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Speciali oro linija 
DP gabenti

Ottawa. (AP) — Kelių mėnesių 
bėgyje Kanada tikisi atidaryti 
specialią orinio susisiekimo liniją 
imigracijos reikalams,— pareiškė 
Mr. C. D. Howe, Kanados pramo
nės ministeris. Jo žodžiais, įvyk
dant plane numatytus 4 trans
atlantinius skridimus per dieną, 
tikimasi iš Britanijos į Kanadą 
kasdien atgabenti po 160 DP. 
Kanados imigracijos plane nu
matoma iki gegužės mėn. įsileisti 
20.000 DP. Apie 8.000 DP jau at
vyko laivais ir įsijungė į namų 
ruošos, tekstilės, medžio pramo
nės ir kasyklų darbus.

Nutruko Turkijos — SSSR 
santykiai

Ankara, n. 5. (Dena-INS). — Tur
kija iš Maskvos atšaukė savo pasiun
tinį Akdur, kadangi Sov. S-ga nuo 
1945 m. pabaigos nepasistengė atsta
tyti normalius diplomatinius santy
kius su Turkija, paskirdama jai nau
ją pasiuntinį. Su Turkijos pasiunti
nio atšaukimu normalūs diplomati- 

)

Pats muša — pats rėkia
Wiena, II. 5. (Dena-INS). — So

vietų komendantas Austrijoje gen. 
L. V. Kurasov įteikė amerikiečių 
Aukšt. Komisarui Austrijoje gen. 
Geoffrey Keyes protestą, kuriame 
nurodė * 3 praeitos savaitės inciden
tus, kur amer. karinė policija taria
mai užpuolusi sovietų kareivius, juos 
sumušusi ir pagrobusi, Kurasovas 
nurodinėjo, kad vienu atveju ameri
kiečiai bandę iŠ sovietų karinės po
licijos atimti keletą nusikaltėlių, 
antruoju atveju sužeidę sovietų ka
reivį, o trečiuoju — pasigrobę vieną 
sovietų tautybės (sic!) moterį.

Amerikiečių karinė valdžia dėl šių 
įvykių nurodo: pirmuoju atveju ta
riamasis nusikaltėlis areštuotas Vie
nos amerikiečių-sektoriuje, kas prieš, 
tarauja sąjungininkų susitarimams, 
antruoju atveju — amerikiečius už
puolęs pats sovietų kareivis, o tre
čiuoju — minima mergina buvo pa- 
baltietė, kuri kreipėsi į amer. ka
rinę policiją, prašydama ją apginti 
nuo tūlo sovietų kareivio nepagei
daujamo atidumo.

Sovietai gali pulti
Teheran, II. 3. (UP) — Politiniuose 

Teherano ' sluoksniuose reiškiama 
baimės, kad Rusija, pasiremdama 
1921 metų sutartimi, galinti įžy
giuoti į Iraną. Pagal šios sutar
ties 6 punktą Rusija buvo pa
silaikiusi teisę Iranan pasiųsti sa
vo kariuomene, jei trečioji valstybė

Irakas anuliavo sutartį
Bagdad, II. 4. (Dena-Reuter) — 

Irako kabinetas nutarė, kaip Irako 
min. pirm Said Mohamed Alsaader 
paskelbė, anuliuoti praeitą mėnesį 
pasirašytąją Irako—D. Britanijos su
tartį, nes ji nesutinkanti su tauti
niais Irako interesais ir negarantuo
janti jokios „solidžios anglų-irakie- 
čių draugystės". Sutartis esanti at
mesta, rūpestingai patikrinus jos 
punktus, ir užs. reik, ministeriui 
Hamdi Pachani pavesta apie šį nu
tarimą painformuoti D. Britanijos 
vyriausybę.

UP žiniomis, Saudi Arabijos užs. 
reik. min. Feisal atsisakė vykti pa- 
sitarimanų į Londoną.

Trėmimai į Si!
Iš patikimų šaltinių sužinota, kad 

šių metų pradžioje prasidėjo Lietu
voje naujos žmonių medžioklės, 
nauji žmonių gaudymai ir trėmimas 
į Sibirą. Vienas laiškas iš Lietuvos, 
datuotas sausio mėn. 5 d. data, iš 
karto pradedamas: . . . „nenustebk, 
jeigu tas laiškas bus padrikų minčių, 
gal tu jo ir nesuprasi, bet aš šian
dieną kitaip rašyti negaliu. Kiek
viena laulrimo ir nežinios minutė 
kankina Iki beprotystės, nebegaliu

Amerikos Lietuvių Tarybos žygiai 
Washlngtone

Amerikos Lietuvių Tarybos Vyk
domasis Komitetas, kurį sudaro, pir
mininkas L. Šimutis, sekretorius P. 
Grigaitis ir iždininkas M. Vaidyla, 
kartu su Amerikos Lietuvių Infor
macijos Centro direktorium K. Jur- 
gėla sausio 19—21 dienomis Lietuvos 
laisvinimo ir lietuvių tremtinių rei
kalais lankėsi Washingtone, įteikė 
atitinkamus memorandumus, kalbė
josi su Jungtinių Amerikos Valsty
bių Valstybės Departamento politi
kos vyrais, DP skyriaus viršininkais 
ir Kongreso atstovais.

Valstybės Departamente Amerikos 
Lietuviu Tarybos Vykdomasis Komi

niai santykiai tarp Sov. S-gos ir Tur
kijos, kurie jau kuris laikas buvo 
įtempti, nutrūko visai. Sovietų pa
siuntinys Ankaroje Vinogradov 1945 
m. rudenį buvo atšauktas į Maskvą 
ir po to į Ankarą jau nebegrįžo.

Ginčas tarp Sov. Sąjungos ir Tur
kijos tęsiasi jau nuo II Pas. karo pa
baigos. 1945 m. Sov. S-ga kaip są
lygą pratęsti 1925 m. draugiškumo 
sutarčiai, pareikalavo Sovietų Sąjun
gai perleisti kai kurias Turkijos sri
tis. Turkija atsisakė atiduoti reika
laujamas Karšo ir Ardahano sritis, 
kurių gyventojai po I Pas. karo buvo 
pasisakę už prisijungimą prie Tur
kijos. Toliau Sov. S-ga reikalavo 
bendrai administruoti Dardanelus 
ir leisti šioje srityje įsteigti karines 
sovietų bazes. Šie reikalavimai su
tapo su komunistų sukilimo pradžia 
Graikijoje.

SOVIETŲ—RUMUNŲ PAKTAS
London, II. 5. (Dena-Reuter) — Tarp 

Sovietų Sąjungos ir Rumunijos, kaip 
praneša Maskvos radijas, pasirašyta 
draugiškumo ir savitarpinės pagal
bos sutartis. Min. pirm. Petru Groza 
ir užs. reik. min. Anna Pauker va
dovaujama rumunų delegacija pir
madienį atvyko Maskvon ir tą pačią 
dieną pradėjo pasitarimus su Molo
tovu. Be šios, Sov. S-ga draugiš
kumo ir savitarpinės pagalbos sutar
tis yra pasirašiusi su Čekoslovakija, 
Vengrija ir Jugoslavija, o Rumunija 
— su Bulgarija. Vengrija ir Jugo
slavija.

panaudotų ginkluotą intervenciją 
arba persų teritorija būtų panaudota 
baze ginklu užpulti Rusiją ar kitą 
sąjungininką, arba Persijos vyriau
sybė po to, kai Rusijos vyriausybė 
ją apie tokius kėslus painformuos, 
nepajėgtų tokio grasinimo išvengti. 
Sovietų nota, kurioje protestuojama 
dėl amerikiečių militarinio aktyvu
mo pietiniuose Rusijos pasieniuose, 
čia laikoma paskutiniu rusų pareiš
kimu, po kurio Sovietų Sąjunga ga
linti pradėti veiksmus. Sovietų-persų 
santykiai ypač pablogėjo po to, kai 
Persijos parlamentas atmetė rusų 
pasiūlymus naftos koncesijų atžvil
giu, ir tikimasi kad iš to galį kilti 
rimtu pasėkų. '

London, II. 2. (UP) — TASSo pra
nešimu, Sovietų Sąjungos pasiunti
nys Teherane Persijos vyriausybei 
įteikė notą, kurioje protestuojama 
dėl amerikiečių karinės misijos veik
los Irane. Šios misijos veikla esanti 
pavojinga Sovietų Sąjungos terito
rijai'.

Notoje pareiškiama, kad amerikie* 
čiu kariniai patarėjai vaidiną lemia-

jirtį nesiliauja
nieko nė dirbti, net ir ramiai sėdėti. 
Sužinojau, kad tėveliai išvažiuoja 
į . . . (čia suminimos pirmosios oku
pacijos metu Sibiran išvežtųjų pa
vardės), gyvenamas vietas. Kaip 
liūdna atsiskirti, norėčiau šiuo metu 
būti tėviškėj, kad galėčiau su jais 
kartu važiuoti, nes ką jie veiks ten 
vieni? Juk jau žila senatvė guli ant 
jų pečių. Nemanyk, kad tik vieni 
tėveliai keliaus, oi daug, kelis syk 
daugiaus negu kadaise" . . .

tetas Kalbėjosi politiniais Klausimais 
su Rytų Europos skyriaus vedėju C. 
Burke El bride. Lietuvių delegacija 
atsakingajam Jungtinių Amerikos 
Valstybių Rytų Europos skyriaus 
viršininkui išdėstė dabartine padėtį 
Lietuvoje ir kitose Pabaltijo valsty
bėse.

Amerikos Lietuvių Vykdomasis 
Komitetas turėjo pasikalbėjimą lie
tuvių tremtinių reikalu su DP sky
riaus vedėju Dawson. ' Išdėstyti 
tremtinių vargai Vokietijos stovyk
lose ir prašyta dėti pastangas, kad 
lietuviams tremtiniams butų plačiau 
atvertos durys į Jungtines Amerikos 
Valstybės. Pagrindinis lietuvių
tremtinių troškimas yra grįžti į iš
laisvintą tėvynę.

Lietuvių .delegacija turėjo keletą 
pasikalbėjimų su visa eile Kongreso 
atstovų. Kongreso atstovam iš
dėstyta Lietuvos padėtis ir lietuvių 
tremtinių reikalai.

Valstybės Sekretoriui Marshalliui 
įteiktame rašte Amerikos Lietuvių 
Tarybos Vykdomasis Komitetas pa
žymi, kad jis remia Jungtinių Ame
rikos Valstybių pastangas atstatyti 
Europą. Amerikos ūkinė ir politinė 
pagalba Europai būtinai reikalinga. 
Amerikos Lietuvių Taryba konsta
tuoja, kad Sovietų Sąjunga šias kil
nias Amerikos pastangas visokiais 
būdais trukdo ir trukdys. Amerika 
turi ryžtis savo tikslus įgyvendinti. 
Europos atstatymas bus negalimas

JAV projektas Kašmiro ginčui 
išspręsti

New York, II. 5. (Dena-INS). — 
JAV pateikė Saugumo Tarybai 
5 punktų programą Indijos ir Pa
kistano ginčui Kašmiro klausimu iš
spręsti. Amer. delegatas Warren R. 
Austin pareiškė, kad JAV nemaną, 
jog Indijos — Pakistano ginčui būtų 
reikalingos specialios priemonės iš 
Saugumo Tarybos pusės.

Amerikiečių pasiūlymai yra: 1. 
Sudaryti pereinamąją vyriausybę, 
kuri turėtų administruoti Kašmirą 
iki plebiscito. Vyriausybės galia baig
tųsi su plebiscito rezultatų paskel
bimu; 2. Netiekti jokių transporto 
priemonių ir municijos bei kitų ka
rinių reikmenų Kašmįre kariaujan
tiems generolams; 3. Garantuoti lais
vus rinkimus plebiscito metu. Už

Persiją
mą vaidmenį Irano ginkluotose pa
jėgose ir grasiną Iraną paversti stra
tegine JAV baze. Visos persų kariuo
menės apmokymas vykdomas pagal 
amerikiečių nurodymus, ir armija 
esanti visiškai modernizuota. Esą 
paruošti planai, pagal kuriuos ame
rikiečiai padėsią reorganizuoti Irano 
karinę pramonę. Amerikiečių karinė 
misija Kūme vietovėje įsteigusi savo 
aviacijos bazę, kuria naudojasi vien 
tik amerikiečių lėktuvai. Pastarai
siais mėnesiais karinė misija esanti 
sustiprinta. Be to, netrukus laukia
mas naujas didesnis amerikiečių ka
rininkų ir kareivių kontingentas.

Teheran, IL 5. (Dena-Reuter). — 
Persijos vyriausybė įteikė Sovietų 
Sąjungos pasiuntiniui notą, kurioje 
atmetami sovietų protestai dėl ame
rikiečių karinės misijos veiklos Per
sijoje.

Athenai, II. 4. (Dena-Reuter) — 
Pirmieji amerikiečių lėktuvai, skirti 
Graikijos aviacijai, kaip patiriama, 
jau atgabenti Graikijon. Kitų trans
portų laukiama artimiausioj ateityj.

London (UP) — Maskvos radijo ži
niomis, JAV finansiškai remianti 
rifkabilų vadą Abd el Krim. Dulles, 
lankydamasis Prancūzijoje gavęs 
de Gaulle užtikrinimą, kad Prancū
zija atsisakysianti šiaur. Afrikos 
JAV naudai, jei JAV jam padės 
užimti valdžią Prancūzijoje.

ITALIJOS — JAV SUTARTIS
Roma (Dena-INS) — Tarp Italijos 

ir Jungt. Valstybių vasario 2 d. pa
sirašyta prekybos, laivininkystės ir 
draugiškumo sutartis dešimčiai metų.

ir Jungtinės Amerikos Valstybės 
negalės būti ramios ir saugios, kol 
Kremlius griaus kilnias Amerikos 
pastangas Europai atstatyti ir pasto
viai taikai sukurti. Tik Rytų Euro
pos tautų išlaisvinimas atneš lau
kiamų vaisių Jungtinės Amerikos 
Valstybės turi imtis žygių, kad So
vietų Sąjunga pasitrauktų iš Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Ru
munijos ir kitų užgrobtų kraštų ku
rie jai nepriklauso

Kitas raštas Marshalliui įteiktas 
lietuvių tremtinių reikalu. Atitin
kamas raštas, įteiktas ir Kongreso 
pirmininkui Joseph Martin. Jis lie
čia lietuvių tremtinių reikalą.

Amerikos Lietuvių Tarybos Vyk
domasis Komitetas savo lankymosi 
Washingtone metu užmezgė tamp
rius ryšius su Tarptautiniu Valstie
čių Sąjūdžiu. Visas komitetas daly
vavo to sąjūdžio sukviestoj spaudos 
konferencijoj.

ORGANIZUOJAMAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ IMIGRACIJOS 

KOMITETAS
Amerikos Lietuvių Taryba kartu 

su BALFo pirmininku kun. Dr. J. B. 
Končium svarstė imigracinės komi
sijos paruoštą projektą ir nutarė or
ganizuoti Amerikos Lietuvių Imigra
cijos Komitetą. Sumanymui įgyven
dinti sudaryta organizacinė komi
sija.

rinkimų privedimą atsakinga per
einamoji vyriausybė; 4. Ši vyriau
sybė atsakinga už taikos sąlygų at
statymą Kašmire, kad visi gyvento
jai laisvai galėtų dalyvauti plebis
cite; 5. Kašmiro tautai — ir tik jai 
pačiai — duoti nuspręsti savo ateitį. 
Abiems pusėms priėmus šias sąlygas, 
būtų išbrista iš dabartinės situacijos.

IAUNIAUSIOJI BRITŲ DOMINIJA
Bad Nauheim, 11. 4. (Dena) — Britų 

sala Ceylon trečiadienį buvo paskelb
ta laisva ir nepriklausoma valstybe 
britų Commonwealth ribose.

= Po Gandhi nužudymo Bom
bėjaus mieste prasidėjo neramumai, 
kurių metu žuvo 11 ir sužeista 50 
asmenų.

= Gen. Kurasov paskutiniame 
Kontr. Tarybos Austrijai posėdyje 
pareikalavo panaikinti Sąj. Kontr. 
Tarybą Austrijoje. •

Colwell džiaugiasi
Heidelberg. (IRO) — Australijos 

ministeris informacijos ir imigraci
jos reikalams,'Mr. Arthur J. Cal well, 
PC IRO centrui atsiuntė tokią tele
gramą:

„Esu sužavėtas pirmosios DP gru
pės, atvykusios „General Heintzel- 
mann“ laivu, kvalifikacijomis, o at
vykusieji iš savo pusės pareiškė, 
kad mūsų pasiruošimai jiems priimti 
perviršiję visus jų lūkesčius. Aš 
džiaugiuosi, iš Australijos karinės 
misijos Berlyne patyręs, kad padėtis 
gerėjanti, ir iki 1948 m.’ birželio 
mėn. mes galėsime Australijon at
gabenti 8744 _DP." / I

Km savaitę šimtai tremtinių išvyksta j užjūrius. E. Gumbelevičiaus nuoU,

Didžiosios sukak
ties išvakarėse

Istorinė Vasario 16-oji jau čia pat. 
Trisdešimt metų nuo Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo mūsų 
sostinėje Vilniuje — nėra eilinė vals
tybinė sukaktis. Ją tinkamai pami
nėti turėjo būti ruošiamasi iš anksto, 
dideliu organizuotumu bei rūpestin
gumu. Taigi, šios didžiosios Lietu
vos valstybinio gyvenimo atkūrimo 
sukakties minėjimas tremtyje turįs 
įgyti ypač didelės reikšmės ir pras
mės.

Visiškai teisingai yra keliama min. 
tis, kad Lietuvės Nepriklausomybes 
paskelbimo trisdešimtmečio minėji
mas galįs tęstis per ištisus metus.- 
Juo labiau, kad/ visa eilė mūsų dide
lių stovyklų pastaruoju metu buvo 
ar tebėra perkeldinėjamos į naujas 
vietoves. Tuo būdu kuriam laikui 
esti sutrukdoma stovyklos kultūrinė' 
veikla, kuri tegali atitinkamai susi
formuoti ir prisiderinti naujoms są- j 
lygoms tik po tam tikro laiko. Tad 
visais atvejais nereikia nuleisti ran
kų ir vieninga talka bei gražiu su
gyvenimu per ištisus metus, kol bent 
kiek leis bendrosios tremties sąlygos, 
veikti ir organizuoti Lietuvos laisvės 
idėjai iškelti, Tėvynės išlaisvinimo 
kovai skatinti ir ją savomis aukomis 
remti.

