįžo Vengrijon ir at
sistojo vyriausybės priekin (kruvi
nojo 1919 m. teroro galva Belą 
Khun, pabėgęs Rusijon, nukrypo 

nuo partijos linijos' ir dingo be ži
nios). Dėl savo keistos galvos for
mos Rakosi kavinėse pašnibždomis 
buvo pravardžiuojamas „bulvine 
galva“, tačiau šis vardas jokiu būdu 
nepavaizdavo to gudrumo, kuris jo 
plikėje slypėjo.

Provizorinė vyriausybė tuo metu 
praktiškai buvo bejėgė, nes ji ne
turėjo galimybės sueiti į kontaktą 
su v*su kraštu O komunistai tuo 
tarpu su raudonosios armijos pa
galba uoliai organizavo revoliucines 
tarybas ir steigė naują policiją, kuri 
jieęns vieniems priklausė

1945 m kovo mėn. grįžęs Buda- 
peštan, bandžiau reorganizuoti ma
žažemių partiją; staiga vieną naktį 
ties savo butu išgirdau stabdžių 
cypimą. Kambarin įpuolė susijau
dinęs rusų pulkininkas.

— Skubiai, — pasakė jis. — Jūs 
turite Debrecene paruošti žemės 
dalinimo projektą Posėdis jau 
prasidėjo. Jūs turite paskubėti, kol 
dar nevėlu. Greit! %

Už minutės jau buvome kelyje. 
Juk apie žemės reformą aš buvau 
visą gyvenimą svajojęs, buvau ją 
ilgai studijavęs. Aš nekreipiau dė
mesio į supančią aplinką: pašėliškų 
beatodairišku greičiu lėkėme tam
sią naktį sugriautomis gatvėmis, 
rusų šoferio vežami, kuris prieš p'it 
rytą užmigo ir mus įvairavo į pap
lentės griovį.

Ši kelionė tam tikra prasme bu
vo simbolis to gyvenimo, kurį atei
nančiais mėnesiais turėjau pakelti.

Gilus dumblas, kurin rusas mus 
įvežė, prislopino nuotaiką, tačiau 
vistiek pavyko mums, nuvergusiems 
ir purviniems, pasiekti Debredną, 
kur žemės reformos komisija jau 
posėdžirvo. šią reformą, kurios 
mes, mažažemiai, tiek metų buvome 
laukę rusai karštligiškai prava
rė per vieną vienintelę dieną. Aš 
dar bandžiau drastiškuosius įstaty
mo punktus sušvelninti (palikti 
atitinkamą kiekį dvarų žemės ūkio 
bandymams, į žemės dalinimo ko
misijas paskirti po du nepartinius 
asmenis, bažnytinėms J ir pedago
ginėms ištaigoms atlyginti), tačiau 
mano bičiulis Zoltan Tildy pavar
gusiu žvilgsniu pašaukė mane į 
šalį ir paaiškino, kad aš jau savo 
progą praleidęs.

— Maršalas Vorošilovas, — tarė 
jis, — jau išleido žemės reformos 
potvarkius.

Tačiau aš džiaugiausi, kad vis 
dėlto pavyko žemę išdalinti atski
riems ūkininkams ir kraštą apginti 
nuo kolchozų. Aš tikėjau šia re
forma, nors tas skubumas, su ku
riuo ji buvo vykdoma — dažnai net 
rusiško durtuvo akivaizdoje, pri
vesdavo prie kai kurių neteisin
gumų ir klaid’ngų potvarkių, kurie 
vėliau sukėlė daug komplika
cijų (b. d.) —hik—

3



4 psL TĖVIŠKES (SAUSAS 1848. L 21

Akademine „Šviesos” stovykla
Schweigmatt. — A. J. S. „šviesa* 

gruodžio mėn. 29 d. — sausio 8 d. 
savo sambūrio nariams surengė Žie
mos stovyklą Schwarzwaldo kal
nuose, Schweigmatte. Stovyklą or
ganizavo ir jai vadovavo Centro 
Valdybos pavestas jos organizacinių 
reikalų vadovas Vilius Pitkunigis. 
Paruoštai dešimties dienų stovyk
lavimo programai išpildyti buvo su
daryta iŠ suvažiavusių „šviesos“ 
skyrių narių šios sekcijos: 1) Kul
tūros ir spaudos, 2) literatūros — 
muzikos, 3) sporto, 4) ūkio. Per visą 
stovyklavimo metą su šviesiečiais 
iš Vakarų Vokietijos universitetų 
ir svečiais praėjo 180 žmonių Sto
vyklą parėmė L. R. Kryžius ir glo
bojo prancūzų karinės valdžios Ld- 
racho apskrities komendantas Itn. 
Aubry. Kadangi nepalankus sausio 
pradžios oras neleido pilnumoje iš
naudoti teikiamus gražios Schwarz
waldo kalnų gamtos savitumus 
sporto atžvilgiu, tai stovyklavimo 
laikas buvo užsibrėžta išnaudoti 
kultūrine veikla, ekskursijomis į 
gražesnes kalnų vietoves ir ugdy
mu sambūrio nariuose tų siekimų 
ir idėjų, kurios yra numatytos 
„šviesos“ ideologinėse gairėse.

Stovyklos kultūrinį gyvenimą 
ypač praturtino ir sekcijų darbą 
papildė visa eilė sambūrio garbės 
svečių — prelegentų ir menininkų, 
kurie per visą stovyklavimo laiką 
su šviesiečiais bendradarbiaudami, 
turėjo progos pažinti „Šviesos“ or
ganizacijos užsibrėžtus siekius, pa
justi jos visuomeninius, kultūrinius 
ir meninius polėkius, bei narių so
lidarumą ir tarpusavį sugyvenimą. 
Paskaitų ciklą pradėjo agr. Daugė
la tema: „Tautinė vienybė demo
kratinėje santvarkoje“; dipl. teis. 
Freiburgo „šviesos“ sk. pirmininkas 
Bušackis, temomis: „Pan-Europa ir 
mūsų sąmoningumas“; 2. „Egzisten
cializmas humanizmo šviesoje“, pro! 
Galvanauskas: 1. „Dabarties pasau
linė križė“, 2. „Ateities Lietuva“. 
Paskaitomis visa auditorija būdavo 
įtraukiama į gyvas diskusijas. Ypač 
karštai buvo diskutuota prof. Gal
vanausko paskaita: „Ateities Lie
tuva“. 0

Muzikos ir meno sekcijos darbus 
papuošė Vilniaus Operos solistė Kriš- 
tolaitytė-Daugėlienė. Ji, bendradar
biaudama su Freiburgo ir Tūbingeno 
konservatorijų studentais, davė ke
letą koncertų vokiečių Schweigmato 
Tbc. sanatorijai. Šį koncertą, sana
torijos vadovybės paprašytas, or
ganizavo colL Pitkunigis, vokiečių 

-kalboje paaiškindamas gausiai audi
torijai apie žymiuosius Lietuvių mu
zikus ir lietuvišką studentiją. Sana
torijos koncerte buvo išpildyti šie 
veikalai:

Krištolaitytė, akompon. V. Pund
zevičiui (Tūbingeno sk.). — Tallat- 
Kelpšos „Mano sieloj šiandien šven
tė“, V. Kuprevičius „Lakštingalos 
daina“, Schuberto „Laukų rožytė“
— vokiškai. A. Calna (Freiburgo sk.)
— smuiku „Berioto Adagio“, V. 
Pundzevičius pianinu Čiurlionio 
„Preliudą“. Krištolaitytė, A. Čalnai 
palydint smuiku, akomp. Pundze
vičiui išpildė Schuberto „Avė Ma-

Seligenstadt. — Teko nugirsti kal
bų, esą Lietuvių Tautinis Ansamb
lis merdėja ir yra iširimo išvaka
rėse . . . Nejau vienintelis mūsų zo
nos reprezentantas taip liūdnai 
baigtų savo kovą už lietuvių — 
tremtinių būvį? Nejau, tiek įdėjęs į 
fneno lobynus turto, pasiekęs tokio 
garso, staiga išnyktų? — Tokios min
tys švysčiojo mano galvoje, kai jau 
sėdėjau traukiny, vykdamas į Seli- 
genstadtą patikrinti minėtus gan
dus.

Pasimatęs su Ansamblio vadovais 
ir su jais išsikalbėjęs, konstatavau 
anų gandų netikrumą.

Tiesa, buvo krizė, kai kaikurie an
samblio dalyviai rašėsi emigracijos 
įstaigose, ir net vienas — kitas jau 
išvyko į užjūrius. Yra ir dabar to
kių. Tačiau tai nėra pakankamas 
pagrindas ansamblio kolektyvui iš
ardyti. Nė vienas jų vadovas nema
no emigruoti ir to niekad nepada
rys. Visa kolektyvo masė laikosi to 
paties principo. Atsiradusios spra
gos skruzdėlių kruopštumu tuojau 
taisomos — užpildoma naujais na
riais. Ypač praretėjo ansamblio mo
terų skaičius. Ansambbliui reikėtų 
dar 8—10 naujų moteriškų balsų .ir 
miklių šokėjų, o taip pat kelių gerų 
tenorų ir bosų. Ansambliečiai ne
labai tikisi prieauglio susilaukti, nes 
daugumą atbaido skurdžios Seligen- 
stadto stovyklos sąlygos. Papildo
mas maistas šiems entuziastams jau 
rugsėjo mėnesy atimtas . . . „Argi 
norės kas tokiomis sąlygomis pas 
mus dirbti“ nusišypsojo muzikas 
Stp. Sodeika.

Po koncėrto sanatorijos vedėjas 
dr. Otto WeiB, savo kalboje išreiškė 
karštus padėkos žodžius meninin
kams ir visai lietuvių studentijai, 
pabrėždamas, kad menas ne tik at
veria tautos sielą, bet parodo ir jos 
kūrybines galias. Koncertas buvo 
labai šiltai minimas vietinių vokie
čių tarpe, puikiai reprezentavo sto
vyklaujančius studentus ir mūsų tė
vynę. •

Literatūros sekcija, coli. Petruičiui 
vadovaujant, surengė literatūros ir 
muzikos vakarą. Jo metu buvo pa
minėti mūsų mirusieji rašytojai: V. 
Kudirka, Biliūnas, B. Sruoga ir pas
kaityta ištraukų iš jų kūrybos. Mu
zikinę dalį išpildė sol Krištolaitytė 
su Freiburgo ir Tūbingeno vokalis
tais ir instrumentalistais. Stud. Dum- 
bytė, kilusi iš Mažosios Lietuvos su 
coli. Petruičiu duetu padainavo ke
letą senovės prūsų ir jotvingių dai
nų, kaip kaip jos buvo užrašytos se
nose M. Lietuvos dainų rinkiniuose.

Kiekvienos dienos vakaro pro
gramą išpildydavo kultūros ir spau
dos sekcija, rengdama skyrių ir miš
rius pasirodymus. Juose atsispin
dėjo skyrių kultūrinis pajėgumas ir 
išryškėdavo įvairių sričių artistai, 
šokėjai, jumoristai ir kt.