Vasario 16-sios Jubiliejaus išvaka
rėse, be visų kitų organizaciniai tech
ninių bei programinių rūpesčių, tu
rėtume giliai susimąstyti ir savo šir
dyse išugdyti vieningumo, valsty
bingumo ir tautinio taurumo dvasią. 
Juk, rengdamiesi kuo plačiau prisi
minti anas sunkiąsias, didžios kraujo 
aukos pareikalavusias Tėvynės pri
sikėlimo dienas, skaudžiausiai jaus
dami šiandieninę namuose pasiliku
sių ir pražūtingoje tremtyje, Rytuo
se, atsidūrusių Lietuvos žmonių liki
mą, — nejaugi ir toliau sk^n dėsime 
smulkių, dažnai niekingų kasdieninių 
nesutarimų raizgalynėje, kuri mus 
vargina, be reikalo eikvoja kilnią
sias dvasines jėgas ir neleidžia aukš
čiau, drąsiau ir ryžtingiau pakelti 
kančios nuskaidrintus mūsų žvilgs
nius. Pagaliau šiuo metu, kada iš 
pagrindų siūbuoja pasaulio ir taikos 
pamatai, kada Lietuva išgyvena bai
siausio istorijoje naikinimo ir api
plėšimo dienas, kada daugybė tūks
tančių benamių lietuvių blaškomės 
po pasaulį nežinioje, — nėra tinkar- 
mas laikas ir platesniems tarpusavio 
idėjiniams ar sroviniams nesutari
mams, aštresniems ginčams bei ko
voms. Juo labiau, kad visų aukš
čiausias tikslas — laisva, nepriklaųr 
soma, demokratinė Lietuva. Tad si
reikšmingoji Lietuvos Nepriklauso
mybės deklaravimo sukaktis priva
lėtų mus visus dar daugiau suburti 
vieningam, prasmingam, kilniam tau
tos išlaisvinimo darbui.

Antroji mintis — visuotinė ir nuo
širdi auka rengiamai Laisvės Rink
liavai. Savaime suprantama, kad 
idėjinei ir kultūrinei kovai yra bū
tina ir materialinė parama. Mūsų 
pačių, benamių, nors ir mažiausia 
auka šiam didžiam reikalui yra dvi
gubas dosnumo pavyzdys.

Tad, tiktai sutelkę visas dvasines 
ir materialines jėgas, labai daug 
galėsime paveikti visą mūsų Tėvynės 
išsilaisvinimo kovą. Tuo mes ne žo
diniai, bet labai konkrečiai prisidė
sime prie tų idealų įgyvendinimo, 
kurių siekė tiek Vasario 16-sios 
Aktas, tiek dabar tebesiekia kiekvie
nas doras lietuvis žudomoje Tėvy
nėje ar tolimiausiuose pasaulio kraš
tuose. A. G.
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Politinė apžvalga

Gandhi mirtis sujudino visą pasaulį
DIMITROVAS ATGAILAUJA. — NOTH LIETUS. — KOMPLIKACIJOS ART. RYTUOSE

Praeitą savaitę ir taip neramų 
pasauli dar labiau sukrėtė Indijos 
tautų vado, M. Gandhi, tragiška 
mirtis. Jis žuvo nuo indų ekstre
misto rankos.

Šioji Gandlu mirtis sujaudino visą 
pasaulį Kodėl Gandhi buvo nužu
dytas, ir kas galėjo trokšti jo mir
ties, šiuo momentu sunku pasakyti 
Viena yra aišku, kad Gandhi sieke 
Indijos vienybės ir, svarbiausia, ra
mybės. Matyti, kam tai reikėjo, kad 
Indijoje neramumai tęstųsi ir toliau 
ir dėlto Gandhi, tas didysis huma
nistas, turėjo žūti. Pagrindinė 
Gandhi politikos linija buvo: ne
vartoti jėgos, sprendžiant politines 
problemas.

Anglų min. pirm. Attlee, kalbė
damas Gandhi mirties proga, nuro
dė, jog šis didysis Indijos žmogus 
žuvo nuo totalitarinės jėgos. Ang
lijos radijo komentatorius, Llndlay 
Fraser, komentuodamas Gandhi mir
ti pareiškė, kad, tuoj po jo mirties 
buvo paskleisti gandai, jog Gandhi 
nužudė musulmonai Prasidėjo mies
tuose riaušės. Po kiek laiko buvo 
paleisti gandai kad Gandhi žuvo nuo 
induso rankos. Tada priešinga re
liginė sekta — muzulmonai puolė 
indusus. Žodžiu, neramumai Indijoje 
.tebesitęsia. Bet iš kitos pusės, abiejų 
’dominijų vyriausybės deda visas 
pastangas neramumams kelią už
kirsti Išleistame abiejų valstybių 
atsišaukime i indų tautą prašoma vi
suomenės laikytis ramiai, gerbdami 
Gandhi asmenį, indai turį mesti ne
santaiką, nes toji nesantaika prie 
gero neprives. Tas pats L. Fraser 
nurodo, kad Gandhi mirtis gali tu
rėti ir vienijančių pradų ir Indija 
galinti pradėti tarpusavio talkos ak
ciją. Turint galvoje Indijos gyven
tojų /skaičių ir didelius religinius 
skirtumus, Gandhi mirtį reikia lai
kyt! dideliu politiniu įvykiu o iš to 
išplaukiančias pasėkas pamatysime 
netolimoje ateityje.

Pasaulio spaudoje nepraėjo ne

pastebėtas ir „Pravdos“ vedama
sis, kuriame buvo pasisakyta prieš 
Bulgarijos min. pirm. Diraitrovo 
propaguojamą Balkanų federaciją. 
.Pravda" nurodė, kad pagrindinis 
reikalas yra ne > federacija, bet 
kiekvienos valstybės suverenitetas.

Labai įdomius komentarus šiuo 
klausimu davė anglai. Dimitrovas 
truputį peranksti išlindo su savo 
nuomone. O antra, Maskvai neaišku 
dar, ar maršalas Tito turi būti Bal
kanų federacijos galva, ar Dimi
trovas.

Kodėl Dimitrovas pasiskubino? 
Politiniai stebėtojai nurodo, kad, su
darius Balkanų fereraclją, gausis 
tviytas ir pajėgus vienetas, su kuriuo 
Sovietų Sąjungai ateity gali tekti 
skaitytis, kadangi Marshallio planas 
palieka atviras duris visoms valsty
bėms prie jo prisidėti. Padarius tam 
tikrų nuolaidų, visa Balkanų federa
cija galinti įsijungti į šį planą. Tokia 
situacija Maskvai yra visai nepriim
tina; už tai ji ir pasistengė iš anksto 
tarti savo garsųjį įlieti“ Tuo tarpu, 
paliekant Balkanus ir kitus Maskvos 
satelitus „suvereninėmis" valsty
bėmis, Maskvai bus labai lengva jas, 
esant reikalui, atskirai paspausti. 
Pavyzdžių mes jau turėjome, kai 
buvo Marshallio planas kuriamas. 
Gavusios „patarimą“, Lenkija, Ven
grija ir Čekoslovakija Marshallio 
plane dalyvauti atsisakė.

Atrodo, kad „Pravdos“ įspėjimo 
Dimitrovui užteko. Pirmadienį Dimi
trovas „Tėvynės Fronto“ suvažiavime 
atsisakė Balkanų federacijos, labai 
aštriais žodžiais apkaltino JAV ir 
Angliją kišantis į Graikijos vidaus 
reikalus, o Marshallio planą išvadino 
imperialistiniu. Žodžiu, visas reika
las užsibaigė taip, kaip norėjo 
Maskva. Šis pavyzdys dar kartą pa
rodė, kaip Maskva „nesikiša“ i kitų 
valstybių vidaus reikalus.

Santykiai tarp Sov. S-gos ir JAV 
šios savaitės pradžioje dar labiau 
pablogėjo.

Sovietai įteikė notą Persijai, ap
kaltindami pastarąją įsitvirtinimų 
Sov. S-gos pasieny rengimu.'Toliau 
notoje nurodoma, kad JAV karinės 
misijos Persiją militarizuoja ir nu
mato, atėjus reikalui, paversti ją 
savo karine baze.

JAV ilgai nelaukdamos. įteikė 
notą Rumunijai ir apkaltino, ją su
laužius talkos sutartį. JAV savo no
toje nurodo, kad Rumunijoje jokios 
spaudos, susirinkimų ir tikėjimo 
laisvės nėra. O šias visas laisves Ru
munijos vyriausybė taikos sutartimi 
buvo užtikrinusi savo gyventojams.

Prisiminę, kad praeitą savaitę Sov. 
S-ga buvo įteikusi 2 protesto notas 
JAV^bėms, matysime, kad taip va
dinamasis notų karas yra prasidė
jęs. įdomu pastebėti, jog tiek viena, 
tiek antra pusė notas atmeta.

Nežiūrint įtemptos padėties. Vaka
rų Europos konsolidacija Vyksta. 
Keturiolikos valstybių atstovai, su
sirinkę Briuselyje, svarsto Vakarų 
Europos muitų unijos klausimus. Po 
to bus aptarti ir Europos Unijos rei
kalai — apsvarstytas Bevino planas. 
Šis nepaprastas skubėjimas rodo, 
kad Europos reikalai yra labai degą 
ir kad juos reikia labai greit tvar
kyti, nes Rytų Europos satelitai vie
nas po kito yra iššaukinėjami Mask
von, kur pasirašinėjami apsigyni
mo paktai Tik neaišku, prieš ką tie 
apsigynimo paktai yra nukreipti 
Neatrodytų, jog prieš būsimąją Vo
kietijos agresiją.

Pažiūrėję į Art. Rytus, pamaty
sime, kad ten vyksta nemažesnės 
lenktynės tarp anglosaksų ir sovie
tų. Nesenai pasirašytasis gynimosi

Sovietų kariu
Apie sovietų karini potencialą E. 

L. Raymond pasisako Amerikos sa
vaitraštyje „Saturday Evening Post“. 
Pasak autoriaus, Sovietų Sąjunga 
1960 metais pasieks tos pat pramo-

paktas tarp Irano ir Anglijos pakibo 
ore. Nespėjus dar rašalui ant sutar
ties nudžiūti, Irano kabinetas at
sistatydina, o naujasis kabinetas 
pareiškia, kad jis pasirašytosios su
tarties nepripažinsiąs. Nežiūrint to, 
Anglija pradėjo naujas derybas su 
Transjordanija, kuri atrodo, kalba 
ne tik savo, bet ir likusių arabų ly
gos valstybių vardu. Jeigu susitari
mas pavyktų, padėtis Art. Rytuose 
tikrai būtų stabilizuota.

Pažiūrėję į Vokietijos reikalus, 
turėsime sutikti su gen. L. Clay nuo
mone, kad ekonominė Vokietijos pa
dėtis yra kritiška. Atsargų sandėliai 
yra ištuštėję. Pramonės pajėgumas 
nedidelis. Žodžiu, reikalai nekokie. 
Bet kartu gen. Clay duoda ir patiki
nimų, jog artimiausių kelių savaičių 
bėgyje reikalai pasitaisysią. Nuo va
sario pirmos kas mėnuo iš JAV bū
sią gabenama Vakarų Vokietijai po 
300.000 tonų maisto, taip kad po ke
lių savaičių vokietis gausiąs ne
mažiau 1800 kai. dienai. Dėl Vakarų 
Vokietijos struktūros gen. Clay nu
rodė, kad jokia Vakarų Vokietijos 
vyriausybė prieš vokiečių norą ne
būsianti sudaryta. Numatomos re
formos esančios laikino pobūdžio, 
susidariusiems sunkumams nuga
lėti. Iš šių gen. Clay pareiškimų ma
tyti, kad Vokietijos ekonominę pa
dėtį stengiamasi taip pat stabilizuoti, 
ir tai-labai greitai.

Kaip matome, kominformo kelia
mus neramumus visame pasaulyje 
mėginama atsakyti ekonominėmis 
priemonėmis, kurios ir yra efekty
vus ginklas prieš chaosą ir neramu
mus. Banionis

[s potencialas
nės, kokia Amerika pasiekė 1940 me
tais. Amerikos aukščiausios gamy
bos metai buvo 1943, o Sovietų Są
jungai 1944 metai.

Rusai pasak Raymondo pagamino

JAV lietuvių spauda mūsų aktualijomis
100,000 morzerių ir 2 milijonus 
„Tommy šautuvų" per metus, tai 
yra 3-4 kartus daugiau kaip Ameri
kos tų pačių ginklo rūšių gamyba. 
Čia turima galvoje, kad Amerika tų

Kas trukdo paramą Lietuvai — Tremtinių vilties dokumentas — afidevitas. — Tautiečiai skina kelią 
tremtinių emigracijai Visur DP tos pačios bėdos. — Tyčiojimasis iš. tautinės lietuvių kultūros.

Geraširdžiai Amerikos lietuviai 
sorėtų padėti pavergtiems tautie
čiams sovietų okupuotoje Lietuvoje, 
Piniginių ar daiktinių siuntinių pa
vidalu. Daugelis jau yra bandę 
siųsti į Lietuvą savo artimiesiems 
ar pažįstamiems siuntinėlių, bet 
lažniausia jie grįžo atgal į Ameriką 
>u prirašyta pastaba, kad už juos 
neužmokėtas muitas. Be to, yra 
gauta ii Lietuvos laiškų, kupuose 
atsargiai užsimenama, kad siuntinė
lių ir pinigų nesiųstų, nes jais pasi
naudoja svetimieji arba dėl nepa
prastai aukštų muitų adresatai siun- 
tnėlių negalį išpirkti.

Norėdamas išsiaiškinti, ar vis 
dėlto negalėtų tuo būdu padėti tau
tiečiams rusų pavergtoje Lietuvoje, 
Amerikos lietuvių lalkratšls „Dar
bininkas“ kreipėsi į kompetetingą 
amerikiečių įstaigą, kuri taip pain
formavo:

„Kadangi sovietinė valdžia Lietu
voje siuntinius apdeda šimtapro
centiniais muitais ir daugelis gavė
jų neįstengia tokių muitų sumokėti, 
todėl vienintėlis būdas lieka sumo
kėti muitą, siuntėjui siuntinėlį iš
siunčiant*

Tačiau laikraštis pastebi, jog ir 
taip bandžiusieji ne visada tikslą 
pasiekė, nes, kaip paaiškėjo, siunti
nėlių adresatai negavo. Skirtumas 
buvo tik tas, kad tie siuntinėliai 
atgal į Ameriką negrįžo.

Tas pats „Darbininkas“ straips
nyje ..Kas juos išgelbės“ rašo, kad 
tremtinių tarpe Vokietijoj gana 
daug yra tokių, kurie neturi Ameri
koje giminių, kas jiems padėtų, o 
ilgesnį laiką likti be vilties doku
mento, jiems atrodo, tarsi būti ant 
bedugnės krašto.’ Šių tremtinių pa
dėtį suprasdamas, laikraštis krei
piasi į kilnios širdies savo skaity
toju* ragindamas pasirašyti afide- 
vitus, kurie der gali ir pasiųsti 
tautiečiams tremtyje. Kas neturi 
adresų, laikraštis imasi tarpininka
vimo pasirašytus afldevltus per
siųsti. Laikraštis sakosi gavęs ke
letą laiškų, su prašymais pasiųsti 
jiems afldevitų. Patikrinus juos, 
pasirodė visi esą verti afldevitų. Dėl 
afldevitų. parūpintam tremtiniams 
„Darbininko“ redakcija imasi nuo
latinio tarpininkavimo.

Dienraštis „Draugas“ aprašo, kaip 
gerai organizuotos, nors ir mažos, 
lietuvių išeivių kolonijos daug gali 
padėti tremtiniams. Laikraštis čia 
nurodo Kolumbijos lietuvių koloni
jos pavyzdį, kur jos pastangomis ir 
rūpesčiu, nugalėjus dsugelį kliūčių, 
išgauti leidimai įvažiuoti ir apsi
gyventi Kolumbijoje per 30 lietuvių 
tremtinių šeimų. Keletal šeimų su
darytos geros sąlygos susitarti

stambiais žemvaldžiais ūkių ad
ministravimo darbui.. Kitų profesijų 
asmens galės įvažiuoti su lietuvių 
Komiteto suteikta darbo sutartimi, 
ir jiems bus leidžiama, kur patiks, 
krašte įsikurti.

Toliau .„Draugas“ rašo, kad lie
tuvių komitetas Kolumbijoj turi 
gerą vardą bei pasitikėjimą val
džios ir visuomenės įstaigose ir jis 
lengvai galėtų išgauti leidimą dides
niam tremtinių skaičiui įvažiuoti į 
Kolumbiją, bet yra reikalingos lėšos 
pirmam atvykusių aprūpinimui ir 
pervežimui nuo Kolumbijos uostų 
į krašto gilumą. Perspektyvos dar
bui gauti ir įsikurti tinkamose kli
mato zonose esančios geros. Lėšų 
sudarymo reikalu tremtinių imigra
cijai, Kolumbijos lietuvių komitetas 
kreipėsi į atitinkamas JAV lietuvių 
organizacijas, kurios rūpinasi trem
tinių reikalais. Sudarius šiam tiks
lui lėšų fondą, lietuvių komitetas 
tikisi, be didesnių sunkumų pras
kinti kelią į Kolumbiją didesniam 
tremtinių skaičiui.

Kolumbijos spauda ir radijas gana 
palankiai atsiliepė apie šią mažąją 
lietuvių imigraciją. Lietuvius įver
tina kaip darbščius ir dorus žmo
nes, kurie .kraštui nesudarys jokių 
sunkumų, o tik savo darbu ir paty
rimu prisidės prie to krašto gerovės 
kėlimo, ypač žemės ūkio srityje.

Tas pats Amerikos lietuvių dien
raštis „Draugas“ talpina vieną lie

tuvio tremtinio, gyv. Italijoje, laiš
ką, kurio Ištrauką čia pacituojame:

„Gana įdomių dalykų vyksta šiuo 
metu mūsų padangėje. Mus perė
mus IRO organizacijai, tuč tuojau 
nemažas skaičius buvo pašalinta iš 
„laimingųjų“ DP tarpo. Buvo tokių 
ir lietuvių. Bet, pervertus jų sąra
šus, iš naujo buvo grąžinti ir vėl ga
lės stovėti ilgoje eilėje, kad gautų 
neaiškios kilmės sriubos“.