Pasirodymus užbaigdavo spaudos 
sekcijos leidžiami ir auditorijai skai
tomi stovyklos laikraščiai: „oficio
zas“ „Pielyčia“ ir opozicijos organas 
„Gniūžtė“. Abudu laikraščiai jumo-

rištine forma užfiksuodavo visus 
charakteringus Stovyklautojų dienos 
įvykius, iškeldami arba su „žemėmis 
maišydami“ dienos „herojus“, vado
vus arba tarp savęs polemizuodami.

Į stovyklos uždarymą atvyko pran
cūzų karinės valdžios komendantas 
Itn. Aubry ir Lietuvių PC IRO L5- 
racho apskr. valdininkai. Po trum
pos jų garbei parengtos meninės 
programos komendantas prancūziš
kai tarė atsisveikinimo žodį. Pasi
džiaugęs darniu ir kultūringu lietu
vių studentijos sugyvenimu, kurio 
iki šiol nepalaužė sunkus tremties 
gyvenimas, komendantas palinkėjo 
geros nuotaikos ir sėkmės studijose, 
kol Lietuva bus išvaduota iš vergi
jos. „Tegyvuoja Lietuva!“, baigė 
savo žodį Itn. Aubry.

Po to, Centro Valdybos paskirtoji 
komisija paskirstė ir įteikė premi
jines dovanas sambūrio nariams už 
geriausius stovyklavimo metu at
liktus kultūrinius pasirodymus. .Bu
vo pasiųsti sveikinimai ir padėkos į 
Ameriką ir vietiniams „Šviesos“ 
globėjams bei rėmėjams

Keletas dienų, bendrai praleistų 
judraus akademinio jaunimo, suva
žiavusios iš tolimiausių Vokietijos 
universitetų, sujungė visus į vieną 
lietuvišką akademinę šeimą. Išmokė 
vieningai žengti lietuviškuoju keliu, 
vedančiu į kovą dėl tėvynės laisvės 
rytojaus. J. Sūdavas

„Žydinčio Nemuno“ pastogėje
Šiuo metu, nors kiek ir sumažin

tu sąstatu, Ansamblis ruošiasi pa
vasario gastrolėms. Vešis visus tris 
veikalus, vokalinį koncertą ir reli
ginės muzikos koncertą. „Žmonės 
prie vieškelio“ repeticijos atnaujin
tos, nes išvykus vienam kitam per
sonažui, tenka keisti kitais, iškopiū- 
ruoti, taisyti.

Po kelėdinių dovanų vajaus DP 
vaikams LT Ansamblis reprezentavo, 
mūsų tautą Wildfleckene, lenkų sto
vykloje, ir Frankfurte — amerikie
čių kariams ir visuomenei.

Wildfleckene stovyklos bažnyčioje, 
po pamaldų, kurių metu LT An
samblis atliko religinės muzikos 
koncertą, buv. Varšuvos Konserva
torijos Rektorius, dėkodamas p. Stp. 
Sodeikai, išsitarė: „Tai tikrai profe
sionalinio pajėgumo giedojimas.“ 
Nepaisant kai kurių lenkų boikoto 
ir skelbimų nuplėšimo, teatro salė 
prieš pat spektaklį, ypač antrąją 
dieną, buvo kimšte prikimšta . . .

Apie spektaklį amerikiečiams iš
kalbingai byloja šis, vėliau gautas 
dokumentas, kuriame sakoma:

„Europos Vyriausiojo Stabo Švie
timo Skyrius su dideliu malonumu 
rekomenduoja Lietuvių Tautinį An
samblį už jo puikų spektaklį „Atsi
sveikinimas“, vaidinimą su muzika 
jų tautiniuose drabužiuose ir su 
tautiniais šokiais.

Tai buvo vienas iš puikiausių 
spektaklių. duotų „Palmgartene“ 
nuo to laiko, kai Švietimo Skyrius 
yra perėmęs jo administravimą. 
Mūsų įstaiga Šį meno ansamblį 
aukštai rekomenduoja visiems ir

Atgaivintas „Naujosios Romuvos“ 
sąjūdis

Schweinfurt. — S. m. sausio mėn. 
13 d., vietos gimnazijos mokytojų bei 
įvairių profesijų atstovų iniciatyva 
sukviestas, įvyko Schweinfurto lietu
vių stovyklos inteligentinlų pajėgų 
atstovų susirinkimas. Jo metu buvo 
plačiai išdiskutuota įvairios tremties 
gyvenimo problemoj bei negerovės. 
Prieita vieningos nuomonės, kad in
teligentija, būdama perdaug susi
skaldžiusi ir užsidariusi savo šeimos 
bei artimųjų rateliuose, neatlieka tų 
uždavinių, kuriuos jai stato kovos 
už Lietuvos laisvę reikalai ar gyve
namasis momentas. Didelė dalis 
tremtyje esančios inteligentijos ne 
tik neatlieka tų uždavinių, bet plau
kia pasroviui vis žemyn ir žemyn.

Po diskusijų prieita išvados, kad 
reikia imtis visų galimų priemonių 
ne tik inteligentijos, bet ir visos* 
tremtyje esančios lietuvių benduro- 
menės dvasiniam smukimui sustab
dyti. Tačiau, norint ką nors duoti 
kitam, pirma reikia pačiam turėti. 
Tam tikslui nutarta atgaivinti Lie
tuvoje sėkmingai veikusį „Naujosios 
Romuvos“ studijinį sąjūdį, kuriame 
galėtų rasti sau darbo ir vietos.kiek- 
vienas geros valios inteligentas lie
tuvis.

Problemos, kurias šis studijinis 
sąjūdis imasi nagrinėti, būtų: moks
linės, profesinės, tautos ir vastybės, 
emigracinės, pasaulio įvykių, studi
juoti DP bei stovyklinės problemas,

visur, ir jaučia, kad tai parodyti yra 
verta net ir Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.“

Sausio 14 d. Seligenstadte suva
žiavusiems LTB apygardų atsto
vams LT Ansamblis duoda „Nemu
nas žydi“ spektaklį. Aktoriai dirba 
visai užtikrintai, šokiai tokie pat 
ugningi, dainos virpina jautrią 
širdį ...

Vyriausias LTB Komitetas pasi
žadėjo bent morališkai remti šį 
brangų kolektyvą. R. A. 

Mire kun. dr. Jonas Steponavičius
Praėjusiais metais,' gruodžio 10 d, 

Vakarų Vokietijoje, su šiuo pasau
liu išsiskyrė kun. dr. J. Stepona
vičius.

A. a. kun. dr. J. Steponavičius bu
vo kilęs iš rytų Aukštaitijos. Jis 
gimė 1874 m. Utenos apskrityje, 
Daugailių valšč. ūkininko šeimoje. 
Pradinius mokslus pradėjo eiti Lat
vijoje, o vėliau į Petrapilio dvasinę 
Akademiją, kurią baigęs buvo įš
ventintas kunigu. Vėliau kun. J. 
Steponavičius savo mokslo žinias pa
pildė įvairiuose Vakarų Vokietijos 
universitetuose, ypač domėdamasis 
filosofijos bei teologijos mokslais. 
Begilindamas mokslo žinias filosofi
joje ir apygynęs dizertaciją gavo 
filosofijos daktaro laipsnį, grįžo į 
Lietuvą. Apsigyveno Zarasuose; čia 
jis ėjo kunigo pareigas ir domėjosi 
politiniu ir kultūriniu lietuvių gyve
nimu. Prasidėjus I-jam Pasauliniui

o reikalui esant, duoti atatinka
miems organams konkrečius pasiū
lymus ir daugelis' kitų. Visas šis 
darbas bus vykdomas krikščioniš
komis tradicijomis išaugusioje va
karų kultūros dvasioje.

Pagal seną „Naujosios Romuvos“ 
tradiciją, nutarta susirinkti ketvir
tadieniais. Romuvietis

Dviguba studentu, atei
tininkų šventė

Hanau. — Sausio mėn. 11 d. Ha
nau lietuvių stovykloje, Frankfurto 
universitete studijuojančių ateiti
ninkių pastangomis, buvo atgaivin
ta studenčių ateitininkių korpora
cija „Giedra“. Tą pačią dieną buvo 
paminėta ir Frankfurto universi
teto studentų ateitininkų draugovės 
vienerių metų veiklos sukaktis.

Šiose dvigubose iškilmėse daly
vavo ir sveikinimo kalbas pasakė 
LTB Vyriausio Komiteto Pirminin
kas prof. Gylys, stovyklos klebonas 
kun. Z. Gelažius, ateitininkų send
raugių vardu — Petrušauskas, bu
vusių giedrininkių vardu — Sužie- 
dėlienė ir Maldeikienė, Studentų 
Zoninės Atstovybės Pirmininkas 
coll.Vildžius. Be to, dar sveikino 
Stud. At-kų Centro Valdyba, stu
dentai skautai, studentai varpinin
kai, Frankfurto Universiteto Stu
dentų Atstovybė ir įvairių ameri
kiečių bei prancūzų zonos universi
tetuose veikiančių studentų ateiti
ninkų draugovių atstovai.

Iškilmingo akto metu 10 Frank
furto universiteto studenčių ateiti
ninkių buvo pakeltos į tikrąsias 
„Giedros“ korporacijos nares ir pa
sižadėjo likti ištikimos korporacijos 
obalsiui „Į kalnus, į viršūnes“. Ce
remonijas atliko kun. L. Jankaus
kas ir Sužiedelienė. Iškilmingo 
akto pabaigoje prof. A. Benderius 
skaitė paskaitą. „Ateitininkiškasis 
idealas ir tikrovė“, o literatūrinės 
pajėgos pasirodė su savo kūriniais.

Šventę pagerbė ir stovyklos vi
suomenė, ypač gausiai atsilankyda
ma į jos iškilmingąją dalį. Dalyvis

Karui, kun. dr. J. Steponavičius su 
daugeliu to krašto lietuvių paliko 
gimtinę ir išvyko į Rusiją. ♦ 
Po I-jo Pasaulinio Karo, vėl grįžo 
kun. dr. J. Steponavičius į Nepri
klausomą Lietuvą ir išrinktas keletą 
sykių į Lietuvos šeimą.

Savo iniciatyva pastatė puikius 
gimnazijos rūmus Zarasuosę. Čia jis 
buvo ilgametis gimnazijos mokytojas 
ir direktorius. Zarasų gimnazijoje 
mokiniai žavėjosi jo puikia iškalba, 
daugelio kalbų mokėjimu. Mat, dr. 
Stepanavičius puikiai vartojo žodžiu 
ir raštu apie devynias kalbas.

Vokietijoje dr. J. Steponavi
čius blogai gyveno Sudetuose, Rei- 
chenberge, daug čia jis padėjo lie
tuviams ir pagelbėjo jų gyvenime. 
Priartėjus frontui, iŠ ReichenbergO 
pasitraukė į Vakarinę Vokietijos dalį.

Mirė ir palaidotas Vangene.
V. Bk.