Toliau laiške nusikundžiama, kad 
tremtinius apniko atakuoti Paleckio 
ir Stalino literatūra, skatinanti grįžti 
į „laimingąją tarybinę tėvynę“, kur 
puikiai klesti tautinė kultūra.

Kaip gi iš tikrųjų iš lietuvių, tau
tinės kultūros okupuotoje Lietuvoje 
tyčiojamasi, laikraštis „Dirva“ nu
rodo šiais kelias faktais.
Kultūrinė Lietuvos įstaiga Centre
line Valstybinė Biblioteka Kaune, 
nieko bendro neturėjusi su Maskva, 
buvo priversta surengti „iškilmingą“ 
komunistinio rusų imperializmo 
„minėjimą-parodą“. Rusiškas Vil
niaus laikraštis „Literatūra ir Me
nas“ su pasitenkinimu konstatuoja, 
kad Lietuvos valstybinė leidykla 
„sistemingai ir planingai leidžia 
rusų klasikų ir kitus verstinius raš
tus“. Tyčiojimasis iš lietuvių tautos 
nueina tiek toli, kad visus rusinimo 
žygius' Lietuvoje bandoma atvaiz
duoti kąip „didžiai svarbius lietu
vių tautai“ — baigia laikraštis 
„Dirva“. J. Sakinis

ginklų mažiau gamino, nes jos karo 
vedimas buvo pritaikytas daugiau 
artilerijai. Toliau SSSR gamino
450,000 kultosvaidžių ir 3 milijonus 
šautuvų, reiškia 51% Amerikos ga
mybos. Be to, sovietai gamino 30,000 
šarvuotų vežimų ir 7,400,000,000 šovi
nių, kas reiškia tarp trečdalio ir 
penktadalio tos pat rūšies Amerikos 
gamybos. Bendrai, sovietų karinė 
gamyba 1944 m. siekusi vieno šešta
dalio, pakilo iki penktadalio USA 
gamybos.

Kokiu būdu Sovietai galėjo pa
siekti tokių rezultatų klausia pats 
Raymond, ir atsako, kad Sovietų 
ūkio planavimas išeina iš jų prie
laidos, jog susidūrimas tarp komu
nizmo ir kapitalizmo yra neišvengia
mas ir tas susidūrimas turės kada 
nors atvesti prie karo, o kapitalizmą 
galima iš pasaulio pašalinti tik karu.

Šiandien Sov. Rusijoje labai men
kai begirdėti apie jų pramonę. Tai 
esą dėlto, kad jie labai rūpinasi sa
vo saugumu. Vis tik bendri sovietų 
ūkio politikos bruožai negalimi nus
lėpti. Svarbiausias jos uždavinys 
yra sunkioji’ pramonė Naujasis 
penkmečio planas numato 1950 me
tais pakelti sunk, pramanę 50% dau
giau kaip 1940 metais, tuo tarpu kai 
vartojimo dalykai numatomi pakelti 
tik 28%. Tuo būdu karinės pramo
nės interesas Sovietų Sąjungoje yra 
didesnis, negu bet kurioje kitoje ša-

Jei dabartiniai sovietų planai sek
sis, apskaičiuojama, kad, abiem 

.penkmečio planams pasibaigus, So
vietų Sąjungos pramonės apimtis 
susilygins su Amerikos. J. Pr.

Memorandumas dėl IRO „registracijos“
Kassel. — Mattenbergo lietuvių 

stovyklos gyventojų susirinkime vie. 
ningai nutarus susilaikyti nuo nau
jojo IRO skryningo, vedamo regis
tracijos vardu, LTB Kasseiio komi
teto delegacija lankėsi tuo reikalu 
EUCOMe, kur įteikė atitinkamą 
memorandumą.

Sį memorandumą norėjo įteikti 
pačiam gen. Wood, bet jo tą dieną 
nebuvo, ir delegaciją šiltai priėmė 
Col. Jerry Sage, dalyvaujant dar 
vienam aukštam karininkui.

įteiktame memorandume buvo 
nurodyta, kad iš turimų instrukcijų 
ir blankų pavyzdžių matyti, jog ruo
šiama IRO registracija yra ne kas 
kita, kaip noras pravesti dar kartą 
DP politinį skryningą. Jeigu tai yra 
būtina, kaip yra pabrėžę atsakingi 
IRO pareigūnai tai vis dėlto nesu
prantama, kaip galima sudarinėti 
numatomą vykdyti registracijos ak
ciją grynai administracine tvarka, 
pagal labai neaiškius ir supainiotus 
IRO autoritetų išduotus potvarkius 
bei instrukcijas. kai IRO konstitu

cijos I-jo priedo „Definicijos bend
rieji principai“ nuostatuose sakoma, 
kad DP tinkamumo nustatymas gali 
priklausyti tik specialiam pusiau tei- 
teisminlam organui, su atitinkama 
konstitucija, procedūra ir kompe
tencija. Nors pati IRO konstitucija 
yra dviejų politinių jėgų kompro
miso išdava ir turi dvilypę prasmę, 
vis dėlto mūsų teisinė būklė būtų 
pakenčiama, jeigu tos konstitucijos 
nuostatų būtų bešališkai laikomasi. 
Deja, IRO atsakingi pareigūnai daž
nai mielai naudojasi prosovietinėmis 
konstitucijos tezėmis, kurios yra ne
naudingos atsisakiusiems repatri
juoti DP. Tuo tarpu, „užmirštami“, 
arba gudriai apeinami amerikietiš
kos koncepcijos nuostatai kurie yra 
palankūs globos reikalingiems išvie- 
tintiems asmenims. Toliau, kad šį 
„registracija“ turi ir politini pobū
di rodo tas, jog instrukcijomis re
gistracijos štabui pavedama vado
vautis kažkokia neaiškia IRO „filo
sofija". Argi nekyla abejotinas 
klausimas, kas yra toji IRO „filoso

fija“? Nėra jokios abejonės, kad toji 
„filosofija“ turėtų būti išryškinta 
aiškiais teisiniais nuostatais. Prie
šingu atveju, paliekant naudotis 
skrynlnguotojams neaiškia „filoso
fija“, gali būti nemaža nukrypimų 
nuo IRO konsltueijos Ir atskirų sto
vyklų registracijos pravedimo rezul
tatai prieštarauti vieni kitiems.

Memorandumo pabaigoje pareiš
kiama, kad Kasseiio lietuvių stovyk. 
los gyventojai neis į ruošiamą naują 
IRO skryningą po registracijos 
skraiste, ir prašoma užtarimo, jeigu 
dėlto būtų taikomos kokios nors 
sankcijas.

Delegaciją priėmę aukštieji 
EUCOMo karininkai domėjosi dele
gacijos pareiškimais, ypač dėl re
gistracijos tvarkos nuostatų priešta
ravimų IRO konstitucijai. Susipa
žinę su įteiktu memorandumu, pra
nešė, kad kai kas bus pakeista mū
sų naudai. Gal pats svarbiausias 
pakeitimas bus tas, kad po IRO re-1 
gistracijęs. nustoję globos asmens iš Į 
stovyklų nebus pašalinti tol, kol bus)

„The Tablet“ apie 
žmogaus teises ir 

DP klausimo 
sprendimą

Anglų katalikų vadovaujantis sa
vaitraštis „The Tablet“ savo kalėdi
niame numery vedamuoju straipsniu 
įdėjo „The Homeless“ („Benamiai — 
Lemiamas bandymas žmogaus teisių 
kovotojams“). Pusė straipsnio pas
kirta JT žmogaus teisių komisijoa 
darbui Ženevoj ir sovietų užimtai 
pozicijai tuo klausimu. Straipsny 
įrodinėjama, kad trukdymas žmogui 
emigruoti iš savo krašto yra ta pati 
baudžiava; baudžiauninkas buvo pi- 
rištas prie savo pono dvaro, o tota
litarinės valstybės pilietis pririštas 
prie jos teritorijos, kas esmėje yra 
tas pats. Emigracijos teisė priklauso 
prie pagrindinių žmogaus teisių.

Iš straipsnio sužinome, kad Sovietų1 
Sąjunga rengiasi išleisti sovietišką 
„žmogaus teisių“ deklaraciją greta 
JT komisijos paskelbtos deklaracijos. 
Straipsnis sustoja ties DP ir randa, 
kad šios „nelaimingos pasaulinės 
audros skeveldros“ dar neturi visų 
žmogaus teisių. Šitie žmonės, kurių 
yra milijonas su viršum, neteko savo 
pastogės, buvo apiplėšti; tiek vyrams 
tiek moterims atimta iš po kojų 
gimtoji žemė ir gyvenimas savo 
bendruomenėje, daugelis iš jų ne
teko savo šeimų ar maitintojų.

Šių nelaimingųjų atžvilgiu vakarų 
valstybės išlaikė, žmoniškumą, atsi- 
sakydamos politinius pabėgėlius iš
duoti jų politinių priešų malonei ir 
nemalonei, tačiau, antra vertus, va
karų valstybės, įeinančios į JT ir tu
rinčios daug neapgyventos erdvės ir 
darbo, elgiasi begėdiškiausiai Šių 
nelaimingų imigracijos komisijos 
praėjusiais metais lankėsi DP sto
vyklose ir rinkosi emigrantus taip, 
kaip renkamasi arklius turguje, t y. 
priimdamos tik jaunus ir stiprius 
žmones. Panašiai elgiasi ir raudonoji 
armija, kuri griebė grietinę, o ne
naudingus darbininkus iš rytų Vo
kietijos tiesiog stumte stūmė į vaka
rus. Tai rodo, kad DP, kaip ir arklys, 
vertinamas pagal jo amžių ir rau
menų stiprumą.

Jei Jungtinės Tautos tikrai jun
giasi žmogaus teisių pagarbos plot
mėje, tad jos užims tvirtą poziciją, 
prieš kurią Molotovo ir Višinskio so
fistika pasirodys kaip žiaurių ir 
nepadorių žmonių klasta. Šiandien 
Kremlius yra suktų ir realiai gal
vojančių žmonių buveinė; tie žmo
nės žino, kad dabar jie turi eiti pir
myn arba atgal, išplėsti savo val
džią visame pasaulyje arba netekti 
jos ir pačioj Rusijoje. Pagrindinė Va
karų strategija turi būti tokia, kad 
vis! moderniškų Išradimų instrumen
tai būtų panaudojami pragręžti „ge
ležinei uždangai“ — tai paslapties ir 
tylos sienai, kuri laiko aptvėrus! 
dešimtis milijonų žmonių Mes tur 
rime pradėti nuo kraštų, nesenai 
prarastų Europoje ir reikalauti 
tiems kraštams civilizuotų žmonių 
teisių ir laisvių. Bet tikrais žmogaus 
teisių gybėjals gali būti tik tokios 
vyriausybės, kurios parodys pasau
liui, kad jos nėra veidmainiškos; 
štai yra aiškus ir skubus bandymas 
Jungt. Valstybėms, britų dominijai 
ir Pietų Amerikai Šitie kraš
tai turi parodyti greitą pasiryžimą 
sutelkti prieglaudą „nelaimingoms 
Europos audros skeveldroms“ ir pri
imti senus, ligonis ir vaikus drauge 
su stipriais ir tuojau panaudojamais 
darbininkais. Tikras DP problemos 
išsprendimas yra jų priėmimas su 
visomis jų šeimomis. Šiuo metu mes 
esame tokiame laikotarpyje, kada 
tik kristalizuojasi vyriausybių prak
tika DP priėmimo atžvilgiu, bet yra 
pavojaus, kad ši kristalizacija gali 
įgyti savavališką ir nežmonišką 
prasmę. Ligšiolinis DP priėmimas 
yra paradoksališkas, ir mes rizikuo
jame susidrti su paradoksų, kad 
socialinė politika, garsai savo huma
niškumu intencijoje, veiks visai ne
humaniškai praktikoje, ir kad tikrai 
skurstantys žmonės tremtyje ras 
visas duris uždaras dėl to. kad tenai 
naujokams esąs peraukštas gyvenimo 
standartas.

Straipsnis visų pirma apeliuoja į 
krikščionis profesinėse sąjungose, 
kad jos parodytų humaniškumą 
tremtinių atžvilgiu ir nesipriešintų 
jų įsileidimui, Ir baigia savo išve
džiojimus tuo. kad krašto civilizaci
jos ženklas yra jo vyriausybės nu
sistatymas žmogaus, kaipo tokio, at
žvilgiu, visai nekreipiant dėmesio į 
tai. kokiai teisės kategorijai žmogus 
priklauso ir kokias popierines eti
ketes (pasus) jis turi neatsižvelgiant 
į tai, kokių valstybės piliečių są
rašuose žmogus figūruoja, ir kieno 
tetrarchijoj jis yra formalinės teisės 
atžvilgiu. Santrauką padarė J. Gbs.

išspręstos Jų apeliacijos. Pagal Ug- 
šiol veikusius nuostatus, tokie as
mens turėjo būti iš stovyklų šalina
mi tuoj pat.

Vadinasi keltas balsas, kad IRO. 
užplanuotoj registracijoj buvo „kai 
kas netvarkoj“ yra ne be p- —• ndo. 
Kaip matome, tatai pri — ir 
aukštieji EUCOMo karinio _. Ja.
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Maskva kuria Pa
baltijo pasiunti

nybes
„Teatsitraukia rusai 4 1938 m. sienas!“

ALT o memorandumai vadovaujantiems JAV politikams
Stockholm. (LAIC; - Vietos estų 

sluoksniai praneša, kad gandai apie 
„sovietinės Estijos Pasiuntinybės“ 
įsteigimą Suomijoje vėl pasitvirtino. 
Maskva tuo reikalu atnaujinusi pa
sitarimus su Suomijos vyriausybe.. 
Suomius nemaloniai nustebinęs tas 
rusų pasirįžimas įkurti Helsinky 
„šešėlinę pasiuntinybę" Esą aišku, 
kad per tą „pasiuntinybę“ povietai 
siekia išplėsti savo agentų tinklą ir, 
antra, pasauliui sudaryti įspūdį, kad 
pavergtieji Pabaltijo kraštai vra 
nepriklausomi.

PINIGINĖS PREMIJOS U2 PABAL. 
TIEClUS REPATRIANTUS ...
New York. (LAIC) - Braunschwei- 

ge, Vokietijoj, yra viena iš daugy
bės Sovietų pereinamoji repatriantų 
stovykla. Sovietinės repatriacijos 
misija yra įsikūrusi Cafe Boerner 
patalpose, netoli geležinkelio stoties. 
Kadangi pabaltiečiai atsisako „grįž
ti“, tai Sovietai neriasi iš kailio ver
buodami agifhtorius tarp tremtinių. 
Jiems moka pinigines premijas po 
600 markių už kiekvieną prikalbėtą 
grįžti repatriantą. Latvių stovykloje 
toks sovietų agentas gavo 2400 mar

ikių už keturių asmenų šeimos pri- 
kalbinimą repatrijuoti Ką gi, yra 
ir tokia soviętinio biznio rūšis

■ \
„MALDAUJAM, PRANESKIT 

AMERIKIEČIAMS.. .*

New York. (LAIC) — Tokia an
trašte vienam didžiausiam šveicarų 
dienrašty, „Basler Nachrichten“ 
(1947/12/18 Nr. 537) plačiai nagrinė
jama ką tik išleista vokiečių kalba 
knyga „Maža tauta bus sunaikinta.
— Lietuvos tragedija“. Šią knygą 
paruošė N. E. Sūduvis ir išleido garsi 
Thomas leidykla Šveicarijoj. Ją la
bai palankiai įvertino visa šveicarų 
spauda, net 40 laikraščių įsidėjo re
cenzijas. Štai pora įdomesnių iš
traukų iš „Basler Nachrichten“:

„Trys baltiečių tautos — lietuviai, 
latviai ir estai — be abejonės yra 
tarp tų tautų, kurios žiauriausiai 
nukentėjo per antrąjį pasaulinį karą, 
nuo barbarų įsiveržimo ir dabar 
tebekenčia... Jos yra auka naciy- 
sovietų „kolaboracijos“ ... Šiandien 
yra pavojus, kad tos tautos bus vi
siškai sunaikintos, sistemingai vyk
dant masines deportacijas.“

„Deportuotųjų laiške iš Jarkutsko, 
kurs slapta pasiekė Jungt. Amerikos 
Valstybes, tarp kitko rašoma: „Pra
šau, pasakykit amerikiečiams tegul 
jie meta ant mūsų atominę bombą 

tir padaro galą mūsų kančioms.“
Recenzijoj nurodma, kad tos įs

pūdingos knygos autorius yra vado
vaujantis lietuvių pasipriešinimo 
pogrindžio kovoms asmuo, patsai iš
gyvenęs abi totalitarines okupacijas
— hitlerinę Ir bolševikinę. Šia pro
ga pažymėtina, kad minimas Sū
duvio veikalas yra LAIC’o peržiūrė
tas, papildytas slaptais NKVD do
kumentais ir baigiamas versti į 
anglų kalbą. Jį neužilgo išleis Ame
rikos Lietuvių Taryba.

„Amerikos Lietuvių Taryba savo 
trijų dienų posėdžiuose Washingtone 
visais balsais pritarė Europos atsta
tymo programai. Kongreso nariai 
reikalaujami išleisti reikalingus įsta
tymus, kad planas būtų paverstas 
veiksmingomis priemonėmis.

Mes žinom Europos tautų skurdą 
ir įvertinam JAV pagalbos reika
lingumą Europos kontinentui atsta
tyti, kad jame gyveną žmonės vėl 
pasidarytų laisvi bei pajėgūs patys 
išsilaikyti. Deja, geležinė uždanga 
neleidžia tąja pagalba pasinaudoti 
jos labiausiai reikalingom šalim.

Mes taip pat žinom, kad pikto jė
gos yra užsimojusios tą programą 
sugriauti ardomąja veikla, kuriai 
vadovauja Kremlius.

Europos atstatymo programa ne
bus visiškai sėkminga, kol pusė to 
kontinento skendės vergijoj ir prie
spaudoj. Nei Europos kontinentas, 
nei likusis pasaulis negali ilgai 
egzistuoti pusiau laisvas, pusiau pa
vergtas. Kol dosnios mūsų krašto 
pagalbos dėka kurioj nors civilizuo
tojo pasaulio daly laisvė bus gyva, 
jos totalistiniai priešai ginkluosis ir 
rengsis laisvąją dalį užplūsti.