ALBINAS MARIUS KATILIŠKIS

Šypsena pro miglas
Paskui kėlėsi saule, aiški, didelė 

Ir taip gražiai apvali, kaip šventojo 
aureolė altoriuje. Ir staiga pratrūko 
gyvenimas, lyg pasipurtęs, nukrės- 
iamas rasas. Visoje lygumoje vėrėsi 
durys, ir žengė į lauką vyrai ir mo- 

i terys, ir piemenys ginė bandas.
Didelė saulė skriejo dienos auk

sinėje kelionėje, kai nuslinko ūmus 
debesėlis, jo tamsiame plėme žydėjo 
vaivorykštė, kaip išskleista milži
niško povo uodega.

Praėjo savaitė lyg saldžiame žiedų 
Svaigulyje, į kurį dėjo po vieną lašą 
taedaus koriai, uogų sultys, levendrų 
Ir žirnikų kvapsnis, bičių dūzgimas, 
tvėrių žydėjimas, vystantis šienas 
ir miškas, ir upelio čiurkšlė per bal
tus akmenėlius, ir gandro kalenimas 
blyškioje mėlynėje ir šiltas dirvų 
atsikvėpimas vakare.

Buvau visūr, plataus ūkio galu
laukėse. Pažinau, padėjau tvarkytis, 
sutikau jaunų vyrų iš kaimynijos ir 
iš toliau, tokių kaip aš — ieškomų, 
gaudomų, besislapstančių. Gražutė 
Dana ir gudraujanti Aušra mane 
vadino vardu ir klausinėjo šimtų 
dalykų, kurių patsai gerai nežino
jau, prašė rečiausių ir neįmano
miausių daiktų. Mes maudėmės, žu
vavome, jodinėjome, uogavome miš
ke ir skynimuose, ėjome lenktynių 
ir prasimanėme begales naujų pra
mogų.

Kartą su ponia Elena važiavome 
miestelin lengvame vežimėlyje, spar
čiai nešami sartos kumelaitės. Grį
žome su pirkiniais ir dar toli ma
tėme vaikus, atbėgančius mus pa
sitikti. Kaip šydas plonytė jos ska

relė majestotiškai plastėjo tarp 
krykštaujančių vaikų, ir aš tariausi, 
kad niekad neregėsiu gražesnio re
ginio ir taip arti nejausiu tokios di
delės meilės ir palaimos. Aš buvau 
šalia jos — viską duodančios, dali
jančios ir dovanojančios ir neiman- 
čios nieko sau.

O netikrumas buvo didelis, ir jis 
nemažėjo nuo to, kaip nes jį ban
dėme užsupti vasaros viduryje, įvai
riaspalviame žydėjime, kaip margi 
vaikų rūbai.

Mačiūnas pasakojo paskutines 
naujienas. Aš pajutau, kad mano 
keliai suvirpo.

— Molodečną, Vileika kritusi. 
Stiprūs priekiniai daliniai Naro
čiaus ežero srityje. Tiesioginiai 
grąsoma Vilniui ... *

Palaukęs pridūrė:
— Neįsivaizduojamas bėgimas su

muštos armijos. Pilni keliai ... Ir 
kur jie sustos? . . .

Jis nutilo ir mes visi tą akimirką 
palikome lyg perliežti liepsnos ir ne
gyvi savo degėsių pelenuose.

Tai jau yra atėjęs laikas, kurio 
karštligiškai gynėmės, negalėdami 
leisti sau tikėti, nes tai neįmano
mybė, kaip mirtis devynioliktuose 
jaunuolio metuose. Jąją netikima 
iki pat galo. O ji vistiek ateina.

— Tarp dviejų žaizdrų, tarp dviejų 
susiduriančių geležų. Kas mums 
lieka? ... — Mačiūnas palaukė 
tiek, kiek reikia cigaretei numesti 
ir naujai užsidegti. — Ne . . . Bet 
kol kas turime įdėmiai dairytis. De
moralizuoti kareiviai eina per mūsų 
kraštą, o partiečiai juo pasiučiau

dūksta. Joniškyje apsupta bažnyčia 
sumos metu, ir visi vyrai išvežti. 
Tas pat Kaišedoryse. O viename kai
me, nepamenu, šiauriniame apskri
tyje, užpuolė kryžiaus šventinimo 
procesiją, ir nepadėjo giesmės nė 
maldos. Miškai pilni banditų, plė
šikų, partizanų . . .

Ir vėl truko tyla, ir tik sunkiai 
alsavo krūtinės. Ir buvo girdimas 
dundėjimas iš rytų. Taip, taip — 
ilga, pratruksianti kanonada.

— Kas bus? Klausia ir nori žinoti 
kiekvienas. Ateina alkana, tamsi vil
nis, ateina pavergti ir keršyti, kad 
mes mylime savo žemę, kad norime 
likti jai ištikimi,- kad spyrėmės prieš 
kitus atėjūnus. Bėgti? . . Aš ne
žinau kur ... Ar neliks mums žalio 
miško prieglobstis? . . . Tarp plė
šikų, valkatų, prasikaltėlių, kai jie 
išėis iš slėpynių pas savo draugus? 
Ir mums, kurie mylime savo žemę 
už viską daugiau . . .

Ar vaikai suprato tėvo žodžius? 
Bet jie stovėjo suklusę, nustebimo 
pilnomis akimis ir praviromis bur
nomis. Ponia Elena glaudė ir bučia
vo jų galvas. Ji vengė pakelti akis, 
o aš mačiau, kaip ten sudegė ašara, 
gaili ir švitanti kaip žariją.

Tą pačią dieną patikrinome gink
lus. Perkilojome šovinių dėžes — 
šautuvams, kulkosvaidžiams ir pisto
letams. Tankiame vikmedžio krūme 
sukrovėme, išvalę ir peržiūrėję. At
vykdavo iš kaimų vyrai. Jų pra
nešimai buvo sunkūs ir neramūs, 
kaip jų pačių veidai. Jie klausinėjo 
ir lingavo galvomis. Tai yra aišku. 
Tai visiems žinoma.

Į Vilnių veržėsi rusų daliniai. Ka- 
ruomenė ir bėgliai pasiekė mūsų 
nuošalų kampą.

Naktimis žioravo plačios pašvais
tės, gyvos, judančios, ugnies stulpais

atsiremdamos į patį dangaus viršu
galvį ir dusiūs sprogimai kartojosi 
vienur ir kitur.

Darbai sustojo laukuose. Kaitra 
suglebino medžių lapus, ir laukai ir 
horizonto kraštai drebėjo saulės 
liepsnoje, netemdomoje debesėlių. 
Tik už miško pasirodydavo juosvi 
dūmai ir kelio dulkės kybojo visą 
laiką ištisiniame ratų tartėjime.

Tą dieną atsiminiau, kad reikia 
pasiekti namus. Dėl manęs nerims
ta. Ruošiau kelionei dviratį, apsun
kęs ir su kartumu gomuryje, ir ži
nojau, kad apsisukęs grįšiu atgal, 
nedrįsdamas prisipažinti, kad ta 
vieta man tapo brangi.

Aš pasisukau,, siekdamas paimti 
reikalingą raktą, ir pamačiau dar
bininkų vaikus, bėgančius nuo var
tų. Tuo pat metu Mačiūnienė išniro 
pro galines namo duris su Dana glė
byje.*

— Žandarai! . . . Gelbėkitės! . . . 
— riktelėjo ji, bėgdama ir pranyk- 
dama už gyvatvorė? ir konuso for
mos tujų.

Aš tebelaikiau raktą rankoje, ir 
plaukai buvo užkritę ant akių. Iš 
kiemo artėjo šeši ar aštuoni karei
viai, paruoštais automatiniais šau
tuvais.

— Ar* mes įkliuvome? . . .
Užpakaly išgirdau Mačiūną. Jis 

stovėjo tarpduryje, aukštas ir nus
virusiais vienon pusėn plaukais.

Vienas kareivis pamojo, bet aš, 
nieko nesuvokdamas, stovėjau. Tada 
jis priėjo ir pastūmė, vos pajudin
damas iš vietos. Kiti du, mane 
paėmę ir parodę kryptį, liepė eiti, 
sekdami įkandin. Užpakaly girdėjau 
Mačiūną smarkiai vokiškai kalbant 
ir mačiau jį pakeliant rankas, kai 
tuo tarpu vienas kareivis iš jo ki
šenės ištraukė pistoletą.

Ant vieškelio atovinčiame sunk
vežimyje, jau buvo daugiau kaip 
dešimt vyrų, jų tarpe ir du iš mūsų 
ūkio. Moterys verkė, lakstydamos 
aplink. Kareiviai paskubomis nešė 
ir krovėsi kumpius, lašinius ir kitus 
maisto produktus. Mačiūną atsivarė 
įremtu nugaron vamzdžiu. Moterų 
jis prašė, kad praneštų jo žmonai 
ir pasakytų, kad jis vistiek pabėgs 
ir sugrįš. Jis aiktelėjo ir sukando 
dantis. Didelė, blizganti mašina 
įsuko kieman, ir joje matėsi unifor
muoti rudžiai.

— Tai Kerbelts ... Aš žinau, ko 
jis nori ...

— Ponia su mergaite išbėgo . . » 
Jos neras . . .

— Neras . . .
Jo veidas pasidarė pilkas, kaip 

apneštas dulkių, ir ūmai išsišovę 
žandikauliai smarkiai krutėjo.

Mašina suūžė. Keli žandarai liko 
ant kelio, o kareiviai abiejose borto 
pusėse laikė atkištus šautuvus.

Aš ištiesiau ranką, mojuodamas 
medžiams ir tolstantiems kelio dul
kėse. Ji pasidarė sunki, kaip nu
laužta. Dideliu greičiu sukosi ratai, 
keldami dulkių sūkurį. Ir jos skan
dino nykstantį tolumoje aukštų me
džių guotą. Pasisukime dar kartą 
šmėkštelėjo menkutis sodybos ga
balėlis, ir mes važiavome mišku.

Tada persižegnojau. Mane pasekė 
kiti vyrai. Vieni keikėsi ir grūmojo,’ 
bet daugumas tylėjo, iki kraujo su
kandę lūpas. Tik vienas, tamsia
plaukis, vaiko veidu, pasikukčioda
mas verkė, kartodamas:

— Sudiev, sudiev . . . Daugiau 
nebematysiu . . .

Mačiūnas sėdėjo, nugarą atrėmęs 
į šoferio būdelę. Jis buvo užsimerkęs 
ir panėręs plaukuose rankas. Aš 
vengiau sutikti jo žvilgsnį. b. <L

4



1M8. t n TĖVIŠKĖS GARSAS 5 psi.

Pabaltijo Universitete Vienybės“ skyrius Rothenburge
Vos praėjus kelioms savaitėms po 

iškilmingo užtikrinimo, kad Pabal
tijo Universitetas, bent Sj semestrą 
(iki gegužės 27) galės veikti nekliu
domai, štai studentiją sujaudino vėl 
nauji gandeliai dėl tolimesnės Uni
versiteto egzistencijos. Ir iš tikrųjų, 
sausio vidury, apsilankė vėl viena 
nauja „komisija", kuri Rektoratui 
pasiūlė vėl vieną naują reformos 
projektą. Esmėje „naujasis“ pro
jektas veik nesiskiria nuo spaudo
je jau iš anksčiau žinomojo potvar
kio, kuriuo sekant, Universitetą tu
rėtų palikti visi, kurių amžius pa
siekė 25 m. ribą ir tie. kurie čia jau 
studijavo du semestrus Energingai 
įsikišus ir argumentuotai įrodžius 
tų visų „potvarkių“ absurdiškumą, 
svečiai vėl išsivažlnėjo atgal Į savo 
tarnybos vietas. Vistik, atrodo, kad 
ir po tokių dažnų komisijų Uni
versitetas bent šį semestrą tikrai 
dar išsilaikys sename sąstate. Gaila

Aktualios paskaitos

tik, kad panašioa vizitacijos labai 
numuša otudijuojančlų darbo nuo
taiką.

Negalima nepaminėti vokiškosios 
Hamburgo spaudos, kuri paskutiniu 
metu vėl įsidėjo keletą objektyvių 
straipsnių ir net iliustracijų iš Pa
baltijo Universiteto gyvenimo.

PROF. J. KRIKŠČIŪNO KŪNO 
PERKĖLIMAS

Pereitais metais kovo mėn. miręs 
prof. Jurgis Krikščiūnas buvo pa
laidotas Hamburgo Ohlsdorfo kapi
nėse. Iškilus antkapinio paminklo 
statymo reikalui, paaiškėjo, kad tu
rima dabartinio kapo vieta yra per- 
maža bet kokio paminklo statymui, 
tuo būdu, velionio našlės pastan
gomis, tose pačiose kapinėse buvo 
nupirktas didesnis kapui sklypas ir 
š. m. sausio mėn. 8 d. velionio pro
fesoriaus palaikai buvo perkelti | 
naująją vietą. Paminklas jau yra 
baigtas ir šiomis dienomis bus pas
tatytas ant kapo.

■n
Rothenburg — Prieš karą sėk

mingai veikęs lietuvių, latvių „Vie
nybės“ sąjūdis tiek Latvijoje tiek 
Lietuvoje buvo radęs platų atgarsi 
ir žymiai prisidėjęs prie abiejų tautų 
visuomenės politinio bei kultūrinio 
bendradarbiavimo. Tačiau užėję 
okupacijų metai sugriovė gražiai 
pradėtąjį darbą. Dabar, esant trem
tyje, buvusieji vakar dienos kaimy
nai apsigyvena dažnai net po tuo 
pačiu barako stogu, tcdėl pasidarė 
būtina atgaivinti „Vienybės“ sąjūdį, 
kuris išlygintų kai kur ir nevisai 
broliškus broliškųjų kaimynų san
tykius.

1947 m. rugsėjo mėn. buvusieji 
„Vienybės" centro veikėjai ėmėsi 
iniciatyvos šį sąjūdį atgaivinti. Tuo 
tikslu 1947 m. spalių 18-19 d. d. Lū- 
becke buvo sušaukta lietuvių-latvių 
spaudos konferencija, aptarti „Vie
nybės“ veiklos atnaujinimo klausi
mams. Po šios konfėrencijos įvai
riose stovyklose ėmė kurtis „Vie
nybės“ skyriai Štai ir pas musRo- 
tenburgo pabaltiečių stovykloje, 
1948 m. sausio mėn 10 d. buvo {kur

de. St. Stirbys (liet.), sekr. — A. Za- 
rinš (lat.), ižd. — K. Karklinė (lat) 
ir dr. V. Ivinskas (liet.) — narys.

I revizijos komisiją išrinkti: Alb. 
Pocių? (liet.), J. Kriščiūnas (liet.) ir 
Beimanis (lat).

Naujoji valdyba nutarė po mė
nesio surengti iškilmingą lietuvių- 
latvių „Vienybės“ skyriaus atidary
mą su turtinga programa ir akty
viai prisidėti prie Vasario 16 d. 
minėjimo. Alb. Pocius

Naujas Apylinkės 
Komitetas

Scheinteldas. — Sausio 11 d. iš
rinktas naujas Apylinkės Komitetas 
šios sudėties: mokyt. P. Balčiūnas, 
kun. dr. J. Maknys, A. Januška, V. 
Griškevičius ir M. Sumantas. Schein- 
feldiečiai linki naujam Komitetui 
našaus ir sėkmingo darbo.

Uždaryti paboti, 
tautiniai komitetai

Gottingen. — Sausio 8 d. Gdttin- 
gene gyvenančių lietuvių, latvių ir 
estų stovyklų komitetams atatinka
mais raštai buvo pranešta, kad 55 
DPACS Gfittingen BAOR įstaiga, 
nuo š. m sausio 8 d visų trijų pa
baltiečių stovyklų Tautinius Komite
tus paleidžia, o visų buv. Komitetu 
vietas užims vienas rinktas Komen
dantas, kuris turės 5 balsų teisę. Be 
to, Komendantas turės 5 asmenų 
rinktą, bet neapmokamą, patariamą 
tarybą. Tas pertvarkymas padarytas 
ssą dėlto, kad norima sumažinti 
apmokamų tarnautojų skaičių iki 
7 %. Bet ištikrųjų — tai norima už
gniaužti visų 3 stovyklų tautinį ir 
kultūrinį veikimą, nes čia pat gy
venančių lenkų ir ukrainiečių sto
vyklų tautiniai Komitetai liko nepa
liesti. Kad panašiems žygiams būtų 
užkirstas kelias, jau padaryti visi 
atatinkami žygiai Kalniukas

Studentai stovyklauja Alpėse
Freiburg- — Liaudies Universitete, 

YMCAos patalpose, energingo vedė
jo dr. A. Skėrio rūpesčiu ketvirta- 
dienais, vyksta paskaitos aktualiomis 
temomis. Sausio mėn. 5 d. įvyko 
dipt ekonomisto Jono Stragausko 
įdomi paskaita. „Klaipėdos krašto 
reikšmė", to krašto atgaivinimo su
kakčiai paminėti. Tenka pažymėti, 
kad DP restorane skelbimas apie 
vykstančią paskaitą buvo pašalintas, 
ir daugelis kolonijos narių neatvyko 
į šią paskaitą. Matyt, esama tūlų 
asmenų, kuriems šios temos gvil
denimas yra nemalonus ir jie są
moningai trukdo.

— Cla gyvenančio prof. Jono Ba
lio iniciatyva manoma Liaudies Uni
versitete surengti visą eilę paskaitų 
iŠ lituanistikos srities, kurias skai
tys specialistai, prof. Z. Ivinskis, 
Skardžius, Balys ir kiti. '

Studentų kultūrinė savaitė
Freiburg. — Universiteto Studen

tų Atstovybės iniciatyva, susitarus 
su stiidL užsieniečiais, š. m. sausio 
mėn. rengiama kultūrinė savaitė, 
visos prancūzų zonos universitetų 
studentams aktyviai prisidedant. S. 
m. sausio mėn. 24 d. įvyksta vien 
DP studentų išpildoma meninė pro
grama, kurioje dalyvaus ir lietu
viai studentą4. Dixi

Padėkos
Emigracijas stovyklos ButzbacSie lie

tuviams, paaukojusiems Frankfurto u-to 
studentams, sergantiems Tbc, per p. Va- 
ranką 790 RM, reiškiame nuoširdžią 
padėką. Frankf. stud, šalpos Komisija

♦
4-ji Lietuvių Sargybų Kuopa Kalėdų 

švenčių proga IRO globos netekusiems 
vaikučiam* suaukojo 153 plyteles šoko
lado Ir 379 rul. saldainių, kuriuos įteikė 
Liet. Raudonajam Kryžiui.

Už šią auką, kuri mūsų mažiesiems 
sudarė malonią staigmeną prie kuklių 
Kalėdinių eglučių, ir pademonstravo 
lietuvišką solidarumą. Kuopos Vadui ir 
jos vyrams reiškiu nuoširdžią padėką.

Pastaba: Amer. Zonoje IRO globos 
netekusių Ud B metų vaikučių yra 
apie 600.

Amer. zonos Pietų Rytų Zonos R. K. 
Generalinis įgaliotinis.

Ta pat proga patirta, kad našlė 
p. Krikščiūnienė pradėjo rinkti mi
rusiojo publicistinius bei moksli
nius straipsnius, pasirodžiusius mūsų 
spaudoje, kuriuos nori išleisti atski
ra brošiūra. A-is

tas „Vienybės" skyrius. Per stei
giamąjį susirinkimą nariais įstojo 
57 baltai. (35 lat. ir 22 liet.). Sky
riaus Valdybos pirmininku išrink
tas lietuvių bičiulis, latvių gimnazi
jos dir. p. M. Gaide, vicepirm. —

Fischen. — Tuoj po Kalėdų, iš visų 
trijų vakarinių zonų skubėjo studen
tai skautai samb! „Vytis" nariai 1 
savo II-ją akademinę, šiuo kart žie
mos stovyklą Fischene, Alpių kal
nuose. Buvo įsikurta YMCAos poil-

vėliu užsikelta į apylinkėje aukš
čiausią viršūnę Nebehorną, stebėtos 
slidžių šuolių varžybos ir pan. At
liekamu laiku buvo ruošiami skau
tiški laužai su įdomia programa. Da
lyvaujant visai eilei korp! „Vytis“

SPORTG ŽINIOS

Kas naujo Fieiburge
Freiburg. — Prancūzų karinės 

valdžios patvarkymu uždrausta DP 
siųsti laiškus kariniu paštu. Laiškai 
gali būti siunčiami tik per vokiečių 
paštą, nurodant siuntėjo pavardę 
ir adresą.

Taipogi uždrausta DP važinėti 
prancūzams skirtais tramvajaus va
gonais. Vienas lietuvis studentas 
už tai nubaustas 20 RM. Kinuose 
uždrausta sėstis į prancūzams skir
tas vietas, anksčiau 
kreipiama dėmesio.

Į prancūzų karinę 
Imama DP tarnybon 
davėjomis, o vyrai pagalbiniais dar
bininkais. Už tai bus leista pirkti 
markėmis krautuvėje pardavinėja
mų nenormuotų prekių.

Vakarais ir jau temstant pavo
jinga išeiti -gatvėn, nes įvyksta ant 
DP užpuolimų. Tam tikri asmenys 
su šūkiais „Chapeau" (kepurė) nu
plėšia nuo galvų skrybėles ir greit 
pasišalina. Tuoj po Kalėdų švenčių 
netoli YMCA buvo užpultas, grąsi- 
nant peiliu, vienas lietuvis profeso
rius ir jį lydėjęs asmuo. Du užpuolę 
juos tipai pradėjo kratyti kišenės, 
norėdami apiplėšti. Profesorius stai
ga ištraukė užpuolikui iš burnos 
peilį ir j| (peilį) numetęs šalin kartu 
su palydovais skubiai pasišalino. 
Kelioms dienoms praėjus kitam lie
tuviui DP temstant toje pačioje vie-

toje buvo atimta skrybėlė. Šio 
laiško autoriui pereitais metais irgi 
buvo atimta skrybėlė ... Skundai 
nieko nepadėjo. X.

sio name, kuris jau ilgą laiką tar
nauja panašiems tikslams. Specialus 
slidžių instruktorius mokė stovyklau
tojus slidinėti. Be to, buvo eilė eks
kursijų i apylinkes: aplankyta Austri
jos siena, tarpeklis „Breitachklamm“ 
kalnuose, Oberstdorfas, kalnų keltu-

Pabaltiečių dainos iš Hamburgo

į tai nebuvo

krautuvę pri-
moterys par-

Hamburgas. — Sausio 31 d. Ham
burgo radiofonas nuo 10,30 iki 11 
vai. duos pabaltiečių dainų pusva
landį, kuriame dalyvaus lietuvių, 
latvių ir estų chorai. Lietuvių dainos 
meną atstovaus „Tėvynės Garsų“ 
ansamblis, muziko kompoz. Valterio 
Banaičio diriguojamas. Svarbu lie
tuviam nepraleisti progos pasiklau
syti mūsų gražiųjų dainų svetimoj 
šalyj.