Dėl to vienintelis būdas pasiekti 
pilną Europos atstatymo programos 
sėkmę yra priversti'Sovietų Sąjungą 
priderinti savą dabartinę ’politiką 
prie pergalės tikslų, kurie buvo pa
skelbti bendrai, ir prie jos (Sovietų

„Amerikos Lietuvių Taryba trijų 
dienų posėdžiuose, kurie vyko šiame 
mieste, atkreipė liūdną dėmesį į 
tremtinių padėtį, tebesančią Ameri
kos zonoj Vokietijoj ir Austrijoj dėl 
IRO režimo.

IRO personale Europoj iš UNRRA. 
os pasiliko žymus skaičius komu
nistiškai nusiteikusių tarnautojų. 
Jie, nepaisydami lietuvių, latvių ir 
estų karo bei agresijos aukų pasipik
tinimo, juos prisispyrę baugino ir 
demoralizavo nuolatiniais skrynin
gais. Tie „skryningai", vedami sau- 
vališku bei smurtinių būdu, žymiam 
DP skaičiui neteisingai atėmė DP 
statusą, — atrodo, tam, kad sumaži
nus IRO aprūpinamų DP skaičių ir 
kad parodžius savo pareigingumą.

Tuo metu, kai mūsų šalis telkia 
išteklius bei auklėjamąją propagan
dą laimėti draugam ir niekšiškai 
agresijai sulaikyti, PC IRO tebeuž- 
verčia antikomunistinių pabėgėlių 
ir DP stovyklas komunistine propa
ganda, f Urnomis, knygomis (tarp jų 
angliškais subversinės propagandos 
kūriniais, kuriuos tesupranta mūsų 
bei britų kariai, bet ne pabėgėlių 
masės) laikraščiais, plakatais ir agi
tatoriais. Neaplenkiami nė ligoniai. 
Aukštas PC IRO medicinos pareigū
nas paliepė ligoninių vadovybėm 
išnaudoti pacientų buvimą ligoninė
se ir švelnia propaganda pastūmėti 
juos repatrijuoti.

Pasirodo, PC IRO stengiasi pa
kirsti DP tikėjimą demokratija, su
daryti subversinių kominformo agen

U2S. REIK. MIN. MARSHALL IUĮ POLITINIAIS KLAUSIMIA1S
Sąjungos) prisiimtų tarptautinių įsi
pareigojimų savo kaimynams — Lie
tuvai, Latvijai, Estijai, Lenkijai ir 
Rumunijai, — įsipareigojimų, įkūny
tų taikos sutartyse bei kituose pak
tuose.

Mūsų šalis jokiu būdu neprivalo 
palikti Rusijai teisės interpretuoti 
Atlanto Char tą bei kitus bendrai 
prisiimtus įsipareigojimus taip, kaip 
tinka plėšikinei rusų agresijos, gro
bimų ir pavergimo politikai. Kitaip 
mes negalėsime sakytis laimėję ka
rą bei išpildyti iškilmingus tarptau
tinius susitarimus, kuriuose mūsų 
šalis dalyvauja išvien su kitomis ga. 
lybėmis.

1 Kare sudejusį tiek aukų ir pastan
gų, mūsų šalis privalo nepabūgda
ma atlikti savo pareigą tarptau
tiniams pažadams įgyvendinti, kad 
nereikėtų gyventi ginkluotų paliau
bų padėty — paliaubų, kurias nuo
lat drumsčia sporadiški neramumai 
ir puldinėjimai, diriguojami mūsų 
maskvinio bendrininko pastarajame 
kare.

Tegul rusų karinės ir policines 
pajėgos pasitraukia į sovietų 1938 
metų sienas. Tegul lietuvių, latvių, 
estų, lenkų, Dunojaus ir Balkanų 
kraštų tautos atgauna savo politinį 
suverenumą bei vidaus laisvę, ku
riuos joms atėmė Hitlerio—Stalino 
plėšikinis bendravimas.“ 
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tų tinklą,* diskredituoti amerikiečių 
politiką ir administraciją, priversti 
DP eiti į vergiją ir mirtį anapus ge
ležinės uždangos.

Pagaliau, neseniai PC IRO kai ku
riose stovyklose uždraudė skaityti 
du didžiausius lietuviškus Čikagoj 
lefdžiamus dienraščius — liberalų 
„Naujienas“ ir katalikų „Draugą*, 
ir liberalų savairaštį „Sandarą“. To
kia priemonė,- tarptautinio organo 
vykdoma priešo šaly, amerikiečių 
kariuomenės užimtoj ir amerikiečių 
pareigūnų valdomoj, yra aštrus kal- 
oos laisvės paneigimas ir išjungia 
laisvosios amerikiečių, spaudos in
formacinius šaltinius.

Jungtinės Amerikos Valstybės yra 
IRO chartos narys ir patiekia dau
gumą išteklių, kuriuos sudeda mūsų 
tauta, tarp jų milijonas lietuviškos, 
latviškos bei estiškos kilmės ameri
kiečių. Kaip mokesčių mokėtojai ir 
nuoseklūs rėmėjai Amerikos užsie
nių politikos, nužymėtos Sumner 
Welles 1940 m. liepos 23 d. pareiški
mu, Atlanto Charta, Keturiomis lais
vėmis, Jungtinių Tautų Charta, 
Trumano doktrina bei Europos at
statymo programa-, mes jaučiamės 
turį teisės reikalauti Jungtines Ame
rikos Valstybes, kad iš PC IRO tar
nybos būtų pašalintas komunistinis 
gaivalas, priešingas Amerikos poli
tikai ir PC IRO duotosiom garan
tijom.

Pagaliau, politiniai pareigūnai, ku
rių žinioj yra DP problema, patys 
turėtų suprasti, kad nuolatinių

„skryningų" sistema yra pasidariusi 
teroro ir piktnaudojimo įrankiu. į 
tarptautinę humanistinę organiza
ciją įsisukusių komunizmo draugų 
rankose.

Jie turėtų reikalauti, kad PC IRO 
mestų savo nežmoniškus metodus, 
ir pravesti, kad visuose valdomuo
siuose vienetuose, žemesniuose kaip 
štabas, administracinis personalas 
būtų daugumoj iš tos pačios tauty
bės žmonių, kaip ir atitinkamų sto
vyklų gyventojai, kad jie tikrai at
stovautų patiems DP ir būtų jų de
mokratiškai išrinktų komitetų pri
pažinti.“

KONGRESO PIRMININKUI
„Amerikos Lietuvių Taryba savo 

trijų dienų konferencijoj, kątik pa- 
sibaigusioj Washingtone, vieningai 
nubalsavo per Jus prašyti kongresą 
išleisti atitinkamą įstatymą, kad bū
tų palengvinta savanorinė šalpos 
talka, vykdoma geraširdžių šios ša
lies žmonių, kurie papildo vyriausy
bės ir šalpos agentūrų pastangas, 
siųsdami dovanų pakietais drabu
žius bei maistą savo giminėms bei 
draugams DP Vokietijoj, Austrijoj, 
Italijoj ir Danijoj.

Jums gal žinoma, kad dėl rusų 
priespaudos visas trečdalis lietuvi” 
tautos emigravo į Jungtinės Ameri
kos Valstybės. Dėl to veik kiekvie
na Lietuvos šeima čia turi artimų 
giminių.

Hitlerio-Stalino sėbrystė agresijai 
ir karui apie 80.000 lietuvių išstūmė 
į Vakarų Europos šalis kaip darbo 
vergus bei tremtinius. Be to, dau
giau kaip 200.000 žmonių buvo iš
tremti iš Lietuvos į Rusiją, kur ne
leidžiama jokia humanistinė pa
galba.

Dauguma lietuvių tremtinių gy
vena DP stovyklose Vokietijoj. Aus
trijoj, Italijoj ir Danijoj. Kiti gy
vena už stovyklų ribų.

Stovyklose esantieji gyvena iš 
menko davinio, kurį jiems skiria 
PC IRO bei okupacinė armija. Tie, 
kuriuos komunistuoją UNRRAos bei 
PC IRO pareigūnai neteisingai iš- 
skryningavo iš DP stovyklų, skur
džiai verčiasi tarp priešiškai nusitei-

kusių vokiečių, kurie nori jų atsi
kratyti iš Vokietijos.

Savanorindų užsienio pagalbos 
agentūrų pastangos padėti toms karo 
ir persekiojimo aukoms toli gražu 
nepakankamos Dėl to, atsakydami 
į jų prašymus atsiųsti drabužių ir 
vitaminio maisto, ypačiai vaikams, 
dešimtys tūkstančių tų DP draugų 
Amerikoje siunčia jiems dovanų 
pakieių siuntas.

Pagal dabartinį įstatymą tos do
vanos bėdoj ' esantiems ' asmenims 
padėti nėra atleistos nuo pajamų 
mokesčio. Dėl to šios humaninės 
pastangos reiškia sambią auką, kurią 
turi padaryti geros širdies amerikie
čiai, nes jie. kad padėtų skurstam 
čiam savo artimui, turi atsisakyti 
naujų drabužių bei prabangos.

Be to, tie geraširdžiai amerikie
čiai, daugiausia' žemesnės pajamų 
dydžio kategorijos, turi išleisti pini
gus pašto ženklams ir dažnai stovėti 
eilėse, pakietus išsiunčiant Aukšto® 
pašto persiuntimo normos sudaro 
papildomas išlaidas, kurios taip pat 
nėra įstatymo atleidžiamos nuo pa
jamų mokesčio.

Jeigu tokie dovanų pakietai ne
būtų siunčiami, mirtingumas ir su
sirgimų skaičius tarp DP, tų JAV 
globotinių užimtose, priešo šalyse, 
būtų aukštesnis. Nepaisymas mora
linės pareigos gerų žmonių atžvilgiu 
žalingai atsilieptų vaikams, sukeltų 
daugiau nepasitenkinimo bei kartu* 
mo ir pareikalautų daugiau išlaidų 
iš viešųjų išteklių.

Mes manome, kad Kongresas tei
singai padaryti^ arba panaikinda
mas pašto rinkliavos mokestį drąbu- 
žių bei maisto siuntiniams Vokieti
joj, Austrijoj, Italijoj ir Danijoj gy
venantiems DP, arba už tokius siun
tinius nustatydamas imti vietinių 
siuntų normą.

Mes maloniai prašome šį kreipi
mąsi atspausdinti „Congressional 
Record" ir pasiūlyti Paštų Valdybai 
bei Civilinių tarnybų komitetui, kad 
tom sąlygom palengvinti būtų pa
rengtas įstatymas.

Mes tikim, kad Jūs asmeniškai 
susidomėsit šiuo įstatymu ir veikiai 
imsitės priemonių.“

Ar grįžtantieji parsiveža šapo turtelį?
Visiems tremtiniams durte duria į 

akis „Tėvynės Balse“ skelbiami grį
žusiųjų į Lietuvą pranešimai, kad jie 
laimingai parsivežė savo turėtą tur
telį Ir J. Paleckis savo atsišaukime 
garantuoja, kad kiekvienas grįžtan
tis turi teisę laisvai atsivežti visą 
savo turtą.

Visa tai sukėlė vienoje tremtinių 
stovykloje įtarimą, ir jie susidomėjo, 
kaip ten iš tikrųjų yra. Iš vieno grįž- 
tančiųjų saviškių paprašė atsiųsti 
tikslių žinių.

Po kurio laiko neseniai gautas 
laiškas iš grįžusioje. Iš laiško ma
tyt, kad dar Vokietijoje (ąovietų zo
noje) iš jo buvo atimtas vežamas su 
savimi turtas. Tik neaišku, ar ofi
cialiu keliu buvo atimta, ar sava

vališkai apiplėšta. Dabar šios sto
vyklos tremtiniai trauko pečiais ir 
nebežino kam tikėti: ar „Tėvynės 
Balsui", ar savo grįžusia j am pažįsta
mam. Ir būk gudrus, išspręsk, kuris 
jų persūdo faktus. (UK)

įtartina kankinio artimųjų mirtis
Visiems teko girdėti, kad, prasi

dėjus sovietų-vokiečių karui, girai
tėje netoli Lankeliškių (Vilkaviškio 
aps.) bolševikai nužudė tris lietuviu® 
kunigus: Dabrilą, Petriką ir Balsį.

Šių metų pradžioje’ vienas lietuvia 
tremtinys šiaurės Vokietijoje gavo 
iš Lietuvos laišką. Rašoma, kad 1947 
m. pavasarį mirė kankinio mirtimi 
žuvusiojo kum Balsio abi sesutė* 
Kokia mirtimi mirė — nerašo.
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Tragiškas kelias
Dabar grįžkime prie viltingųjų 

1945 m. rinkimų dienų: rugsėjo mėm 
visa Vengrija buvo sukilusi ant kojų 
— Jaltos pažadų linksmai nuteikta 
ir tikrai laisvų rinkimų belaukianti. 
Visame krašte vyko mitingai, šven
tės ir kalbos. Tiesa, komunistai ir 
čia turėjo visas pirmenybes. Rusai 
pakankamai juos aprūpindavo pini
gais, popierių plakatams ir laikraš
čiams, kariniais sunkvežimiais ir 
automobiliais. Mūsų, mažemių parti
jai, susidedančiai iš ūkininkų, tar
nautojų ir smulkiųjų prekybininkų, 
tekdavo tik „nugraužti kaulai“. Ta
čiau tai mūsų negąsdino, nes pagal 
gaunamus pranešimus, mūsų pozici
jos visame krašte buvo smarkiai 
sustiprėjusios.

Artėjant rinkimų datai, rusai pa
reikalavo pirmiau, t y. spalio 4 d., 
pravesti Budapešto magistrato rin
kimus, o parlamento rinkimus ati
dėti mėnesiu ♦vėliau. Juos, mat. bu
vo pradėjęs neraminti mažažemių 
partijos stiprumas, tačiau jie tikė
josi Budapešte, komunistų ir prof, 
sąjungų buferyje, mus nugalėti ir 
tuo būdu padaryti įtakos parlamento 
rinkimams. Norėdami dvigubai užsi
garantuoti, jie susiblokavo su social
demokratais. Tačiau, visų nustebi
mui, mažažemių partija ir Budapešte 
gavo 51% visų balsų.

Pora dienų vėliau maršalas Voro- 
šilovas — sąjungininkų Kontr. Ta
rybos šefas ir tikrasis viešpats — 
mane ir Tildy pasikvietė pas save. 
Jis buvo draugiškas — sakėsi norįs 
būti geraširdžiu tarpininku tarp par
tijų. Jis pasiūlė visoms partijoms iš 
anksto susiblokuoti ir į rinkimus

išeiti vienų sarašu, kurį rinkėjams 
tereiktų tik patvirtinti. Mažažemiai, 
— kalbėjo jis, — tuo būdu galėtų 
iš anksto užšigarantuoti 40% visų 
parlamento vietų. Mes i atsakėme, 
kad rinkėjai šiuo atveju negalėtų 
laisvai rinkti, t. y., rinkimai nebūtų 
tikri. Jis tada pasiūlė mums 45% pa
galiau net 47%%, tačiau mes, kiek 
galėdami mandagiau, šiuos pasiūly
mus atmetėme.

Aš buvau įsitikinęs, kad rinkimų 
laisvę tegali išgelbėti tik viešoji opi
nija. Todėl pareiškiau, kad aš, kaip 
mažažemių partijos pirmininkas, 
sušauksiu visuotinį partijos susirin
kimą pasitarti dėl rusų reikalavimų. 
Publika buvo įaudrinta, o amerikie
čių ir anglų radijo stotys šią opozi
ciją prieš bendrąjį sąrašą dar labiau 
sustiprino. Rusai suminkštėjo ir nu
sileido.

Tuo metu komunistai buvo pra
dėję užpuldinėti mažažemių partijos 
sdsirinkimus, tačiau, pamatę viešąją 
nuomonę, netrukus vėl liovėsi. Tuo 
metu jie dar vertino viešąją nuo
monę ir todėl su didžiausiu patosu 
šaukdavosi į šv. Steponą — Vengri
jos tautinį šventąjį ir vengrų patrio
tizmo simbolį. Jie pabrėždavo, kad, 
ir komunistu esant, galima būti re
ligingu (puolimai prieš religiją pra
sidėjo vėliau).

Lapkričio 4 d. be jokių trukdymų 
įvyko rinkimai Keletas bailių ir 
prof, sąjungos narių rinko komunis
tus. bijodamiesi, kad kokiu nors 
būdu nėpaa’škėtu. ką jie rinko; ko
munistų rankose buvo . daugybė 
autovežimų kuriais žmonės buvo 
vežami į rinkimines būstines, o tuo

tarpu mūsų partijos nariai turėjo 
ištisus kilometrus nudriskusiais ba
tais žingsniuoti pėsčiomis. Nežiūrint 
to, reikia pripažinti, kad įvyko tvar
kingai organizuoti tikrai laisvi rin
kimai. Balsavo beveik 4.700.000 as
menų, t. y., daugiau, negu pusė gy
ventojų. Mažažemių partija gavo 
57% balsų, komunistai — 17%, so
cialdemokratai — 17,% tautinė ūki
ninkų partiją — 7%. Likusius 2% 
pasidalino smulkiosios partijos.

Dažnai kyla klausimas, kodėl rusai 
leido laisvus rinkimus. Mano įsiti
kinimu, jie tikėjosi, kad komunistams 
pasiseksią žymiai geriau. Gal būt, 
jie šiuos rinkimus norėjo panaudoti 
„eksponatu“ užs. reik, ministerių ta
rybai. kuri sekantį mėnesį turėjo 
posėdžiauti Maskvoje. Tačiau du 
faktai yra konstatuoti: visoj pietry
čių Europoj daugiau rinkimų ne
beįvyko, o Vengrijoje rinkimų re
zultatai buvo palaipsniui anuliuoti, 
ir kraštas pagaliau pateko absoliu- 
čion rusų komunistų valdžion.