Spakenbergas. — Spakenbergo sto
vykla rengiasi paminėti Vasario 16 
d., Lietuvos Nepriklausomybės 30 
metų sukaktį. Vasario 12 d. (vasario 
16 d. bus užimta salė ir tą dieną ne
gauta vietos lietuviškai programai), 
tarp 16,30 vai. iki 16,45 vai. per 
Hamburgo radijofoną vėl bus trans
liuojamos lietuvių operės solistų 
Juzės Augaitytėa, Ip. Nauragio ir 
Jono Būtėno dainos solo.

„PASAULIUI ŠIANDIEN“ 
2-JI METAI

Spakenbergo vietinis laikraštis (jis 
spausdinamas rotatorium) „Pasaulis 
Šiandien“ sausio 7 d. šventė savo 2

metų sukaktį. Buvo pagerbtas pir
masis to laikraščio redaktorius A. A. 
Julius Lembergas, kuris 1946 m. ko
vo 10 d. mirė. Už jį stovyklos bažny
čioje buvo atlaikytos gedulingos pa
maldos. Iki šiol to laikraščio išėjo 
580 numerių.

Vyt. Giedaugas

Padėka
Visiems, sveikinusiems LTB Vyr. 

Komitetą Švenčių ir N. Metų proga, 
Vyr. Komitetas reiškia nuoširdžią 
padėką.

LTB Vyr. Komitetai

filisterių bei skautininkų, buvo pra
vedami pašnekesiai skautybės ir aka
deminio gyvenimo temomis.

Tenka paminėti, kad Naujieji Me
tai buvo sutikti kalnuose prie laužo, 
kuris buvo uždegtas trisdešimčia fa
kelų vaizduojančių 30 metų Lietu
vos skautybel ir 30-uostus nuo Ne
priklausomybės paskelbimo. Stovy
klautojai Iš vietos gyventojų pelnė 
daug simpatijų ir per Trijų Karalių 
šventą vietos bažnyčioje įvykusį 
Kristaus Gimimo vaidinimą buvo 
pakviesti ir lietuviai Vienas colega 
buvo pakviestas vaizduoti vieną iš 
Trijų Karalių, ką jis vykusiai ir at
liko. Itin yra džiugu, kad lietuvių 
akademinis jaunimas vieni iš pirmų
jų Bendruomenės narių, suskato ruoš
ti stovyklas žavinguose kalnuose. 
Malonu, kad ir ^as laikinas mūsų 
buvimas svetimoje šalyje Išnaudoja
mas geresniam pažinimui pasaulio 
gamtos grožybių. Studentai skautai 
labai dėkingi Stuttgarto rytiečiams, 
kurių iniciatyva1 minėtoji stovykla ir 
įvyko. A-is

Padėkime susirasti artimuosius

Jurininku mokyklos metraštis
Flensburg. — Jūrų Mokykla ruo

šiasi išleisti savo metraštį. Sakytam 
veikalui jau renka medžiagą.

— Sausio 4 d. mirė „Mūtzelburgo" 
lietuvių stovyklos gyventoja Ema 
Gerkienė-Krauleidytė, Flensburgo 
lietuvių evangelikų kantoriaus žmo
na. Ji gimusi 1889 m. gegužės 4 d., 
Šilininkų kaime, Švėkšnos vai., Tau

ragės apskr. Sirgo širdies ir skran
džio ilga. Sausio 10 d. palaidota 
Flensburgo miesto „Friedenshūgel" 
kapinėse.

Velionė, kol tik jos sveikata leido, 
uoliai dalyvavo bažnytiniuose evan
gelikų choruose ir nemaža savo 
darbu prisidėjo savųjų tautiečių 
labui.

14 JAV bei kitur per C/Kartoteką yra 
paieškomi žemiau išvardinti asmens:

376) Juzėnas Julius iš Lepšišių ir Tri- 
blnevičiūtė Adelė nuo Pušaloto. 377) 
Žilys Steponas, gimęs JAV. 378) Matu- 
saitytė Ona, gyvenusi Kaune. 379) Že
maitis Kazys (1925), Celkienė-Wolff Ma
rija, Celkytė Olga (1905) ir Celkys Hen
rikas (1926). 380) Grudzinskas Bronius 
iš Čekiškės. 381) GrinUi: Jonas (1882), 
Juzė (1891), Alfonsas *“ 
(1922) — iš Vališkių 
Krikštolaitytė Genė, 
Navirauskaitė Bronė.
Petre — visi nuo šakių. 383) Bužinskai: 
Valentas (1918), Vanda (1920). “ ‘ 
(1943) — Visi iš Rudžių. 384) 
vičiūtė Petrė iš Oželių.

385) Ona Barčaitė, kilusi iš 
parapijos, prašo atsilitepti jos gimines 
bei draugus, rašant jai tokiu adresu: 
Mrs. Ona Urbonavičlenė-Barčaitė, 3409 
So Leavitt St, Chicago, Ul./USA

(1920) ir Fabijonas 
382) Kūras Jonas, 
Albrechtas Vincas, 
Kaunaitės: Ona su

Laimutė 
Knlzike-

Eržvilko

386) Jocius Juozas iš Raseinių — tepra- 
neša savo adresą C'Kartotekai, nes jam 
yra JAV mirusio dėdės palikimas.

Be to C/Kartotekoje randasi:
Mūsų Čikagos Konsulato pranešimas 

Juozui Jociui apie mirusio dėdės pali
kimą.

Pageidavimas atsiliepti giminėms, kilu
siems iš Viduklės parapijos, tokiu adresu: 
Mr. Rapolas Milasus, 4357 S. Washtenaw, 
Chicago, 32, UI. 7SA

Laiškai: Petrui S iii ūn ui nuo Mr. A. 
Maslokus, Lydi j ai S tempi ten ei nuo Mrs. 
J. A. Franklin, J. Masalčlui nuo Mrs. K. 
Reinhordt, Jonui Dvarionui nuo' Lilės 
Grinienės, Albinui Juralloniui iš JAV, 
Klemui Jūrai nuo Pekevičienės, L. Šeš
kui nuo Vaičellūno ir Juozui Sabaliauskui 
nuo Br. Glevecko.

Giminių adresai iš JAV: Marijai Bul- 
kienei-Grabauskaitei, Helei Damašauskal- 
tei, Antaninai Klablenei-Vasiliauskaitei.

Visais šiais reikalais prašome kreiptis
į vietos LTB Komitetus. CK art o tek a ne-

Tarptautinės krepšinio žaidynes Ntcofe
Sausio mėn. 1—4 d. d. Nicoje 

vyko didžiulės, tarptautinės krep
šinio žaidynės, kuriose dalyvavo: 
1947 metų Cekoslovakljoe meisteris
— „Sokols“ iš Bmo, belgų komanda
— Amicale Sportive de Bruxelles, 
italų ekipa — Milano „Olimpia“, 
olandų ekipa — De Eerste Drlejarioe, 
Luxemburgo ekipa — Basket-ball 
de Bettembourg, šveicarų komanda
— Urania de Geneve, Monaco A. S. 
klubo rinktinė (Iš lietuvių joje žaidė 
Ruzgys ir Varkala) ir Prancūzijos 
provincijos rinktinė, sudaryta dabar
tinio prancūzų krepšinio rinktinės 
trenerio Robert Busnei. Geresniųjų 
Prancūzijos žaidėjų čia nesimatė, 
nes visi jie ruošėsi tarpvalstybiniam 
susitikimui, kuris turėjo įvykti sau
sio 9 d. su Italija. Jau pasiekė žinios, 
kad prancūzams šis susitikimas ne
labai pavyko. Prancūzų vyrai pralai
mėjo italams pasekme 35-36, gi pran
cūzės pasirodė žymiai pranašesnės ir 
itales sudorojo pasekme 35-22.

Kiek teko patirti, komandų lygis 
buvęs gan menkokas, išskyrus čeko- 
slovakus, kurie pasirodė visai be 
priekaišto. Po pirmos dienos rung
tynių, jau buvo aišku, kurios koman
dos pateks į baigminį susitikimą. Ir 
tikrai neapsirikta, — čekoslovakai ir 
monakiečiai išėjo į kovą dėl pirmos 
vietos. ,

Andrulis III, stebėjęs iš šalies visų 
komandų kovas, taip apie kiekvieną 
iš jųjų atsiliepia: „. . . Olandai ir 
lukemburgiečiai dar neturi jokio 
padoresnio supratimo apie krepšinį. 
Jie buvo žaidynių aukos. Šveicarai, 
belgai, prancūzai ir italai maždaug 
vienodo pajėgumo. Mūsų Hanau

RUZGYS SU VARKALA
Perkūnas įkrėstų jiems visiems dar 
gerokai. AS Monaco su Ruzgiu ir 
Varkala yra stipresnė dėl šių žaidėjų 
individualinio pranašumo, — šiaip 
monakiečiai irgi prilygtų italams, 
belgams ir klt Visai kitoks vaizdas, 
pažvelgus į čekoslovakų ekipą. Me
timai gana tikslūs ir iš toli ir iš arti. 
Žaidėjai maždaug vienodo pajėgumo, 
su pusėtina technika. Žaidėjai eina 
prie priešo krepšio gana greitai ir 
kamuolį protingai sutvarko iki meti
mo. Trumpai kalbant, komanda žino 
jau pakankamai apie krepšinį. Nie
ko stebėtino, kad čekoslovakai 1946 
metais buvo iškovoję Europos krep
šinio meisterio vardą. Tačiau mūsų 
koviečial ir margiečiai juos apstaty
tų. Mano manymu, mūsų vyrai prie 
normalios sėkmės turėtų uždėti 10-15 
taškų skirtumą minėtai čekų koman
dai. Juos galima prilyginti Cursai 
ar Wiirzburgo latvių YMCA-aL“

Pažymėtina, kad šiose žaidynėse 
monakiečiai turėjo „juodą dieną“. 
Komandos šulai — Ruzgys ir Var
kala buvo kietai dengiami, gi liku
sieji žaidėjai nepajėgė ištemti laimė
jimo. Varkala gali puikiai žaisti tik 
prie gerų mūsų žaidėjų, kur dažnai 
nespėji nė pamatyti, kaip kamuolys 
jau priešo krepšyje. Pas monakie- 
čius to nėra, — jiems perėjus per 
centrą dažnai prie priešo krepšio 
susidaro kimšatis, ir viso to pasėkoje 
labai retai pasiseka laimėti porą 
tašku savųjų naudai.