1945 m. lapkrity mes turėjome pa
kankamai pagrindo patikėti rusų 
pažadams. Juk jie pagaliau buvo 
leidę laisvus rinkimus! Nors maža
žemių partiją buvo gavusi 57% bal
sų, tačiau mes susitarėme pareikšti 
pretenzijas tik į 50% kabineto vietų 
ir drauge su kitomis partijomis su
daryti koalicinę vyriausybę. Tai su
tapo ir su Jaltos nuostatais, pagal 
kuriuos vyriausybėje turėjo būti at
stovaujama visa tauta, o be to, pa
gerbiant tiesą, reikia pasakyti, kad 
mažažemių partija nenorėjo pati 
viena pasiimti atsakomybės tol, kol 
mūsų galią varžė rusų okupacija. 
Mes taip pat susitarėme, kad Tildy, 
kaip seniausias iš mūsų, turės būti 
n’rmasis premjeras. Aš buvau iš
rinktas parlamento pirmininku.

Man teko uždavinys vadovauti 
koaliciniams pasitarimams, pasiakira- 

tant ministerijas. Čia susidūriau su 
smarkiu komunistų, reikalaujančių 
vidaus reikalų ministerijos, spaudi
mu. Aš energingai kovojau, kad vi
daus reik, ministerija, kurios žinioje 
yra policija, būtų atiduota į maža
žemių partijos rankas; po savaitę 
trukusių kankinančių derybų paga
liau man pasisekė.

Tačiau komunistai, ne be rusų pa
skatinimo, ginčą netrukus vėl atnau
jino. Jie motyvavo tuo. kad visų 
pietryčių Europos kraštų vidaus 
reik, ministerial yra komunistai. 
Grasino tuoj pat sugriauti koaliciją, 
jei negautų šio posto. Leido suprasti, 
kad tuo atveju lauktina streikų, de
monstracijų ir riaušių. Ir taip, pras
linkus dar kelioms savaitėms, mes, 
mažažemių partija, rimtai stengda
miesi vargšėje mūsų tėvynėje išlai
kyti ramybę, nusileidome — tai bu
vo žingsnis, kuris, deja, vėliau tu
rėjo dažniau pasikartoti.

Iš karto vidaus reik, ministerių 
buvo paskirtas gana nuosaikus ko
munistas, tačiau jis netrukus buvo 
pakeistas vienu iš Septynių Didžiųjų 
— fanatišku Laszlo Rajk, kuris vė
liau inscenizavo sensacingų „sąmoks
lų“, kuriais, būk, norėta sunaikinti 
komunistus.

Komunistams gavus vid. reik, mi
nisteriją, vėl prasidėjo tam tikros 
rūšies politinė tyla, kurios metu ga
lima buvo tęsti krašto atstatymą. 
Dabar iškilo naujos respublikos 
konsitucijos klausimas. . Daugelio 
žmonių nuomone, nebuvo prasmes 
kurti respubliką tol, kol rusai ne
buvo pasitraukę. O aš galvojau, kad 
jau dabar reikia pradėti ruošti dirvą 
visiškai nepriklausomybei ir tuoj 
nat. kai t;k bus Ie;sta, įstoti į Jung
tinės Tautas. Pagaliau kitaip galvo- 
jančiuosius man pavyko įtikinti.

Sausio pabaigoje Tildy, man pa

dedant. buvo išrinktas naujosios res
publikos prezidentu. Vengrijoje šis 
postas tėra daugiau ceremonialinio 
pobūdžio. Faktina valdžia yra mi- 
nisterio pirmininko rankose. Aš bu
vau prašomas perimti šį postą, ta
čiau iš karto atsisakinėjau. Ir mano 
draugai bei šeima buvo tam prie
šingi. Tuo metu kiekvienam prem
jerui juk būtų reikėję bendradar
biauti su rusais, o to jau pakako 
savo busimajam populiarumui palai- • 
doti. Todėl aš rėmiau Deszd Sulyok, 
gana konservatyvaus bet atviro ir 
drąsaus vyro, kandidatūrą. Tačiau 
Sulyok posto neteko, vieno pasikal
bėjimo metu pakritikavęs rusus ir 
koaliciją. Tada visų partijų vadai, 
ypač komunistas Rakosi ir social
demokratas Arpad Szakasits. pradė
jo mane spausti, kad perimčiau pa
reigas, tvirtindami, kad aš esąs vie- • 
nintelis, galįs išlaikyti koaliciją. 
Tada perėmiau pareigas, vildamasi* 
kad rusai išlaikys savo ankstyves
niuosius pažadus ir bus sukalbami.

Mano pavaduotojais buvo jau mi
nėtasis komunistas Rakosi ir social
demokratu vadas Szakasits, kuris 
jau tuo metu buvo didesnėje komu
nistų įtakoje, negu mes manėm. I»- 
ro metu socialdemokratai su maža
žemių partija palaikydavo draugiš- < - 
kus ryšius ir drauge dirbo rezisten
cijoje. Du žymiausieji jų vadai buvo 
išvežti į Vokietiją. Nespėjus iėms 
grįžti, Szakasits matyt, su abmu- 
nistu pagalba pasiveržę partijos va
dovavimą. Jis buvo mažas, pedan
tiškas žmogus, didelis garbėtroška. 
Jaunystėje buvo svajojęs tapti poe
tu. Tačiau dabar tebuvo tik Rakosi 
pamėgdžiotojas, kiekviena prega 
naudojęs Rakosi posakius. Išmokęs 
laisvus rinkimus vadinti „aritme
tine iliuzija“, jis dažnai sakydavo: 
„Rinkimų aritmetika negali būti 
politinių teisių baze.“ (b. X) —Ink-- 1
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Lietuvių Kultūros Fondo uždaviniai
Dėl Lietuvių Kultūros Fondo mū

sų periodinėje spaudoje jau buvo 
daug rašyta ir ginčytasi Daugumas 
rašančių buvo tos nuomonės, kad 
Lietuvių Kultūros Fondas reikalin
gas. Jo reikalingumas ir būtinumas 
daugiausia buvo grindžiamas tuo, 
kad jį įsteigus mūsų kultūrinis vei
kimas pagyvėsiąs. daugiau būsią su
kurta kultūriniu vertybių.

Lietuvių Kultūros Fondo reikalin
gumo niekas neneigia, tik vieno kito 
(pavyzdžiui, Martyno Yčo) buvo sua
bejota dėl jo tikslo ir uždavinių. Juk 
nepriklausomoje Lietuvoje buvo 
daug įstaigų, pradedant Švietimo Mi
nisterija ir baigiant valsčiaus savi
valdybėmis, kurios rūpinosi Lietuvos 
kultūriniais reikalais Tad ar valsty
bei, jau turinčiai visas būtinąsias 
kultūros reikalams įstaigas, beverto
jo dar steigti Kultūros Fondą, ku
rio ir tikslai ir uždaviniai to meto 
Lietuvos gyvenimo 'vadovams buvo 
neaiškūs.

Dėl Kultūros Fondj Lietuvoje 
neįsteigimo daugiausia buvo kalti
nama vyriausybė. Ji dėlto kaltinimo 
nesijaudino, nes jį laikė nepagristu. 
Ir mano nuomone dėl Kultūros Fon
do .neįsteigimo labiau reiktų kaltinti 
ne vyriausybę, kuri jo nesteigė, nes 
nematė reikalo, bet mūsų kultūri
ninkus ir visuomenę. Mano giliu 
įsitikinimu, Lietuvoje Kultūros Fon
das nebuvo įsteigtas dėl to, kad mū
sų visuomenei nebuvo aiškus jos 
tikslas ir uždaviniai. Visuomenėje 
tik tos idėjos randa pritarimo ir yra 
greit įgyvendinamos, kurios yra bū
tinos, aiškios ir konkrečios. Kultūros 
Fondo idėja (taip, kaip ji mūsų spau
doje buvo skelbiama) nebuvo nei 
būtina, nei aiški, nei konkreti. Kul
tūros Fondo idėją labiausiai temdė 
ir blukino tas faktas, kad Lietuvoje 
buvo visos laisvai valstybei reikalin
gos kultūrinės įstaigos ir nebuvo 
aišku, kokia bus Kultūros Fondo 
priklausomybė ir santykiai su jau 
esamomis kultūrinėmis įstaigomis.

Teisybė, Lietuva turėjo visas lais
vai valstybei reikalingas kultūrines 
įstaigas, kurių darbui vadovavo ir jį 
rikiavo Švietimo Ministerija. Turė
jome įvairių rūšių Ir laipsnių mo
kyklų, pradedant universitetu ir bai
giant pradžios mokyklomis. Turė
jome, teatrą, muziejus, bibliotekas 
etc. Visas Lietuvos kultūrinis gyve
nimas buvo sunormuotas įstatymais 
ir įspraustas į valstybės biudžeto 

-t^tam tikrus paragrafus. Tačiau kul- 
it tūrinis gyvenimas yra toks platus, 
-r toks įvairus, taip gaivališkai savo 

kūryba besireiškiąs, jog nei išmin-

tingiausi įstatymai ’ jo nepajėgs 
apimti, nei į tobuliausio valstybės 
biudžeto paragrafus jo nesutalpinsi. 
Kultūra yra kūryba, o kūryba mėgs
ta laisvę. Kur kūryboje nėra lais
vės, ten ji virsta propaganda, ar ge
riausiu atveju tik reprezentacine 
priemone svetimiesiems pasirodyti, 
ar žaislu sočiai miniai palinksminti.

Tegu nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo ir visos kultūrinės įstaigos, bū
tinos laisvai valstybei, tačiau jos vi
so mūsų kultūrinio veikimo neapė
mė ir laisvos bei kūrybingos tautos 
kultūrinio gyvenimo nepatenkino. Ir 
Lietuvoje valstybės biudžeto dau
giausia buvo globojamos tos kultū
rinio gyvenimo šakos, kurios buvo 
reikalingos administracijai (įvairios 
mokyklos) ar valstybinei reprezen
tacijai (teatras, valstybiniai muziejai 
etc.). Šią kultūrinę politiką prote
guojant, buvo prieita net ligi nesą
monės: buvo pradėta baimintis dėl 
inteligentų pertekliaus. Žinoma, 
daugiausia tokiu inteligentų, kurie 
nebegalės sutilpti į administracijos, 
teismo, švietimo etc. įstaigas.

Bet gi Lietuvoje mažai tesirūpinta 
literatūra, menu ir mokslu, tikra to 
žodžio prasme. Literatas, meninin
kas ir mokslininkas savo kūrybinį 
darbą tegalėjo dirbti tik turėdamas 
kitą kurią profesiją, duodančią jam 
pragyvenimą. Rašytojas ir žurna
listas savo ; profesijos studijoms 
užsienyje negalėjo gauti stipendijos, 
nes biudžete nebuvo tokio paragra
fo, o tam paragrafui įrašyti — įsta
tymo. Aiškus dalykas, kad dėl to 
smarkiai kentėjo mūsų kultūra.. Bet 
valstybės gyvenimą vairuojančios 
galvos dėl to nesisielojo: joms at
rodė, kad esama svarbesnių ir būti
nesnių dalykų.

Visuomenei tie dalykai* buvo per 
tolimi, per daug abstraktūs ir, kaipo 
tokie, nebūtini. Of, kas kita Ginklų 
Fondas. Jo tikslas ir uždaviniai bu
vo aiškūs. Jis greit buvo suorgani
zuotas ir dosniai visuomenės šelpia
mas. Ginklų Fondu buvo tikimasi 
sustiprinti savo ginklo pajėgą, o 
šiąja apginti savo krašto laisvę. Ta
čiau nebuvo įsisąmoninta, kad sava 
tautinė kultūra yra stipriausias ir 
patikimiausias savo krašto laisvės 
ir nepriklausomybės laidas. Jei tau
ta kultūriškai bus stipri, tai ji ir 
svetimųjų pavergta išliks gyva ir 
greičiau savo laisvę atgaus, negu 
kultūriškai sunykusi tauta.

šiandien mes laiko ir skaudžiu 
įvykių perspektyvoje ne kartą pa
mestom: jeigu mes bent dešimt* 
metų būtumėm turėję išmintingai

A. Merkelis
kultūros reikalams skirstomas Gink
lų Fondo lėšas? šiandien mūsų kova 
dėl savo tautos laisvės būtų žymiai 
lengvesnė ir sėkmingesnė. Galimas 
daiktas, kad mes ne tik Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, bet ir kituose 
pasaulio kraštuose turėtume stiprius 
savo tautinės kultūros atsparos 
punktus. Kas nepriklausomoje Lie
tuvoje mūsų kultūros srityje nepa
daryta. aš čia tuo tarpu neminėsiu. 
Pažymėsiu tik viena, kad labai daug. 
Aš čia noriu iškelti vieną, mano ma
nymu, svarbų dalyką: kalbėdami ar 
rašydami apie savo Kultūros Fondą; 
būtinai prieš akis turime turėti, kas 
mūsų kultūros srityje nepadaryta ir 
kas būtinai reikia daryti.

Lietuviu tauta yra kultūriškai gaji 
ir kūrybiškai pajėgi. Tatai mes ma
tome ir tremtyje Vakarų sąjungi
ninkams išvadavus iš nacių vergi
jos, ir pradėjus burtis į stovyklas, 
tuojau atgijo ir lietuvių kultūrinis 
gyvenimas. Jis spontaniškai buvo 
organizuojamas ir kuriamas kiek
vienoje stovykloje paskirai. Kultū
rinio darbo vadovybė atsirado daug 
vėliau, kai kultūrinis gyvenimas jau 
buvo suorganizuotas. Tremtyje kul
tūrinis gyvenimas taip veikiai susi
organizavo ir tokių gražių vaisių da
vė dėlto, kad tremtyje esama daug 
kultūrininku ir kad jie savo darbą 
bent pradžioje dirbo entuziastingai 
už jį nereikalaudami jokio atpildo. 
Mūsų kultūrinis gyvenimas tremtyje 
yra platus, bet ir seklus Mes savo 
kultūriniu darbu tremtyje esame 
bent kiek panašūs i pavasarį pla
čiai ištvinusią ir lankas bei laukus 
užliejančią upę. Tačiau tas potvynis 
neilgai trunka: ištvinę vandenys 
greit grįžta į upės vagą, ir nusekusi 
upė sau ramiai banguoja.

Kas kaltas, kad mūsų kultūrinis 
gyvenimas tremtyje toks seklus? 
Juk per dvejus ir pusę metų buvo 
galima daugiau nudirbti ir didesnių 
vertybių sukurti Mano įsitikinimu 
taip yra todėl, kad mes neturime nė 
vienos organizacijos, kur*, mūsų kul
tūros reikalais visapusiškai ir efek
tingai rūpintųsi. Teisybė, mes jau 
turime keletą tokių organizacijų, 
neperseniausiai susikūrusių (Kultū
ros Taryba. Švietimo ir Kultūros 
Taryba etc.), tačiau mes jas kol kas 
težinome tik iš vardo.

Pagaliau tremtyje vienomis kul- 
■ ūsos šakomis daugiau rūpinamasi, 
Liittjmis mažiau arba ir 'visai ne. 
lotai, pavyzdžiui, Švietimo reikalais

daugiau rūpinamasi, tad nenuostabu, 
kad ir vaisių didesnių susilaukta. 
Žmogus, stovykloje dirbąs švietimo 
darbą, laikomas dirbančiu. Žmogus 
dirbąs literatūros meno ar kurį 
kitą kultūros darbą jau nelaikomas 
dirbančiu. Jis verčiamas dirbti 
zinį darbą. Daugumoj stovyklų 
mesnieji mūsų kultūrininkai turi 
kias blogas gyvenimo sąlygas, . _ 
bet koks didesnis kūrybinis darbas 
yra neįmanomas Jeigu jų darbo 
nevertino UNRRA o dabar jau vi
siškai nevertina PC IRO, dar gali
ma suprasti, bet kai mūsų kultūri
ninkus ignoruoja savoji stovyklos 
vadovybė, jau sunku besuprasti.

Mes mėgstame didžiuotis savo 
kultūriniais laimėjimais tremtyje, 
nepamirštame kiekviena proga savo 
kultūra reprezentuotis prieš svetim
taučius. tačiau mes visiškai neverti
name savo kultūros kūrėjų. Kad 
taip iš tikrųjų esama, galime paliu
dyti šimtais įvairiausių ir keisčiau
sių faktų. Nejaugi mes esame tokie 
naivūs ir manome, jog kultūrinės 
vertybės dygsta, kaip grybai po lie
taus. ,

Tų liūdnų faktų paskatintas aš 
dar 1946 m. liepos 4 d. „Mūsų Ke
lio“ 26 (35) Nr. Kultūrinių aktualijų 
skyriuje iškėliau Kultūros Fondo 
reikalą. Ten aš, be kitko, rašiau: 
„Mes nekaltiname stovyklų vado
vybių, kad jos mūsų kultūrininkams 
neteikia reikiamo respekto ir para
mos, o juos lygiai traktuoja su vi
sais stovyklos gyventojais bet, sie- 
lodamiesi mūsų kultūriniais reikalais 
ir norėdami suaktyvinti mūsų kul
tūrinį gyvenimą, drįstame iškelti bū
tiną reikalą įsteigti instituciją, kuri 
mūsų kultūriniam gyvenimui vado
vautų, jį koordinuotų, jį visokerio
pai remtų. Kadangi mūsų kultūrinei 
veiklai tiek praeity, tiek ir dabar 
labai stokojo materialinės paramos, 
tai ar nevertėtų mums įkurti Kul-

fi- 
žy- 
to- 
jog

tūros Fondą Jo uždavinys būtų 
remti mūsų kultūrinį darbą plačia 
to žodžio prasme. Savo planinga ir 
efektyvia mūsų kultūrinio darbo pa
rama Kultūros Fondas Jau tuo pa
čiu mūsų kultūrinei veiklai vado
vautų ir ją koordinuotų.“

Tame pat straipsnyje aš nuro
džiau, kad Kultūros Fondui sudaryti 
iniciatyvos turėtų imtis kultūrininkų 
sambūriai: Lietuvių Rašytojų Trem
tinių Draugija, Lietuvių Žurnalistų 
Sąjunga, Lietuvių Scenos Menininkų 
Atstovybė, Lietuvių Studentų Atsto
vybė, mokytojų ir kitokios, jei atsi
rastų, kultūrinės organizacijos. Ini
ciatyvos reikėtų imtis nedelsiant, nes 
Kultūros Fondo laukia dideli užda
viniai.’*

Lietuvių rašytojų suvažiavimas 
Augsburge 1947 m. liepos 11 d. nu
tarė įsteigti Lietuvių Kultūros Fon
dą. Buvo išrinktas ir steigiamasis 
Lietuvių Kultūros Fondo Komitetas, 
kuris po mėnesio išleido ir Kultū
ros Fondo atsišaukimą. Buvo lau
kiama, kad Steigiamasis Lietuvių 
Kultūros Fondo Komitetas savo at
sišaukime išdėstys Kultūros Fondo 
tikslą, uždavinius ir organizaciją. 
Tačiau viso to mes minėtame atsi
šaukime nerandame. Lietuvių Kul
tūros Fondo tikslas paskutinėje atsi
šaukimo pastraipoje nusakytas labai 
miglotai:

„Keturių Šimtų Metų Lietuviškos 
Knygos jubiliejaus dienose įsteigta
sis Lietuvių Kultūros FondAs tebus 
paminklu vaidilai, knygnešiui ir 
neužgesinamam tėvų židiniui. Tebus 
paskatinimu ir įsipareigojimu lietu
viui — laisvės ir šviesos skleidėjui.

Lietuvių Kultūros Fondas tesu- 
jungia viso pasaulio lietuvius kultū
ros, mokslo ir gėrio laimėjimams. 
Ateities tėvynės laisvės dienose, su
grįšime į savo tėvų žemę ugdyti kū-

(nukelta į 6 pusi.)

Padėkos žodis Lietuvių 
Kultūros rėmėjams

Lietuvių Kultūros Fondui įsistei
gus daug lietuvių, be jokių raginimų 
ir atsišaukimų, parėmė stambiomis 
aukomis.

Keletą žymesnių aukų čia pa
minime.

Pirmasis aukotojas „Mūsų Kelio“ 
redaktorius ~
1000 RM..

seniai duotą

D. Penikas, siųsdamas 
pažymėjo: „. . . ištesiu 
pažadą Kultūros Fon-

Du pamiršti blaivumo skleidėjai
Pemaimet negirdomis praėjo su

kaktys net 8 vyrų, kurių kiekvienas 
pagal savo skonį ir sugebėjimus at- 

!t gyveno po 40 metų amžiaus. Tai: 
1. grafikas Vytautas Kazimieras Jo
nynas; 2. poetas Bernardas Braz
džionis; 3. žurnalistas ir literatūros 
istorikas Aleksandras Merkelis; 4. 
rašytojas ir žurnalistas Simas Ur
bonas; 5. poetas Kazys Bradūnas; 6. 
potas Benediktas Rutkūnas ir 7. 
Antanas Gustaitis ir 8. Pulgis And
riušis. Prie paskutiniųjų dviejų 
(Nr. 7 ir Nr. 8), kaip matot, profe
sijos nepažymėjau, vadinasi, noriu 
ypatingai sustoti. Kodėl gi? — gali 
kilti klausimas. Ar todėl, kad gimė 
Hitlerio pamėgtąjį kovo mėnesį 
(1938 m. kovo 10 d. užgrobiama 
Austrija, 1939 m. 15 d. užgrobiama 
Čekoslovakija ir tų pat metų kovo 
20 d. užgrobiama Klaipėda)? Vieno 
nuo antrojo gimtosios dienos tesiski
ria pora savaičių. Vienas, t. y. An
tanas Gustaitis yra suvalkietis (pra
šom nedaryti jokių aliuzijų į Ramo
no „Kryžių“ veikėjų sritinius pa
siskirstymus), o antrasis, atseit, Pul
gis Andriušis — nuo Tauragnų, iš 
Aukštaičių. Ar, gal būt, su jais tu
riu kokius sienų ginčus? Jokių ir 
niekados, netgi, manau, ir po šio 
staipsnio. Juk neįeiname į rikiuo
jančius veiksnius; negyvename ame
rikiečių zonoj, atseit, negalime abi
pusiškai pasikenkti imigracinei kvo
tai į JAV; neturime, vadinasi, ir ne
galime geisti vienas kito jaučio ar 
tarnaitės ir 1.1, ir 11, 
dėl tos priežasties, kad

jie yra uškrečiantieji
Įvairių esti humoro 

PVx, prancūzų humoro 
pirmlntakM Tristan Barnard, taip 
zęvolcoja:

— Sakysime, jei žmogus U dailin
to aukjto krinta i gatvę ir kritimo 
metu guodžiasi: .Na, kaip iki Šiol, 
tai dar visi mano kaulai sveiki“ — 
tai Sitai, tur būt, bus humoras. Ta
čiau, jei prof. Einstein stebi žmogų, 
krintant} iŠ lango, ir negali išspręsti: 
.Ar, tas žmogus ii aukščio krinta 
žemyn ar, visai priešingai, žemė 
santykyje i ji kyla Iš apaėlos i vir
ių’" Pagaliau prieina išvadą, kad | 
litą problemą nėra apibrėžto atsaky
mo — tai tatai jau nebebus humo
ras, bet paprastų paprasčiausia me- 
♦aflTŪra-

Sustoju tik

humoru.
apibrėžimų, 
akademijos

Mes šiuosyk imkime humorą kaip 
humorą, kaip jį supranta ir musų 
senesnieji žmonės: mūsų tetos, dė
dės, kūmai ir kaimynai. Girdėjote, 
rasit, šitaip žmonės juokaujant:

Senas senitelaitis klebonas sako 
pamokslą: Sugavo netikėliai žmogų, 
nuvilko už nuėsto, atkirto rankas, 
išlupo akis, išplėšė liežuvį, nukirto 
galvą, o ans, netikėlių nukankinta
sis, paėmė į .savo rankas savo galvą, 
pavartė jų, apžiūrėjo ir tarė: Dieve 
mano, Tavo buvo, Tu ir pasiėmei ...

Arba, va: jauną poetą pažįstamas 
klausia: „Ką dabar kuri?“ — „Kri
minalinį romaną“, atsako. „Ką? Juk 
iki šiol patsai terašei eilėraščius“ — 
nustemba klausiantysis. „Taip“, pa
aiškina užklaustasis, „rašiau eilė
raščius, bet kritika prikišo, kad tai 
kriminalas. Tai gal dabar, skaity
dami mano kriminalinį romaną, pa
sakys, kad tai dailioji poezija . . .“

Viename dar spaudos draudimo 
kalendoriuje apie humorą sakoma, 
kaip apie „parasoną“ (lietsargį), su 
kuriuo galima eiti ir bjauriausiam 
ore. Maža to, humoras, kaip kalen
doriuje parašyta, apsaugo nuo viso
kių pritikimų „apčvierijimų“, nerei
kalingų širdies sopulių ir nuo „mar- 
katnystės“ namuos, susiėjimuos ir 
svečiuos. Čia ir yra mums reikia
ma humoro definicija.

Vieną žinomą posakį parafrazuo
jant, galima teigti, kad kiekvienas 
žmogelis gimsta su humoro krisleliu, 
tik sąlygos tą dievybės bruožą pri- 
temdo ar net visai užgniaužia. Savo 
būties negalime lyginti su brolių li
kimu anapus geležinės uždangos. 
Tarptautinė politika rutuliojasi 
mums palankia linkme. Bet daugis 
mūsiškių grimsta į pilkumą, vaikšto 
lyg iš devynių virtuvių išgėrę visas 
acto atsargas. Ko tie veidai lyg iŠ 
pakasynų instituto paskolinti? Tai 
tėma, įdomi ir sociologams, ir fizio
logams, ir LTBendruomenei. Jei sa
vo metu buvo pasirodžiusi brošiūra 
„Sukiaulinkime Lietuvą“, tai šiandie 
šaukte šauktina „Praskaidrinkime 
politinę emigraciją“. Te mus kul
tūros istorija pagraudena ir sudrū- 
tena:

— Pats pirmasis mūsų humoro ir 
satyros periodinis spaudinys pasi
rodė emigracijoje. Tai Amerikoje 
atsidūrę tautiečiai dėjo pinigų dr. 
J. Šliūpo „Lietuviškajam Balsui" 
Ir . . . humoro lakšteliui. Supraski-

me tiesą: mums, tremtiniams, reika
linga vadovėlių, dailiosios ir taiko
mosios literatūros knygų, savaitraš
čių, mėnraščių ir . . . periodinis hu
moro ir satyros laikraštis. Pasimo
kykime, kad ir iš kaimynų — ukrai
niečių tremtinių. Jie turi tokį pe- 
riodinuką. Juk su tikėjimu savo 
ryžtu, su viltimi ir ^ave bei aplinką 
gydančia šypsena ir didžiausia našta 
lyg pūkelis pakeliama. Atsiminkime, 
kad Amerikoje pesimistai netgi į 
laidotuvių įmones nepriimami.

Po šito mažyčio lanksčio į visuo
meninę pedagogiką sugrįškime prie 
P. Andriušio ir A. Gustaičio. Kodėl 
jie, kaip iš antraštės matėt, pava
dinti blaivumo skleidėjais? Nagi 
todėl, kad jie savo kūrybą atnašauja 
mūsų spaudoje retam svečiui, bū
tent — humoro ir satyros žanrui.

Kadangi bendra infliacijos karš
tinė neaplenkė daiktų ir sąvokų, tai 
ir žodis optimizmas šiuo metu pra
dėta vartoti visai išvirkščia prasme. 
Tai vyksta ne spaudoje, kyla ne iš 
žumalis^ tarpo. Tačiau užmerkti 
akių negalima. Vienas kitas, netgi 
buvę aukšti pareigūnai ir visuome
nininkai, optimistais dėdamiesi, žiūri 
šiurkščiai neviltškai į tremtinių ir 
pačios Lietuvos rytojų. Jie operuoja 
dešimtmečiais, visai pamiršdami, 
kad tai, kas po ano — pirmojo — 
karo vyko metais ar dešimtimis, da
bar rieda mėnesiais. Jų nuomone, 
susirūpintina, visų svarbiausia, per- 
siprofesinimu ( tai bent terminas!), 
numotina ranka į humanitarinius 
mokslus, tesigriebtina kurpystės ir 
11. Iš viso, pasak juos, būtina „op
timistais realistais“. Tai žygiui kū
nu ir dvasia išvargusių žmonių pri
vatūs galvojimai, deja, gal ir be 
blogos valios, skiepijami savo arti
mai aplinkai, o ta aplinka skleidžia 
toliau, Ir gaunasi mažai politiškas ir 
mažai gražus nuotaikų smukdymo 
vaizdas. Tai prasilenkimas su tiesa 
ir optimizmas iš antrojo galo, Rytų 
kilmės. Todėl, apsisaugant nuo pa
dirbto, suklastoto optimizmo, — svei. 
ko, drąsaus, apdairaus, nepalūžta- 
mai lietuviško galvojimo tremtinius 
tenka vadinti kitu kokiu vardu, sa
kysime, blaivaus proto puoselėtojais, 
arba blaivumo skleidėjais.

Gėriui ir dorybėms puoselėti, o 
blogiui ir ydoms iš bendruomenės 
išrauti tėra vienų geriausias vaistas 
— humoras Ir satyra. Iš šitos kertės

žvelgiant, P. Andriušio ir A Gustai
čio „Dievo Paukštelį“ reikia įver
tinti aukso medaliu, kaip pirmosios 
pagelbos vitaminą. Maža įvertinti, 
reikia susirūpinti, kad „Dievo Paukš
telis“ eitų dažniau ir suaugusiems 
būtų tąsią pat, kaip Detmoldo „Sau
lutė“ vaikams. Teisingai A Lands
bergis „Minties“ Nr. 1, rašo, kad 
„Mes galime laisvai verkti, bet, die
važi, ir laisvai juoktis — mes tu
rime išmokti juoktis!“

„Pogrindžio Kuntaplyje" buvo juo
kiamasi:

Neria kilpą tau ant kaklo — 
Lietuva, girdi, laisva.
O sukūrė gražią peklą,
Ir Berlynas ir Maskva.

Ta daina veikė geriau už prokla
maciją.

P. Andriušis ir A. Gustaitis Lie
tuvoje buvo žinomi ir čia pažįstami 
kaip rašytojai, keliaujantieji litera
tūros vakarų ruošėjai, klasikinio hu
moro ir satyros maestrai ir kitų in
telektinių profesijų „ordininkai".

A Gustaitis — „Slogučių“, „Lo
kio Šiurio“ ir daugelio kitų pažibė- 
lių autorius — kiek teko girdėti, yra 
paruošęs parodijų, satyrų ir humo
ristinių eilėraščių rinkinį vardu 
„Krokodilo ašaros“. Kada trem
tiniai galės pasiskaityti ir pasi
džiaugti?

P. Andriušis — ne tik „Don Kicho
to“ vertėjas, bet jau nuo 16 metų 
mūsų tautai per juoką primenąs rim
tus ir nekintamus dalykus. Kai 
anąmet daugis norėjo iš aukštybių 
primesti tremtiniams privalomą 
liūdną miną, jis, lyg prieš daugelį 
daugelį metų vienas mokslininkas, 
sušuko:

— O visdėlto juokimės!
Netrukus turi pasirodyti nauja P. 

Andriušio knyga. Ji laukiama su 
visa širdimi.

Aišku, mūsų tarpe buvo ir yra 
„paravanų“ mėgėjų, kurie į kiek
vieną humoro ir satyros veiksmą 
ima verkšlenti, kad „geriau nutylė
ti“, kad „tik ne tremtyje“ ir 1.1. 
Čia atsakytina tokiu dialogu, pa
imtu iš Londono spaudos:

Ponas Jonas: — Padėtis pasaulyje 
kelia nerimo ir susirūpinimo . . .

Mr. John: — Nėra prasmės nerim
ti. Juk vistiek gyvi neišeisime iš šios 
ašarų pakalnės . . .

dui.“ O pažadas buvo duotas gerokai 
prieš K. Fondo įkūrimą.

Kultūros Fondo įsteigimo dieną 
Augsburge „Patria“ leidyklos šefas 
J. Lenktaitis, paaukodamas 1000 RM. 
pažymėjo: „Kultūros Fondo įstei
gimo proga . .

Haslach i K (Baden, Schwarzwald) 
lietuvių stovykla, siųsdama 1000 RM. 
pažymėjo: „Nors ir nedidelė lietuvių 
tremtinių kolonija Haslach i K. 
miestelyje (23 asm.) tačiau mūsų 
įsitikinimu jokia auka Kultūros 
Fondui nebus perdidelė, ypač turint 
galvoje lietuviškos kultūros reikšmę 
mūsų tremties gyvenime."

Jiems atsiliepė Ravensburgo miesto 
lietuviai, L. K Fondui paaukodami 
3000 RM., kukliai tepažymėdami: 
„Siunčiame Ravensburgo lietuvių 
auką mūsų Kultūros Fondui".

Baleto solistas Vasiliauskas, per J. 
Kardelį siųsdamas 1000 RM., kaip 
pareigą atlikdamas, tepažymėjo: 
„Mūsų Kultūros Fondui".

Mielą ir nuoširdžią auką atsiuntė 
Hannoverio Lietuvių Studentų Atsto
vybė. „Iš mūsų kuklių išteklių pra
šome priimti 400 RM Lietuvių Kul
tūros Fondas turi būti šaukliu, kuris 
šauktų visus lietuvius į vieningą 
kovą už tautos idealus, išplėsdamas 
savo veiklą viso pasaulio lietuvių 
tarpe.“

Schweinfurto lietuvių ' stovyklos 
„Romuvos“ Tuntas su 200 RM. ir 
Eichstatto-Rebdorfo „Vilnelės“ Tun
tas su 509 RM. pritarė Hannoverio 
studentams.

Wedelio ir Memmingeno lietuvių 
stovyklų komitetai, užbaigdami 1947 
metus, suaukojo po 1000 RM.

D. L. K Algirdo sargybų kuopa 
(4120 Labour Service Company) 
amer. karinės valdžios patvarkymu 
išsiskirstydama, didelę dalį savo 
fondo likučių 3000 RM., paaukojo • 
Liet Kultūros Fondui: „Gailimės, 
kad negalėjome tam kilniam tikslui 
paaukoti didesnės sumos,“ rašo 
kuopos vyrai.

Tai žymesnės sumos įplaukusios 
per keletą mėnesių. Lietuvių Kultū
ros Fondo Steigiamasis Komitetas 
dėkoja aukotojams taip nuoširdžiu 
pareigingumu parėmusius Lietuvių 
Kultūros Fondą. Laikraščius pra
šome paskelbti šią padėką, nes daug 
mūsų talkininkų aukotojų jau toli 
išsisklaidė ir juos tepasiekia šie kali 
žodžiai. Lietuvių Kultūros Fondo

Stelg. Komitetas

J. Cicėnas

Lituanistikos skyrius 
Pensilvanijos ūniv-te
Pensilvanijos Universitete, JAV, 

kai kurių profesorių iniciatyva ir 
pastangomis, norima įsteigti litua
nistikos skyrių. Iniciatoriai tikrai 
džiaugtųsi autorių ir leidėjų paau
kotais leidiniais. Knygas reikėtų 
siųsti šiuo adresu: Prof. Alfred Senn, 
Bennet Hall University of Penn
sylvania, Philadelphia 4, Pa^ USA.
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Simo Urbono „Sūkuriai ir Žmones"
Simas Urbonas skaitančiai visuo

menei yra žinomas kaip žurnalistas, 
ilgametis redaktorius, Nepr. Lietu
vos kariuomenės štabo švietimo sky
riaus darbuotojas. Į jo kūną ir 
kraują yra įsigėrusi kario dvasia: 
gili tėvynės meilės idėja Ir noras 
kitus patriotinėmis ir karinėmis do
rybėmis uždegti. Iš čia plaukia ir 
jo literatūrinis polinkis į karines 
temas („Kariūno atsiminimai“, 2 
tom.), į patriotinę, moralinę, auklė
jamąją kryptį. Tiesa, gyvenimas yra 
platesnis, ir rašytojas siekia gyveni
mą aprėpti, tačiau jo žurnalistinė ir 
karinė profesija uždeda tam tikrą 
antspaudą ir jo literatūrai.