Žaidynių techniškos pasekmės: 
Šveicarai — Luxemburgas 34-18, 
Belgai — Olandai 34-19, Monaco —

IŠKOVOJO MONACUI II VIETĄ
Italija 47-30, Čekoslovakai — Pran
cūzai 37-26. Baigminiam susitikime 
čekoslovakai nugalėjo Monaco 47-30. 
Tolimesnės pasekmės: Pranciuai, nu
galėdami italus pasekme 33-27. už
ėmė trečią vietą ir šveicarai, nuga
lėdami — belgus pasekme 26-23, 
užėmė penktą vietą. L. V-kas

♦
GMUNDO ŠACHMATININKAI 

LAIMĖJO
Schw.-GmUnd. — Lietuvių stovyk

los šachmatininkai sausio 10 d. tu
rėjo ketvirtas pirmenybių rungtynes 
su Schorndorf o vokiečiais ir jas už
tikrintai laimėjo 5,2—2,5. Taškus 
pelnė: Brazauskas 1, Markevičius 0,5, 
Kaunas, Stančius 1, Anskolis 1 ir 
Maščinskas 1.

Lietuviai laimėjo 2 rungtynes ir 2 
baigė lygiomis, surinkdami 3 taškus 
su santykiu 18—14. 2 ir 3 vt. dalinasi 
Schorndorfo irGmtlnd vokiečiai, lai
mėję po 1 rungtynes, po vienas su
žaidę lygiomis ir po 2 pralaimėję. 
Taškų surinko po 1,5 ir turi vienodą 
suloštų partijų santykį, būtent po 
15—17. Gmūndo lietuvių šachmati
ninkai tapo Rems grupės laimėtoju 
(apima Schw.-Gmūnd ir Schorndorfo 
apskričius) ir vasario mėn. turės 2 
rungtynes su kitos grupės laimėtoju 
(Waiblingen vokiečių Schach-Ver- 
einu), kad galutinai paaiškėtų Rems- 
Murr šachmatų apyg. meisteris.

— Šachmatininkas Markevičius 
sėkmingai dalyvavo Kirchheimo ka
lėdiniame vokiečiii turnyre, į kurį 
suvažiavo 30 WOrttembergo šach

matininkų. Turnyras buvo įvykdy
tas šveicarų sistema: kiekvienam 
po 6 partijas, Meisterių grupėje lai
mėjo lenkų meisteris Wotkovskis, 
surinkęs 6 tš., pažymėtina, kad čia 
Wiirttembergo meisteris Machate 
liko ketvirtuoju su 3,5 t I grupėje 
laimėjo Krysta su 4,5 t, 2. Drexler 
(Stuttgart) — 4 t. ir 3 v. Markevi
čius su 3,5 t. ("1-2, — 1 ir =3). Pas
kutinėje grupėje laimėjo Tumek 
(Stuttgart) su 5 t

LIETUVIAI ATSTOVAUJA 
UNIVERSITETĄ

Frankfurt. — 1947 m. pabaigoje 
įvykusiame Frankfurto univ. stalo 
teniso turnyre lietuviai išsikovojo 
pirmaujančias vietas. Pavienėse var
žybose Ignatavičius išėjo universi
teto meisteriu, o Januškls laimėjo 
IH v. Vyrų dvejete Ignatavičius- 
Januškis laimėjo T v., o mišriame 
dvejete pirmoji vieta teko Januškiui- 
Bedcer. Šie studentai atstovaus 
Frankfurto univ. netrukus įvyksian
čiose studentų stalo teniso pirmeny
bėse. Al—

SCHEINFELDO „KOVO“ KREP
ŠININKAI IŠVYKSTA Į ANGLU 

ZONĄ
Scheinfeld. — Kovo I vyrai sausio 

pabaigoje išvyksta j anglų zoną. 
Ten koviečiai susitil# su Got- 
tingeno A.S.K., YMCA, latvių repre
zentacine krepšinio komanda „Ryga" 
ir kitomis. Kovas vyksta šioje su
dėtyje: ’ Grybauskas, Gružauskas 
Norkus I, Gailius, Lauraitis Birutis, 
Andriulis I ir Ginčauskae. V. Bk.

atsakinės t laiškus tų asmenų, kurie nėra 
j on įsirašę. Normalus įsirašymas CKarto- 
tekon baigiamas vykdyti š. m. sausio 
mėnesyje visuose LTB Komitetuose.

LTB CKartoteka

Paieškojimai
Elzė Pocienė ieško sūnaus Jurgio Po

ciaus. Žinančius ką nors apie ji pra
šoma pranešti adresu: Elzė Pocienė, (24) 
Stade/Elbe, Litauisches Lager Pulver- 
weg. (20Š

Jonas Kūčlauskas, gyv. A'B Kanthal 
(Kontoret), Hallstahammar, Sweden, ieško 
Jeronimo Kllčiansko, gi m. Buivydžių km„ 
Joniškio vlsč. (214)

V liūtis Stasys, gyv. Trellska E. V. W. 
Hostel, Near Truro, Cornwall, England, 
ieško Ėimonėlio Balio (karo metu gy
veno Zerbst bei Magdeburg). Žinantieji 
prašau pranešti. (215)

Jonas Rutgis, Sao Paulo, Santo Andre 
caixa postal 25, Brazil, ieško Vinco Žake
vičiaus ar jo brolio iš Sanatarų km., Lan
keliškių vals., Vilkaviškio apsk.

Jono ir Juozo Staškevičių, kilusių ii 
Užuptečių km., Anykščių valšč., Utenos 
apsk., ieško giminės iš Amerikos. Žinan
tieji apie jų dabartinę gyv. vietą prašomi 
pranešti Gaižutienei Uršulei (Ramanaus
kaitei) (13b) Traunsteln/Obb, Kurhaus, 
Zm. 94.

Antano Jurkšto vardu yra gauta iš 
Amerikos drabužių. Prašau įduoti savo 
adresą arba atvykti I Langwasser, Liet, 
stov. prie Nflmbergo, arba rašyti šiuo 
ądresu: (13a) Moorenbrunn, fl. Feucht, 
Litauisches Lager, spaudos platintojui.
PC IRO Paieškojimų Įstaiga, Arolsen ■ 
prie Kasselio, ieško sekančių asmenų:

Bardaunskaja Praskovia gim. 1922;
Budszuhn Gunther, 20 metų, iš Kaunas: 
Budszuhn Ursula, gim. 14 2. 1947, Iš Til
sit; Budwlrt Ella, 27 metų: Leonide Wlk- 
torlja, is Wiesbaden: Macevičius Kazys, 
gim. 1914. iš Kaunas Mikulskienė Ona, 
gim. 1229, iš Lankeliškiai; Goldblatt Jo
seph, gim. 1929, iš Dachau; Shereshewskl 
Chien e, 41 metų, iš Wien; Stankevičius 
Irene, gim. 1936, iš Erfurt. (51) •
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LTB apyg. pirmininkų suvažiavimas
Sausio 14-15 dienomis Seligen

stadto lietuvių stovykloje įvyko gau
sus LTB apygardų pirmininkų su
važiavimas. Dalyvavo visų apygardų 
atstovai, o taip pat ir lauktieji sve
čiai — Vykdomosios Tarybos ir L.R. 
kryžiaus atstovai. *

Suvažiavimą atidarė LTB Vyr. 
Komiteto Pirmininkas dr. Gylys, iš
keldamas tokių suvažiavimų reika
lingumą, pareikšdamas padėką Seli
genstadto stovyklos vadovybei už su
tikimą ir rūpestingumą, rengiant šį 
suvažiavimą. Pagaliau visas suva
žiavimas šiltai pasveikino tik ką at
vykusius Vykdomosiom Tarybos at
stovus.

Toliau ėjo vadovaujančių veiksnių 
pranešimai. Išsamų, plataus hori
zonto pranešimą apie tarptautinę pa
dėtį padarė p. V. Sidzikauskas. Dar 
kartą priminęs didžią mūsų nelai
mingosios tremties misiją, prelegen
tas ypač pabrėžė tą faktą, kad mes 
Čia savo buvimu privalome veikti 
žmonijos sąžinę, protestuodami dėl 
didžiosios neteisybės Baltijos srityje, 
kuri turinti būti atitaisyta. Mes su
darome dalį bendrosios europinės, 
taigi, ir pasaulinės problemos: būti 
ar nebūti, kaip laisviems civilizuo
tiems kraštams ir tautoms. Žymiuo
siuose politiniuose Europos centruo
se jau beveik netikima, kad visa tai 
būtų išspręsta taikiu būdu. Pabal
tijo pripažinimo sovietams bet koks 
pavojus, atrodo, yra praėjęs. Visu 
mūsų vadov. veiksnių buvo stropiai 
budima, visais galimais būdais pa
lenkti sprendžiamuosius pasaulio 
veiksnius Pabaltijo ir Lietuvos bylos 
labui. Tuo būdu konstatuojamas 
faktas, kad, visų sutelktų pastangų 
dėka, stovima gerame kelyje ir eina
ma vis priekin, stengiantis palaužti 
pasaulinę tylėjimo uždanga, kad 
mūsų tragedija būtų vis daugiau 
suprantama Ir keliama. Pvz. „tautų 
naikinimo“ terminas jau vis plačiau 
linksniuojamas pasaulinėje spau
doje, o tas baisusis faktas vis atkak
liau budina žmonijos sąžinę. Tad 
realioji dabartinė tarptautinė padė
tis rodo, kad ilgai taip tęstis negalės, 
kad tai esąs tiktai laiko klausimas. 
Mums gi belieka turėti kuo daugiau 
ištvermės, budrumo, organizuotumo 
ir drausmingumo.

Kalbant dėl mūsų emigracijos bu
vo pažymėta, kad jos iki šiol pla
tesne prasme ir nebuvo. Atrodo, kad 
tiktai šie metai bus mūsų išsikeldi- 
nimo metai į užjūrius.

Ir čia svarbu mūsų organizuotu- 
ffifcs, visokiariopas pasirengimas be’ 
budėjimas.

Baigdamas p. V. Sidzikauskas iš
kėlė S. m. Vasario 16-sios, kaip 30 
metų nuo Lietuvos valstybinio gy
venimo atkūrimo, sukaktį. Jos mi
nėjimas turįs įgyti ypatingai didelės 
reikšmės ir prasmės Ypač aki
vaizdoje to, kad mūsų išsilaisvinimo 
klausimas stovi žymiai optimistiš
kesnėje plotmėje. O gal jau, iš tik
rųjų, netoli tas laikas, kada galėsim 
grįžti į Tėvynę, kad atstatytume 
laisvą, demokratinę Lietuvos vals
tybę.

Toliau sekė kitų V. Tarybos narių 
ir L. R. Kryžiaus atstovo pranešimai 
visais aktualiausiais, gyvybiniais 
tremties gyvenimo klausimais. Juos 
lydėjo gan gyvos ir pozityvios dis
kusijos. bei reikalingiausia LTB 
apygardų pirmininkų informacija.