Knygos metų pabaigoje pasirodęs 
S. Urbono beletristikos rinkinys „Sū
kuriai ir Žmonės“ yra paties auto
riaus pavadintas žmogaus kančių 
pyne, gyvenimo, audrų ir nežinios 
vaizdais. Iš kun. St. Ylos padaryto 
knygai leitmotyvo — meilės ir kan
čios, kurios kursto rašytoją — turėjo 
gimti šis veikalas. Meilė ir kančia 
kursto kiekvieną žmogų, tačiau ne 
kiekvienas žmogus yra rašytojas, ir ne 
kiekviena meilė ar kančia yra lite
ratūros vertingumo rodiklis. Rašyto
jui net nepakanka išgyventi meilę ir 
kančią, bet reikia ir lietratūriškai 
sugebėti emocijas ar idėjas taip iš
reikšti, kad skaitytojas būtų įtikin
tas nuoširdumu ir llterat. stiprumu.

S. Urbono „Sūkuriai’.ir Žmonės“ 
mums nekelia abejonės dėl nuošir
dumo. Rašytojas nuoširdžiai vaiz
duoja gyvenimą tokį, kokį jis yra 
matęs, išgyvenęs. Tačiau, literatūriš
kai S. Urbono beletristikos dalykai
tėra mėginimai, fragmentai, repor
tažas, bet ne tikroji beletristika.

Atleis man rašytojas, kad beletris
tiką palyginsiu su skulptūra. Kaip iš 
skulptoriaus reikalaujama pagrindi
nio dalyko, kad jis sugebėtų apval
dyti medžiagą, taip ir iš beletristo 
reikalautina, kad jis mokėtų pasi
rinkti medžiagą, sugebėtų ją sutvar
kyti kūrinyje taip, kaip sutvarkomas 
skulptūros ar architektūros kūrinys: 
planingai, harmoningai, neperkrau
damas ir plyšių nepalikdamas.

Simas Urbonas su medžiaga labai 
sunkiai kovoja ir jos nenugali. Pav. 
„Dailininko Šilo paveikslas“ — juk 
tai labai dėkinga medžiaga dideliam 
beletristiniam kūriniui, o S. Urbonas 
medžiagą taip fragmentiškai sutvar
kė. kad skaitytojui paliko paviršuti
niškumo įspūdį. Dailininko Šilo asme
nybė lieka skaitytojui neaiški, neiš- 
ugdyta, neįtikinama, nes skaitytojas 
nemato nei jo gabumų, nei jo kryp
ties, o tik kaž kokius meilės nuoty
kius. Minimas dailininko mylimosios 
Alės vyras leitenantas yra visiškai 
skaitytojui nežinoma figūra, apie 
kurią rašytojas šykšti net kelis žo
džius brūkštelti.

Dėl nesugebėjimo apvaldyti me
džiagą plaukia ir kitos beletristinės 
ydos: kūrinių kompozicijos silpnu
mas, vaizduojamų žmonių neryšku
mas. Štai, paimkime „Berlynas 
dega“. Medžiaga — pergausi, jos ap
dorojimas — paviršutiniškas, kom
pozicija nesutvarkyta. Atrodo, kaip 
kokiam nuotykių romane, viskas ne
tikėtai, nepagrįstai. Sakysit, karo 
audroj tokių dalykų būna, kad tėvai 
netikėtai pataiko į nežinomą DP sto
vyklą tiesiog į sūnaus vestuves. Bet 
literatūra reikalauja psichologinio 
pagrindimo, loginių ryšių, o ne atsi
tiktinumų.

Pažiūrėkim kai kuriuos ..Berlynas

6. ALBINAS MARIUS KATILIŠKIS

Šypsena pro miglas
Atleistas ir atvežtas stovyklon, 

griebiau rašyti ir siuntinėti paieško
jimus. Atsiliepė daug pažįstamų, ir 
aš sužinojau, kad mamiškiai visi lig 
vieno pasilikę. Bet dar kai ko lau
kiau ir vyliausi. Taip. Jūs dabar 
patirsite, kur aš buvau išvykęs prieš 
trejetą savaičių.

Nurodytu adresu pasiekiau namus 
ir sustojau prie durų, nesiryždamas 
pasibelsti. Širdis šokinėjo, ir taip 
drebėjo rankos, kad nebesugraibiau 
užrašų knygelės, norėdamas dar kar
tą perskaityti numerį.

Duris atidarė jos sesuo. Keraitie- 
nė. Gal minutę mes žiūrėjome vie
nas į kitą, kol vietoj pasisveikinimo 
ji sušuko:

— Ele! . . . Kas pas mus atvy
ko! . . .

Ir tuč tuojau pasirodė ji, nustebusi 
ir susidomėjusi.

—- Dieve! ... Ar tai jus matau, 
Mykolai? . . .

— Tai aš ponia . . .
Džiaugsmu suspindo moteriškės 

veidas. Klausimai pynėsi ir maišėsi. 
Aš visai sumišau ir be sąryšio pul
dinėjau nuo vieno prie kito.

•— Jūs gyvas ir sveikas . . . Kaip 
puiku! ... Aš taip dažnai atsimin
davau ir klausdavau, ar mes dar 
kada susitiksime? . . .

— Vis dėlto ... Aš turėjau nu
jautimą. Surasti jus . . .

STP. VYKINTAS

dega“ žmones, kaip jie gyvenimiškai 
ir psichologiškai pagrįsti. Vaizduo
jamasis žurnalistas, rašytojas, litera
tūros kritikas Andrius Jodauga, 
atrodo, pagyvenęs, daug moterų my
lėjęs žmogus, labiau panašus į naivų 
gimnazistą negu į žurnalistą. Jis ga
lėtų būti romantikas ir platoninės 
meilės atstovas, bet taip naiviai vesti 
meilės dialogus tegali tik nepatyręs 
jaunuolis. Skaitytojas niekad nepa
tikės. kad susitikę du įsimylėjėliai 
taip lengvai kitą dieną pramiegos 
savo išsiskyrimą ir lengva širdimi 
atsiskirs.

„Tėvas“ ir „Aktoriai“, nors ir su
kelia mūsų kaimo kultūrėjimo vaiz
dą, tačiau literatūriniu, meniniu po
žiūriu yra silpni dalykai; pirmasis 
be literatūrinio tikslo ir pagrindo, 
antrasis be reikiamo medžiagos ap
dorojimo. Siek tiek stipresnis daly
kas „Jonas Šalna“, kur pavaizduo
tas vokiečių žmonių gaudymas pri
verstiniems darbams į Vokietiją. 
Visiškai kritikuotinas ne tik literatū
riniu, bet ir politiniu atžvilgiu „Pa
sitraukimas naktį“. Prostitutes ir ve
nerines ligas autorius galėjo palikti 
bolševikams, o ne gabenti į DP sto
vyklą.

Medžiagos sudorojimo ir žmonių 
vaizdavimo atžvilgiu geriausias da
lykas yra „Savanorių žemė“. Čia 
rašytojas realų gyvenimą sugebėjo 
ryškiai pavaizduoti. Savanorio Urbos 
nelaimingos vedybos, jo vargai, be- 
sikuriant savanorio sklype, jo kovos'

Vikt. Kamantauskas „Ispanų .kal
bos vadovėlis“, išleistas „Patria“ lei
dyklos 1947 m., 127 pusi., kaina 
5 RM.

Šio vadovėlio rėmus sudaro grama
tinis, chrestomatinis ir frazeologinis 
skyriai. Tai visa — maždaug 1000 
žodžių ribose, o tor ir užtenka eili
niam vargšui emigrantui, važiuojan
čiam į ispanų k. pasaulį, turintį apie 
100 milijonų žmonių įvairiuose kon
tinentuose. Iš visų ispanų k. „vado
vėlių“, iki šiol pasirodžiusių lietu
viams tremtiniams, p. V. Kaman
tausko yra geriausias, tačiau jis ne
gali būti įvertintas geresnių pažy
miu, kaip 3—, ir štai dėl ko: sakama: 
„h niekad netariama“ (6 pusi.); šis 
teigimas truputį per griežtas, nes h 
prieš ue truputį guturališkai taria
ma.

Aiškinant kirčiavimą, reikėjo at
kreipti dėmesį į galūnės i+balsės 
tarimą ir pasakyt, kad tik kirčio 
ženklas ant i padaro iš tos sutapties 
du skiemeniu, šiaip i+balsis eina 
vienų skiemeniu, pvz., herencia (3 
skiemenys), o traferia (4 skiem.), dia 
(2 sk.), pie (1 sk.). Nieko nepasakota 
apie u su trema (U). Condicional ir 
subjuntivo išversti „tariamoji“ ir 
„pajungiamoji“ nuosaka, o iš tokio 
vertimo — jokios naudos, o tik mo
kinio minties painiojimas. 39 p. pa
sakyta, kad o po kirčio tam tikrose 
(veiksmažodžių) lytyse pavirsta uo. 
tad yra netiesa.

43 pusi, turi būt ne „huymos“, bet 
huyamos. 44 p. iš traer pasidarė 
dalyvis „puesto“. 59 p. los viveres 
bus mokinio klaidingai kirčiuojamas.

59 p. sencillamente turėtų būt iš
verstas ne vienu ž. „paprastai“, bet

Buvau valgydintas, apibertas 
klausimais. Aš dairiausi kukliam 
kambaryje, sustodamas prie smulk
menų, bylojančių miela, nebegirdėta 
kalba ir turinčių anų tolimųjų die
nų kvapą. Didelė Mačiūno fotogra
fija stovėjo ant stalelio, tarp gėlių 
ir knygų.

— Jo nesulaukiame ... — tarė ji, 
pasekusi mano žvilgsnį. Aš nebe
mačiau jos baltos, kaip narcizas 
šypsenos. Apie jos lūpas brėžėsi ke
lios gilios raukšlelės. JI šyptelėjo, 
nepraverdama lūpų. — Ir nesulauk
sime. Jis yra žuvęs. Tuo įsitikinau 
prieš pusę metų. Mes buvome susi
rišę per Lietuvių Sąjungą Berlyne ir 
gavau porą jo laiškų. Jis buvo Drez
dene, bet, kai nuvažiavau jo aplan
kyti, man pasakė, kad jis yra išvy
kęs į Jugoslaviją. Tai man šią va
sarą patvirtino ir žmogus, buvęs su 
juo kalnuose, kažkur Italijos pasie
nyje Be galo sunkiose sąlygose jie 
buvo pastatyti prieš kalniečius. Iš 
ten niekas negrįžta. Jūs žinote, kas 
pakliuvo į Tito kareivių rankas. Ne, 
nelaukime negalimo . . .

— Bet gal ponia? . . .
— Ne, mielas vaikuti. Aš neuž

merkiu akių, o sutikti reikia vistiek 
vieną kartą su tuomi Sugrįš gal. 
sakote . . . netikėtai . . . kada jau, 
jau nebelaukiama . . O, klajūnė 
iliuzijų ugnelė . . . Geriau jūs papa
sakokite, kaip jums klojosi, per tuos

su uošviais, su ekonominėm sunky
bėm yra pavaizduota su įtikinamu 
realumu. Savanorio Urbos asmuo 
paliks skaitytojui kaip vienas iš ryš
kiausių personažų. Tačiau ir šiame 
kūrinyje rašytojas palieka spragų, 
paviršutiniškai skuba per gyvenimą 
kuris, detaliau pavaizduotas, būtų ir 
gyvesnis ir įdomesnis.

Kaip ir daugeliui mūsų rašytojų, 
taip ir S. Urbonui bus, matyt, paken
kusi žurnalisto profesija. Ji verčia 
skubėti, filmuoti, bet neįsigilinti. 
Žurnalistinis pobūdis labai žymus ne 
tik stiliuje, bet ir ištisam kūrinių 
apipavidalinime. Pvz. „O naktys — 
priklauso mums“, „Persekiojamieji“ 
yra reportažiniai stovyklų gyvenimo 
aprašymai. Ir kaip toki jie nėra 
blogi. Atvirkščiai, Sim Urbonas, 
kaip gyvenimo reportažo kūrėjas, 
pasižymi dideliu pastabumu, gyvumu 
ir įdomumu.

Apskritai, taika pabrėžti, kad S. 
Urbonas lengvai valdo plunksną. Jo 
stilius, ypač ten, kur jis vaizduoja 
realų gyvenimą, yra realistiškas, su
brendęs ir patrauklus. Šiuo atžvilgiu 
jis gali literatūriškai kurti. Tik nuo
širdžiai trokštume, kad S. Urbonas 
imtųsi beletristikai tokios medžia
gos, kurią jis galėtų išvežti ir labiau 
atkreiptų dėmesį į savo kūrinių 
kompoziciją ir personažų vaizdavi
mą. Tada jo mėginimai išaugs į 
tikrąją estetinę beletristiką, bet 
prieš ją kuriant tenka daug mokytis 
iš beletristikos meistrų: Maupassant, 
Čechovo, Srba net mūsiškių: V. Pu
tino, Krėvės, Vaičiulaičio, Ramono..

„Ispanų kalbos vadovėlis“
paprastai nesudėtingai ( ne „gewohn- 
iich“, bet „einfach“).

61 p. parašyta „Po visų ispanų k. 
prielinksnių eina galininkas“, o tuo 
tarpu a yra prielinksnis ir po to eina 
naudininkas. Galima būtų sakyti, 
kad ispanų k. neturi linksnių, bet 
jei jau sakoma, kad jų esama, kad 
toks teigimas yra netikslus ir prieš
tarauja autorius duodamiems links
niavimo pavyzdžiams.

64 p. „restaurants“ gavo prancū
zišką. o ne ispanišką galūnę. 79 p. 
la tartilla yra daugiau kiaušinienė, 
negu „sklindis, blynas“. 83 p. ei pa- 
rarrayos turi nereikalingą s gale ir 
reiškia ne perkūnsargį, o žalbolaidą.

83 p. gastar išverstas „vartoti“, o 
turėtų būti „išeikvoti, suvartoti, su
naudoti“.

91 p. la muela — „dantis“, o turė
tų būti „girnos, krūminis dantis“, 
nes dantis ispaniškai „ei diente“, ir 
tekste autorius tuo vardu vadina 
dantį.

94 p. senelė yra ne ei, bet la abu- 
ela, o jei autorius su tuo nesutinka, 
tad jis prieštarauja savo taisyklei, 
nes juk abuela turi kirtį ne ant pir
mojo a, o ant e.

95 p. cansimiento — negirdėtas 
naujadaras — ir nieko bendro su 
jungtuvėmis neturi, nes jungtuvės 
— tai „casamiento“.

96 p. lapicero — pieštukas. Iki 
šiol ispanai pieštuką vadino lėpiz, 
o lipicero tai — toks pieštuko kotas 
(Bleistifthalter).

104 p. ei carruaje — vagonas; 
ispanas vagoną vadina vagon, o ve
žimą, ratus — carruaje.

110 p. acosa reiškia ne „gal būt“,

dvejus metus? Subrendęs ir kai ku
rių bruožų aš neatpažįstu jūsų 
veide.

Kambarin įbėgo mergytė, kašto
niniais plaukais ir labai ryškiais an
takiais. Smagi ir įraudusi. Ji sku
bėjo ką tai įdomaus pasakyti, bet 
mano buvimas ją sulaikė.

Aš pasikėliau pasveikinti šaunią 
panelę ir ūmai nebeatsiminiau, kuri 
iš jų.

— Danute, ar tu nebepažįsti po
no? . .

— Dana! . . . Tai tu jau tokia di
delė ... ir graži? ... — užspring
dama s sušveplenau.

— Mamute, aš nebepažįstu. Ar 
ponas iš Lietuvos? ... — ji linkte
lėjo ir gražiai pasisveikino pritūp
dama.

Karštos adatos smigtelėjo pašir- 
din, ir niekaip nesuradau žodžio iš
reikšti tam keistam nustebimui. Aš 
pažvelgiau į akis, į jos akis, glos
tančios mergaitės galvą. Jos rodos 
tapo gilesnės ir apvadžiotos tamsiais 
ratais. Ji padavė mergaitei sau
sainį.

— Eik, vaikuti, pažaisti. Pareis 
Rimutis ...

— Aušra jau turbūt didelė? — ta
riau palydėdamas išeinančią Daną.

— Aušra . . .
— Jau eina turbūt mokyklon? . . .
Mažytis kryželis sujudėjo baltame 

krūtinės iškirpime. Aš mačiau išti
sais pluoštais pražilusius plaukus' 
smilkiniuose.

— Sėskite . . .
Man parodė vietą šalia, ant lovos,

Sudarytos komisijos litera
tūros premijoms skirti

Šiemetinėms literatūros premijoms 
skirti komisijos jau sudarytos. Jos 
gyvai nagrinėja 1047 metais išėju
sias lietuviškas grožinės literatūros 
knygas ir vasario 6—7 dienomis tars 
savo žodį. Patirta, jog komisijų na
riai gyvai domisi V. Ramono „Kry
žių“ romanu, K Bradūno poema 
„Maras“, naujuoju Fausto Kiršos 
eilėraščių rinkiniu, Pulgio Andriušio 
„Anoj pusėj ežero“ ir kitais litera
tūros kūriniais. Švietimo Valdybos, 
BALFo ir Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus premijos bus paskirtos vasario 
8 d., gi knygų leidyklos „Patrijos“ 
premija bus paskirta vasario 7 d.

švietimo Valdyba ir šiais metais 
paskyrė 5080 RM premiją. Lietuvių 
Rašytojų Tremtinių Draugija į ko
misija paskyrė prof. J. Brazaitį ir 
rašytoją Ant. Rūką, o Švietimo Val
dyba — P. Gaučį ir A. Merkelį.

BALFas paskyrė 3000 RM premi
ją Nuo Lietuvių Rašytojų Trem
tinių Draugijos Į komisiją įeina ra
šytojas H. Radauskas ir rašytojas 
Ant. Gustaitis. BALFas į komisiją 
paskyrė prof. A. Maceiną ir Ben. 
Babrauską.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pre
mija 3000 RM. Komisiją Sudaro B. 
Galdžiūnas, A. Nyka-NUiOnas (Lie
tuvių Rašytojų Draugijos atstovai). 
Nuo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus į 
komisiją įeina Vi. Prosifūnaitė ir 
vienas narys iš LRK valdybos.

Knygų leidyklos „Patrijos“ pre
mija 3000 RM. Komisijoje Lietuvių

o „kiršina, erzina“; „gal būt“ gali 
būt verčiamas „acaso“.

115 p. gerklė ne gargantua, o gor- 
ganta.

117 p. „He'dado un traspiės iš
versta „Išsisukiau koją“, tuo tarpu- 
darun traspier — suklupti; viskas blo
gai padaryta. Taigi, duotas klaidin
gas sakinys ir dar klaidingiau iš
verstas į liet. k.

117 p. vietoj probablamente at
spausdinta problamente.