Pagaliau LTB Vyr. Kom. Pirminin
kas savo plačiame pranešime apžvel
gė įvairias priežastis pradžioje truk
džiusias susiformuoti Vyr. Kom-to 
prezidiumui. Tai buvo įvykdyta pr. 
m. lapkričio mėn. 17 d Pirmiausia 
teko organizuoti savo biurą, surasta 
žmones reikalų vedėjo, emigracijos 
ir spaudos reikalams tvarkyti. Ne
žiūrint visų sunkumų, biuras jau 
veika gana pakenčiamai.

Vyr. Kom-to santykiai su EUCOMu 
yra gan geri. Tiek EUCOMe, tiek 
IRO buvę intervenuota keletą kartų 
visais svarbiaisiais tremtinių gyve-

nimo reikalais. Dėl IRO skryningo 
EUCOMe buvo pareikšta, kad tai 
esanti tik registracija, nuo kurios 
niekas neturėtų nukentėti O jeigu 
tai kur ir atsitiktų, pažadėta užtarti 
ir skriaudas atitaisyti. Svarbu apie 
visa tai laiku pateikti konkrečius 
faktus ir gynybos medžiagą. Vyr. 
Kom. 
cija“ 
visa 
Prieš . _ _
bent jį palengvinti, atitinkama pras
me pasisakyta ir dabar parengtame 
memorandume IRO Centrui.

Taip pat daryta žygių dėl Bava
rijos Sv. Ministerijos trukdymų mū
sų studentijai, dėl sunkios emigraci
nės būklės Belgijoje ir dėl įvairių 
nenormalumų bei neleistinų reiški
nių kai kuriose stovyklose, ar kai 
kurių IRO tarnautojų tarpe. Eilėje 
atvejų gauta patikinimų atsižvelgti 
ir teigiamų pažadų.

Toliau buvo paminėta visa eilė 
Vyr. Kom. darbų ir žygių, kurių 
svarbiuosius čia paminime:

1) Paruošus LTB Statuto pakei
timą, S. m. kovo mėn. 3 d. sušaukti 
LTB atstovų suvažiavimą.

2) Išsamiai painformuotas L.R.K. 
Pirmininkas dėl sunkios tremt. pa
dėties ir kt. esamų negerovių, jam 
vykstant į Ženevą.

3) Nutarta sudaryti bylas asme-

nuomome, jeigu IRO „registra- 
yra neišvengiama, tai daryti 
jai palengvinti, išsiaiškinti, 
skryningo nereikalingumą, ar

Netiksli informacija
Savu laiku viename mūsų laik

raščių buvo paskelbtas ištisas Ka
nados įmonių sąrašas, kad norintieji 
emigruoti į Kanadą kreiptųsi į mi
nimas įmones, prašydami paimti pas 
save darbininkais ar kitu būdu tar
pininkauti emigracijai.

Kiek tiksli buvo toji informacija, 
šiandien rodo gausybė atsakymų iš 
minimų įmonių, kuriuose rašoma:

Mielas Pone,
Dėkoju jums už laišką ir 

domėjimą Kanada.
Kaip jums žinoma Kanada 

įsileidžia tam tikrą skaičių

susi-

dabar
__ ~ . ....... , _____   imi

grantų, tačiau aš su apgailestavimu 
turiu jums pranešti, kad North 
Bay Chamber of Commerce nėra 
kompetentingi imigracijos reika
luose. Mes nustebome, gaudami jū
sų ir daugybės kitų laiškus, adre
suotus North Bay Chamber of Com
merce, kadangi mes visiškai nieko

1947 m. Kanadon emigravo 75.000 
žmonių

Naujųjų Metų Kanados laikraš
čiai sveikina 75.000 emigrantų, ku
rie 1947 metais peržengė anglų do
minijos ribas.

Iš pridedamųjų duomenų suži
nome, kad, neskaitant 50.000 mer
ginų (ir jų vaikų), karo metu susi
žiedavusių su kanadiečiais kariais ir 
1946 m. atvykusių Kanadon, tais pat 
metais atvyko dar 71.719 žmonių. 
Tai išeina trigubai daugiau nei at
vykusieji 1945 m. (22.722).

Daugiau žinių apie emigraciją 
spaudai suteikė ministeris Glen. Jo 
teigimu, pr. metų mėnesiais emi
gruojančių skaičiai, palaipsniui, ne
paprastai kilo ir gruodžio mėn. pa
siekė pačią viršūnę. Per 11 mėne
sių atvykusieji ,64.895 buvo tuojau 
įkurdinti.

Ministeris toliau aiškina, kad 9000 
kanadiečių grįžo iš JAV ir 8893 
Amerikos piliečiai atvyko Kanadon 
ieškoti naujos tėvynės.

Liesdamas emigraciją iš užjūrio, 
Mr. Glen apgailestauja, kad ji ne
gali būti pilnai, vykdoma dėl trans
porto priemonių trūkumo. Turimuose 
daviniuose matyti, kad per pirmuo
sius 11 mėn. iš Didž. Britanijos

atvyko 33.910 pavienių (single) as
menų. Į tą skaičių neįeina Kana
dos tarnautojai (service nen), kurie 
sudaro 60% iš visų emigravusių
1946 m.

Toliau ministeris nurodo, kad per
1947 m. pirmuosius 11 mėn. iš Euro
pos atvyko 7.345 DP. Čia pat pa
žymi, kad pagal kvotą buvo numa
tyta įsileisti 5000, bet vėliau nutarta 
skaičių pakelti iki 20.009. Sį skaičių 
pervežti numatoma sekantį pava
sarį, todėl dabar Vokietijoje dirba 
šešios priėmimo komisijos ir iŠ DP 
stovyklų renkasi emigracijai tinka
mus žmones. Sg. Mtis

negalėjome jums padėti. Mes pra
šytume painformuoti kitus lietu
vius, kad jiems buvo klaidingai nu
rodyta krfeiptis į mus.

Jūsų prašymas įsileisti į šį kraštą 
turėjo būti nukreiptas :

Mr. C. E. S. Smith 
Commissioner,
The Department of Mines and 
Resources, 
Immigration Branch, 
Ottawa, Ontario, 
Canada.

Jūsų laiškas ir visi kiti lietuvių 
DP laiškai, gauti mūsų įstaigoje, 
nukreipti į imigracijos skyrių. Otta- 
woje (Immigration Branch at Otta
wa). Mes manome, kad minimo de
partamento valdininkai jiems duos 
tolimesnę eigą.

Mums tikrai gaila, kad mes jums 
šiuo reikalu negalime nieko pagel
bėti, tačiau mes tikime, kad jūsų 
pastangos patekti Kanadon krei
piantis į atatinkamus vyriausybės 
sluoksnius, bus vaisingo'.

Mes žinome, kad Kanadoje jūs 
atrasite laisvų, lygiateisių žmonių 
kraštą, valdomą tikrai demokra
tinės vyriausybės.

Linkėdamas jums laimingesnės 
ateities —

Bruce McLeod 
Sekretary, 
North Bay Board of Trade.

Šia proga atkreiptinas dėmesys 
visų informuojančiųjų, ypač nese
niai nuvykusių į užjūrius ir gerai 
nesusipažinusių su sąlygomis, kad 
tai, kas rašoma pasilikusiesiems sto
vyklose, būtų tikslu ir gerai pati
krinta, kad vėliau nekiltų bereika
lingo susirašinėjimo, išlaidų ir ner
vą vimosi. Emigracija yra nepapras
tai opus reikalas, ir prie jo reikia 
itin rūpestingai prieiti.

nims, veikiantiems prieš bendruo
menės vieningumą ir reikalauti juos 
prisiderinti.

4) Pasiūlyti apylinkių Komitetams 
daryti žygių švietimo darbuotojus 
pripažinti dirbančiaisiais.

5) Skryningo reikalu daryti žygių 
EUCOMe ir IRO centruose.

6) Paskirta lėšų ruošiamai Lietu
vių. Meno Parodai Amerikoje.

7) Nutarta vykdyti Laisvės Rink
liavą ir tuo reikalu duoti nurodymai 
LTB padaliniams. ,

8) Daroma žygių tremtinių finansų 
tvarkymui, valiutos pakeitimo at
veju.

Baigdamas Vyr. Komiteto pirmi
ninkas pabrėžė glaudesnio kontakto 
reikalingumą sų apylinkėmis, ypač 
įvairių statistinių žinių tiekimo at
vejais.

IRO skryningo reikalu suvažiavime 
konstatuota, kad anglų zonoje for
maliai jis dar neįvykęs pasėkoje 
įteiktų memorandumų. Kai kur buvę 
jau išmestieji dar tebesėdi stovyk
lose. Amerikiečių zonoje skryningas 
tebevyksta, o kai kur sustabdytas ir 
tebevykstąs aiškinimasis su IRO. 
Prancūzų zonoje skryningas praėjęs 
lengvai ir greitai.

Pagaliau pranešimuose, iš vietų ir 
einamųjų reikalų metu papildomai 
išsiaiškinta visais aktualiaisiais rei
kalais ir jų vykdymas pavestas LTB 
apygardoms bei apylinkėms.

Svarbiausia — iš itietų kuo sku
biau pateikti visą faktinę dokumen
tuotą medžiagą apie vykstančias ne
geroves bei nenormalumus, kad lai
ku ir tinkamai pasirengus būtų ga
lima ginti gyvybinius ir teisėtus 
tremtinių buities reikalus. Taip pat 
pabrėžtas reikalingumas kuo ilgiau
siai išlaikyti sukurtąją švietimo or
ganizaciją, o studentijai kiek galint 
tęsti savo studijas čia, Vokietijoje. 
Nusistatyta kuo iškilmingiau ir pras
mingiau paminėti Vasario 16-sios 
Dieną, jai pasirengiant visu rimtumu 
Ir organizuotumu.

Suvažiavimas priėmė rezoliuciją- 
padėką BALFui už visą didžią pa
ramą tremtiniams.

Suvažiavimo dienomis buvo su
rengti atitinkami informaciniai pra- - 
nešimai Seligenstadto stovyklos gy
ventojams. Sausio 14 d. vakare Liet. 
Tautinis Ansamblis davė specialų 
spektaklį „Nemunas Žydi“, kuris 
praėjo puikiu pasisekimu.

Seligenstadto stovyklos gyvento
jams ir vadovybei už rūpestingą su
važiavimo dalyvių priėmimą ir globą 
tenka nuoširdi padėka. (rb)

1. 13. uenkijos premjeras Jos. 
Cyrankiewicz išvyko Maskvon il
galaikės prekybos sutarties dery
boms. ♦ Sudaryta provizorinė In
donezijos vyriausybė. ♦ Prancūzi
jos parlamento pirmininku iš
rinktas Ed. Heriot.

1.14. Atsistatydino Suomijos tei
singumo ministeris Eino Pekkala.
♦ Komunistų vadovaujamos pran
cūzų CGT nutarė susijungti<su- 
bendrosiomis italų prof, sąjungo
mis. * Berlyno laikraštis „Kurier“ 
paskelbė protokolą „M“ — komu
nistų sabotažo programą Vokieti
jos pramonei žlugdyti.

I. 15. Italija pareištė protestą 
D. Britanijai dėl įvykių prie Mo
gadišu (italų Somalija). ♦ Lon
done pasirašyta nauja Britanijos 
— Irako draugiškumo sutartis- 
Indonezijos vyriausybė priėmė 
olandų pasiūlytas taikos sąlygas.

I. 16. Pasirašyta Bulgarijos— 
Rumunijos savitarpinės pagalbos 
sutartis. * Britu užs. reik, min-ja 
paskelbė Protokolo M tekstą ir 
patvirtino jo autentiškumą. ★ 
Brazilijoje susektas komunistų 
sąmokslas. * Stalinas priėmė 
Lenkijos premjerą Cyrankiewicz.
♦ Saaro markė pakeista franku.

I. 17. Kanados ir JAV krašto 
aps. ministerių pasitarimai ben
dros gynybos reikalu. # Suomija 
įstojo 46-tu nariu į Pasaulinį 
Banką. * Pasirašyta Indonezijos 
Olandijos paliaubų sutartis. ♦ 
Pirmasis
Lygos posėdis Frankfurte.

L 18. Jugoslavijos skundas JT: 
Italija trukdanti susitarti dėl 
Triesto gubernatoriaus nominavi- 
mo. * Nepaprastas Jugoslavijos 
diplomatų posėdis. ♦ Gandi baigė 
pasninką už Indijos vienybę.

I. 19. Arabai atsisakė dalyvauti 
JT Palestinos administravimo ko
misijoje. * JAV reprezentantų 
rūmai nutarė praplėsti „Amerikos 
balsų“ audicijas. * Kinijos—JAV 
derybos dėl 310 mil. dol. paskolos 
Kinijai Vašingtone.

Pasaulinės Valstybės

MIELIESIEMS SKAITYTOJAMS
Dėl netikėtai susidariusių techniš

kų kliūčių Redakcija šio numerio 
negalėjo pateikti skaitytojams tokios 
apimties, kokios jis buvo numatytas.

JT. G.“ Redakcija.*

Verbuoja DP darbininkus | Angliją
Freiburg. — Sausio 18 d. YMCAos 

patalpose įvyko DP susirinkimas, 
kuriame padarė pranešimą apie dar
bo ir atlyginimo sąlygas atvykusi 
anglų Darbo Ministerijos verbavimo 
komisijos atstovė. Iš to pranešimo 
paaiškėjo, kad į Angliją priimami 
vyrai ir moterys nuo 18-49 metų am
žiaus, vedę priimami' tik tie, kurie 
neturi vaikų. Vyrai nuo 18-30 metų 
verbuojami tik darbams anglių ka
syklose, o vyrai — į žemės ūkį ir 
tekstilės pramonę., Moterys priima
mos tik darbams į tekstilės pramonę, 
į ligonines (gail. seserys) ir namų 
ūkį.

Bendrai, iš . pranešimo susidarė

įspūdis, kad Anglijoje galima tik 
pragyventi, bet ne susidaryti san
taupų, o iš Anglijos kitur išvykti ne
galima. Darbams užsirašė keliasde
šimt asmenų, jų tarpe keli lietuviai 
DP, kurie, patikrinus sveikatą, bus 
išsiųsti į Mūnsterį (anglų zonoje) ir 
po to per pereinamąją stovyklą, pa
sirašę darbo sutartį, bus išgabenti 
Anglijon. Anglų komisija važinės 
verbavimo tikslu po visą prancūzų 
zoną ir kovo mėn. vėl atvyks Frei- 
burgan. Tuo būdu, nors mažesniu 
mastu, prasidėjo pagaliau emigra
cija iš prancūzų zonos. Dixi

Lietuvaites įsikurdina Kanadoje

ColL ŪSAITĘ GRAŽINĄ 
sutuoktuvių proga sveikina ir 
skaidrios šeimos laimės linki

Erlangeno Liet. Studentų 
Valdyba

ColL F. KAZLAUSKAITĘ 
sutuoktuvių proga sveikina ir 
skaidrios šeimos laimės linki

Erlangeno Liet. Studentų 
Valdyba

Studentų valdybos narį
coli. GUDAITĮ ALGIRDĄ, 

sukūrusį šeimos židinį, svei
kina ir laimės linki

x Erlangeno Liet Studentų
Valdyba

Neseniai iš amer. zonos išvyko 
grupė lietuvaičių į Kanadą namų 
ruošos darbams. Jų tarpe buvo ir 
kelios studentės iš Schw. stovyklos. 
Viena išvykusiųjų, stud. A. P. ap
rašo savo pirmuosius įspūdžius nau
joje aplinkoje.

Iš Montrealio vyrus nuvežė į auk
so kasyklas (jiems leido sudaryti 
grupes po 40 lietuvių) Ontario pro- 
vindjon, o mus ten pat paskirstė į 
darbovietes. Mums leido susiskirsty
ti grupėmis po 2-4 ar daugiau į vieną 
miestą. Taip mes, visos keturios, 
patekom į Kanados sostinę — Ottawą.

Žmonių gatvėj nemačiau apsku
rusių. Visi labai paslaugūs, jei kelio 
klausti, linksmi ir labai mandagūs. 
Niekas nesistebi ir nežiopso, išgirdę 
mus kalbant svetima kalba. Čia to
lerancija didžiausia — ir tikybos ir 
tautybės atžvilgiu.

Alė pateko pas daktarą, Dita pas 
radijo reporterį, o aš pas parlamen
to narį. Mano šeimininkai geri, už
jaučia ir žmogum skaito. Jau antrą 
dieną paklausė, ar aš tik nebūsiu 
lankiusi aukšt. mokyklos. Teko 
prisipažinti. Jie nepaprastai apsi
džiaugė, kad moku angliškai. Šefas 
labai susiinteresavęs DP problema 
ir sakosi parlamente kasdien kovo
jąs už didesnio jų skaičiaus įsileidi
mą. Jis mafce ištisom valandom 
klausinėjo apie stovyklas, apie Lie
tuvą, ir vėl apie stovyklas: kodėl 
pabaltiečiai nori į Kanadą, ar jie 
turi elementarų išsilavinimą, kiek 
ūkininkų, kiek darbininkų ir tt

Gaila, kad neturiu atitinkamos lite
ratūros. Pagaliau pasakė, kad kol 
kas negali vežti /daugiau, kad trūks
ta laivų^bet pavasarį ims vežti lėk- 
.uvais, Biriuos dabar stato.

Dirbu nuo 7,30 Vai. ryto iki 8 vai., 
o kartais baigiu anksčiau. Yra trijų 
aukštų namas su 8 kambariais, vir
tuve ir kit. patalpom. Aš viena tar
naitė. 3 vaikai nuo 3-9 metų. Ne
manykit, nepersidirbu: kiek padir
bu, tiek gerai, šeimininkė nevaikšto 
iš paskos, dulkes braukydama pirš
tu. Skalbia šeimininkė pati su ma
šina, o vaikus ji pati irgi tvarko. 
Kiemui šluoti ir grindims vaškuoti 
samdo vyrus. Aš tvarkau kamba
rius, prosinu, indus plaunu, pusry
čius ruošiu ir kartais pietus ar va
karienę. Jie vajgo amžinai tą patį: 
bulvių košę su mėsa ir avižinių 
dribsnių košę. Bet man liepia tai
sytis lietuviškai pagal savo skonį, 
ką aš ir darau. Jie nustebo, kai 
pirmą kartą jiems iškepiau kotlletų, 
bulvinių blynų, ryžių košę ... jie 
to nežinojo, bet labai patilto. Tai 
dabar vis tą patį „lietuvišką valgį“ 
ruošiu. Salia to — apelsinų, obuolių 
ir bananų, kiaušinių, pieno, lašinių 
ir t t valgau, kiek išgalėdama. 
Gaunu darbo sukneles baltais kal- 
nieriukais ir baltus žiurstus. Į mėn. 
40 dol. algos. Ketvirtadieniais ir 
sekmadieniais po pietų laisva. Tada 
važiuoju pas kitas į svečius. Turiu 
sau didelį kambarį 3-čiam aukšte su 
dviem sofom, foteliais, stalais, spin
tom, lempom, plačia minkšta lova ir 
radijo aparatu.

Viskas labai puiku ir gera, tik 
jaučiamės labai vienišos. Pirmas 
dvi savaites verkiau į dieną po 2 
kartu, bet dabar nebe.

Ottawoj lietuvių yra tik 3 šeimos. 
Buvom pas juos per Naujus Metus, 
bet jie komunistai su nuosavais na
mais, automobiliais ir tūkstančiais 
banke, tad mum su jais nepakeliui. 
Be to, yra dar viena lietuvė, kana
diečio profesoriaus žmona. Tai labai 
puiki moteris ir mumis rūpinasi, 
kaip savo vaikais. Čia galima uni
versitete studijuoti vakarais. Nau
jas Semestras prasidės lapkričio 
mėn. Tada jie man padės sutvarkyti 
įstojimo formalumus ir a?f galėsiu 
dirbdama tęsti studijas,'kurios kai
nuoja metams apie 200—300 dol.

Čia klišių skirtumas nejaučiamas 
tiek, tiek Europoj. Ponai 
naitę pavėžina mašina, o 
ges, atėjusias į svečius, 
vakariene. \

Vietos YMCA-os organ, 
ledoms aplankė ir dovanojo po porą 
kojinių. Ponia dovanojo gražius 
baltinius, muilo, šokoladinių saldai
nių dėžę ir 10 dol. Be to, davė dė
vėti savo žieminį paltą, kuris man 
gerai tinka. Ditą ir kitas irgi pa
našiai apdovanojo. Alei net kaili
nius davė dėvėti. YMCA pradžia- 
mokslėms kartą per savaitę duoda 
veltui anglų kalbos pamokas.

Iš pusės mėnesio algos nusipirkau 
išeiginius batus, botus po sifegą 
braidyti ir kojines. Atrodo, bus ga
lima gyventi.

Pabaltijo Universiteto
stud. ALICĘ GERKYTĘ, 

jos mamytei mirus, užjaučia
Liet. Stud. Atstovybė 

Pinneberge

Mielai
ALICEI GERKYTEI, 

jos mylimai mamytei mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Kambario kollegės Alvina, 
Danutė J., Danutė K.. 
Marytė, Raimunda ir 
Tamara

savo tar- 
jos drau- 
pavaišina

mus Ka-

Pabaltijo Universiteto stud, 
med.

ALICEI GERKYTEL 
jos mielai motutei mirus, gi
lią užuojautą reiškia 
kollegos studentai liubekicčiai

Korporantei
ALICEI GERKYTEI, 

jos motutei mirus, užuojautą 
reiškia

Pabaltijo Universiteto
Stud. Skautų S! „VYTIS“

| Sietynietį
I VARNAUSKĄ VACLOVĄ,
■ netekusį savo mamytės, nuo
gį širdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Lietuviu Meno Kolektyvas 
„SIETYNAS“y
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