Aplamai imant, DP vadovėliai turi 
blogus korektorius; antai rusų DP 
išleisti Almazo vo ir Cebrikovo ispa
nų k. vadovėli irgi turi daug klai
dų, o kas liečia šį p. V. Kaman
tausko darbą, tai čia net sunku at
skirti korektūros klaidas nuo auto
riaus klaidų, tačiau aš linkęs la
biau kaltinti leidėją, negu autorių. 
Leidykla sužaloja vadovėlį, o gal ir 
autoriaus karštas temperamentas 
ir skuba. J. Gobis

.....  . Ekrano margumynai -
Hollywoode iš naujo sukama filmą, 

vaizduojanti žymiojo dainininko En
rico Caruso gyvenimą. Jo balsas į 
filmą bus perduotas iš pačio Caruso 
įdainuotų plokštelių. — Žymioji vie- 
nietė Lilly Palmer vaidina vyriau
siąjį vaidmenį Warner Brothers fil- 
moje „Ever the Beginning“, kuri 
vaizduoja vienos emigrantės iš Eu
ropos likimą. Jos partneris yra Sam 
Wanamaker, paskutiniuoju laiku iš
kilęs ir kaip gabus režisierius. — 
Metro-Goldwyn-Mayer ruošia nau
ją Mozarto, o Paramount — Richar
do Wagnerio filmą, pavadintą „Vi- 

pati atsilošdama į sieną. Ji užsidėjo 
rankas ant galvos ir užsimerkė. Tai 
truko minutę, ilgą, kurios apsisu
kime šmėkštelėjo kas tai negera.

— Rodos, jūs buvote prie dvira
čio. Bėgdama riktelėjau ... Iš savo 
kambario, pro langą pamačiau įsu
kant mūsų keliukan dvi mašinas. 
Aš supratau, kad jie nori pagrobti 
vaiką. Jokios kitos minties nepa
menu. Su ja bėgau per sodą, pasie
kiau rugius. Ir ten man atrodė ne
saugu. Juk jie ieško. Išdrebėjau 
nežinau kiek laiko pamiškėje. Tik 
pavakaryje išgirdau šūkaujant savo 
vardą. Manęs ieškojo moterys . . . 
Jūs klausiate, kur Aušra? Ar ji di
delė? Mano dukružė ... — ji vėl 
užsimerkė ir sušnibždėjo; — Neži
nau ...

Aš paėmiau jos ranką. Ji buvo 
šalta kaip ledas.

— Nieko. Esu juk motina... Kiek
vienai tenka drebėti dėl savo vaikų. 
Taigi. Visai paprastai. Man vengė 
pasakyti tos gerosios moterėlės, kad 
mano dukrą išsivežė žandarai, kad 
išvežė vyrą, kad . . . Kokios jos juo
kingos. Juk aš pirmiausia tai turė
jau žinoti. Palaukite... Visai trum
pa istorijėlė... Rudis, tai buvo Ker- 
belis, pareikalavo atiduoti žydų vai
ką. Jam sakė, kad nėra tokia Ieš
kojo manęs, ieškojo vaiko... Rudis 
daužėsi. Tada liepė paimti Aušrą... 
Vaiko klyksmas jam nieko nereiškė. 
Jis šėtoniškai nusijuokęs ir išvažia
vęs ... Nepasakosiu, ką tada išgy
venau. Staiga' buvau paliesta kietos 
rankos. Man atėmė vaiką ir vyrą ... 
Išlėkiau į Kauną. Laksčiau kaip

Tremtinių Rašytojų Draugiją atsto
vauja rašytojas L. Dovydėnas ir J. 
Girnius, o „Patrijos" leidyklą — P. 
Lenktaitis ir J. Žukauskas.

Gauta žinių, kad 2000 RM. litera- 
tūros premiją paskyrė Ir „Mintis“. 
Komisiją sudarys „Minties“ redak
toriai: J. Vasaitis ir H. Žemelis nei 
2 Rašyt. D-jos atstovai.

1000 RM literatūros premiją pa
skyrė „Naujasis Gyvenimas". Ji bus 
įteikta už geriausią 1947 metais pa
rašytą ir atspausdintą religinė no
velę. Į komisiją iš Ūetuvlų Rašy
tojų Tremtinių Draugijas paskirtį 
prof. St. Yla ir K Bradūnas, o „Nau
jasis Gyvenimas" kun. V. Badona- 
vičių, „Naujojo Gyvenimo“ vyr. re
daktorių, ir prot L. Dambriūną.

Kiekviena komisija susideda iš 
keturių narių. Jei balsai pasidalina 
pusiau, nulemia toji pusė, už kurią 
pasisako komisijos pirmininkas. Ko
misijų pirmininkus išsirenka pačios 
komisijos.

Iškilmingas premijų įteikimas 
laureatams ruošiamas Lietuvos Ne
priklausomybės šventės išvakarėse, 
vasario 15 d., 17 vai, Fellbache.

Tai bus graži tremtyje gimusios 
lietuviškosios knygos šventė.

I talka „Britanijos 
Liėiuviui"

į talką „Britanijos Lietuviais
Liet. Sąjunga Anglijoje, pati vos žen

gianti pirmuosius žngsnžua, užaibrėžė amt 
sunkų uždavinį: savo nariam* ir visiem* 
kitiems lietuviams leisti savaitinį laMrral
tį. Informacinis biuletinls, kurį laiką lan
kęs naujai atvykusiuosius, nebegalėjo pa
tenkinti atvykusiųjų. Todėl 1H7 m. priež 
Kalėdas jau pasirodė fotostatiniu būda 
spausdintas savaitinis tedkraštis „Brita
nijos Lietuvis". . .

Šiuo metu daugelis Brmnijos lietuvių 
dar gauna spaudos iš Voktetijc*. Tačiau 
jau dabar visiems laikas būtų pagalvoti 
apie tas dienas, kada Vokietijoje esanti 
tremtinių spauda emigruos į užjūrius, o 
pagalvojus — glaudžiau burtis apie „Bri
tanijos Lietuvį“, jį užsiprenumeruojant 
arba raštais paremiant. Anglijoje yra 
apie 5.000 naujai atvykusių. Jei iš jų 
bent 3—<.000 prenumeruotų savo laikraštį, 
jis galėtų daug spartesniu žingsniu tobu
lėti. „Britanijos Lietuvį“ užsiprenumeruo
ti galima šiuo adresu:

3. Marlborough Gate Stables, 
Lancaster Gate, London. W 2.

Prenumeratos kaina: 8 mėn. — < iii, 
6 ėmn. — 7 SU., 1 metams — 12 iii.

„Britanijos Lietuvis“ žada ateityje per
sikelti į spaustuvę. Tai bus didelis žings
nis pirmyn. Tačiau .visa* laikraščio leidi
mo ir tobulinimo Išlaidas turme prisiimti 
mes — jo skaitytojai. Ir nereiks nei ypa
tingų aukų ar ko kito, jei mes visi pasi
darysime jo prenumeratoriai*. Nedelski- 
me, neabejokime; siųskime prenumeratos 
mokestį „Britanijos Lietuviui“. x J. b.

durnakčio karalius“. — Hollywoode 
iš naujo sukama Vicky Baum filmą 
„Konspiracija“.

Ką veikia žymieji aktoriai? Char
les Boyer, neseniai baigęs filmuotis 
Remarque „Triumfo arkoje“, vai
dina pagal Aldons Huxley novelę 
statomo j a „The mortal coin“ fil- 
moje. * Sonja Henie ruošiasi nau
jam spalvotos revue filmos pasta
tymui. * Annabella turi vyriausiąjį 
vaidmenį Georges-Lampin-Film sta
tomoje prancūzų filmoje „Eile s’ap- 
pelait Lili“.

beprotė iš vienos įstaigos kiton. 
Mane tokia ir palaikė. Įstaigos sku
biai evakavosi. Ko nori ta paklai- 
kėlė? Puoliau į Getho. Ir ten vyko 
karštligiškas valymas. Žmonės mi
nėjo didelius sušaudymus. Žydus 
baigė išvaryti nežinia kur. Aušra... 
Aušruže... Miestas tvino kareiviais. 
Visi, kurių tik klausiau, kraipė pe
čius. Mergaitės? Kai miršta kasdien 
tūkstančiai.. Nėra. Ir dedasi to
kie dalykai. Aš ieškojau dukters ... 
Prie Nemuno ėjo rusai. Žmonės bė- 
go... O kur bėgau aš? ... Nežinau, 
nežinau... Tiesa, mus išvarė... 
Evakavo mūsų kraštą. Pasienis,..

Toksai ilgas, sunkus sapnas...
— Ponia ...
Aš turėjau sudegti iš gėdos Ir 

nusiminimo. Mano bėdos ir vargai 
Bet aš neradau jokio žodžio, jokio 
žodelyčio. Ir sėdėjau, pavirtęs 
stulpu.

—Kas jums... Būkite vyras. Jei
gu aš netikėčiau, kad virš viso to, 
yra tai, kas mato ir girdi... Mes 
esame paliesti daugiau, negu bet 
kas pasaulyje... Ir dabar, ir dar 
baisiau kenčia mūsų šalis. Bet arti 
ta diena, kada grius neteisybė. Kel
sis Tėvynė. Dėl to mes turime gy
venti ... Kas gi jums Dieve? ... 
Nurimkite...

Jis nutilo. Jo balsas buvo įgavęs 
keistą girgždėjimą. Tada pasilenkė, 
užsvkniaupdamas ant stalo ir ranka 
suspausdamas kaktą, ir verkė.

Langų ketvirtainiuose juodai rė
žėsi naktis.

(Pabaiga)
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Tremtis nepalaužia mūsų jūrininkų veiklos
LIETUVIŲ JŪRININKŲ SĄJUNGOS UŽSIENYJE SUVAŽIAVIMAS

Flensburg. — Likimas suspietė 
Flensburge bent kiek didesnį mūsų 
jūrininkų ir kitų šios srities darbuo
tojų skaičių, todėl čia ir pradėjo 
reikštis lietuviškoji • jūrinė veikla,
1946 m. spalio mėn čia įsisteigė Jū
rininkų Mokykla, kuri patraukė į 
Flensburgą. daugiau jūrą pamilusių 
ir dėl jos dirbti pasiryžusių lietuvių. 
Susispietęs aktyvesnis mūsų jūrinis 
kadras ryžosi savo veiklą plėsti.
1947 m. pavasarį buvo sušauktas 
steigiamasis suvažiavimas Lietuvių 
Jūrininkų Sąjungos tremtyje įkūri
mo klausimu, ir gegužės 10 d. ši są
junga užsimezgė Flensburge.

Si dar jauna, mūsų tremties or
ganizacija sausio 24-25 d. Flens- 
bnrge, „Mūtzelburgo“ lietuvių sto
vykloje. sušaukė pirmąjį visuotinį 
Lietuvių Jūrininkų Sąjungos Užsie
nyje narių ir laivininkystės bei žve
jybos darbuotojų suvažiavimą.

Gen. Daukantas savo įžanginėje 
kalboje pranešė mūsų jūrininkams 
liūdną žinią. Suvažiavimo išvaka
rėse gautas pranešimas, kad į suva
žiavimą pakviestas atvykti sąjungos 
narys, žymus mokslininkas, senas 
jūrų kapitonas, Lietuvos kariuome
nės ats. pik. Teodoras Reingardas šį 
mėnesį mirė. Nepriklausomybės lai
kais velionis tarnavo Kariuomenės 
Tiekimų Valdyboje, o išėjęs i atsar
gą, plaukiojo lietuviškajame preky
bos laive „Palanga*'. Atsistojimu 
pagerbtas pik. Reingardas ir kiti 
mirusieji ir žuvusieji lietuviai jū
rininkai.

Apie Sąjungos veiklą ir kitokiais 
jūrininkams įdomiais klausimais 
pranešimą padarė dr. P. Mažeika. 
Įkūrus Lietuvių Jūrininkų Sąjungą 
Užsienyje, buvo nustatytas laikinis 
Statutėlis. Statutui ruošti buvo su
daryta komisija iš 7 narių. Be iš
rinktosios sąjungos valdybos, stei
giamojo suvažiavimo dar buvo pas
kirti sąjungos įgaliotiniai D. Brita
nijoje A. Vagusevičius ir A. Keb- 
lys. šiuo metu sąjunga turi 78 na
rius, be to, dar yra įregistruota per 
30 asmenų, dirbančių laivininkys
tėje, bet dar neįstojusių į sąjungą. 
Kadangi dėl emigracijos negali būti 
garantuotas sąjungos būstinės pasto
vumas, tai sąjungos valdyba yra nu- 
tariusi įsteigti Londone prie Lietu
vos Pasiuntinybės Lietuvių Jūrinin
kų Sąjungos Užsienyje biurą, kuris 
būtų centrinė susižinojimo vieta po 
visą pasaulį išbarstiems lietuviams 
jūrininkams, žvejams ir laivinin
kystės . darbuotojams. Ministeris p. 
Balutis pažadėjo tokį biurą įsteigti 
savo įstaigoje. Turint galvoje; kad 
Lietuvos Pasiuntinybė yra perkrauta 
darbu, buvo svarstomas klausimas, 
ar nereiktų tokį biurą steigti prie 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos.

Jau pat pirmomis sąjungos dieno
mis buvo užakcentuota, kad mūsų 
visuomenėje reikia kelti jūrinę pro
pagandą, nes mūsų tauta dar per
maža tepažįsta jūrų transporto ir 
žvejybos ūkio reikšmę mūsų kraš
tui, ir permaža šiais reikalais do
misi. Jau pirmojo valdybos posė
džio metu buvo paskirtas vienas na
rys — ekon. Kuzminskas rūpintis 
laivininkystės populiarinimo reika
lais, bet po kelių savaičių jis išvyko 
į užjūrius ir nebegalėjo savo darbo 
tęsti. Tačiau šis darbas nebuvo ap
leistas ir palengva varomas toliau. 
Negalint leisti jūrinio periodinio lei
dinio, valdyba užsibrėžė dar šį pa
vasarį išleisti jūrininkų metraštį. 
Medžiaga jau renkama ir jos dalis 
gauta.

Buvo stengtasi stovyklose gyve
nantiems lietuviams jūrininkams su
rasti darbo pagal jų specialybę. Tuo 
reikalu klibinta į įvairius kraštus, 
bet iki šiol siekiamų vaisių nedavė. 
Tenka girdėti, kad emigravusieji į 
užjūrius mūsų jūrininkai be sun
kumų gauna tarnybas įvairių lai
vuose. Tiesa, kartą buvo atsiradę 
galimumų Bremene patekti į ameri
kiečių laivus, bet atsirado kliūčių. 
Buvo pareikalauta už kiekvieną as
menį po 1000 dolerių užstato, kad 
pasiekę JAV krantus, nepabėgtų nuo 
laivų. Tokios sumos mūsų sąlygose 
neįmanoma surinkti.

Taip pat buvo ieškomi ir buvusieji 
Lietuvos prekybos laivai.’ Archy
vuose buvo surasta, kad karo pra
džioje kai kurie mūsų laivai buvo 
vokiečių areštuoti, laikomi Vokie
tijos uostuose, o vėliau paleisti. Tik 
„Sandėlio'* bendrovės laivas „Venta“ 
buvo visiškai vokiečių konfiskuotas, 
šis laivas anksčiau buvo pastebėtas 
ir Flensburgo uoste. Šiam laivui at
gauti buvo pradėti žygiai, bet visas 
darbas yra įklimpęs. Liudytojų nu
rodymais, visi kiti mūsų laivai, dar

Skryningo - registra
cijos reikalu

Tik ką gauta Ii IRO Centro Žene
voje per Tremtinių Tarnybos Valdy-| 
toją žinia, kad į vokiečių kariuomenę 
po 1943 m. patekusiems kariams pa- 
baltiečiams, o taipgi Klaipėdos krašto 
lietuviams būsiąs pripažintas DP 
statusas. (LTBX

plaukioję pirmosios bolševikų oku
pacijos metu, yra nuskendę. Dar 
vienas laivas „Denny“, priklausęs 
Lietuvos Baltijos Lloydui, yra įšalęs 
JAV, kurio atgavimas ir remon
tas labai brangiai kainuotu

Gen. Daukantas papildė prane
šimą, pabrėždamas, kad jau 1945 m. 
tremtyje esančių lietuvių buvo pra
dėta rūpintis įsigyti savo laivą. Bu
vo rastas laivas, statytas 1922 m. ir 
plaukiojęs nuo Centrinės Amerikos 
iki Bremeno. Britų vyriausybės or
ganai jau buvo sutikę leisti jį lie
tuviams įsigyti* bet šis reikalas dar 
turėjo patekti į vyriausiąjį sąjungi
ninkų organą Berlyne, ir ten jis 
įstrigo.

Toliau gen. Daukantas darė pra
nešimą Lietuvos jūrų teisės ir ko
dekso reikalu. Visa tai apibūdino 
istoriniu atžvilgiu ir kokia jų padė
tis buvo Nepriklausomoje Lietuvoje, 
kas buvo daroma ir kokių kliūčių 
sutikta, jeigu iki šiol neturime savo 
jūrų kodekso. Suvažiavimas pripa
žino lietuviškojo jūrų kodekso rei
kalingumą ir tuo reikalu išrinko 
komisiją iš gen. Daukanto, inž. Stul
pino, teis. Bulotos, Brako ir Lapšio, 
kuri jau čia, tremtyje, rinktų me
džiagą busimajam Lietuvos jūrų 
kodeksui, kad, nepriklausomybę at
gavus, šis darbas nebeužsidelstų. 
Jūrininkų Mokyklos mokymo per
sonalo vienas narių pareiškė, kad 
tokio kodekso neturėjimas skaudžiai 
jaučiamas ir tremtyje, kada reikia 
mokyti jūrinės mokyklos Lietuvius 
mokinius.

Perskaičius Lietuvių Jūrininkų Są
jungos Užsienyje statuto projektą, 
suvažiavimas su mažais pakeitimais 
laikinai jį priėmė. Kadangi dėl 
įvairių kliūčių nevisi sąjungos na
riai galėjo atvykti į suvažiavimą, tai 
nutarta šį projektą išsiuntinėti vi
siems sąjungos nariams, kurie, su 
juo susipažinę ir priėmę, grąžintų 
valdybai. Tik tuomet jis bus laiko
mas galutinai priimtu.

Inž. K. Ščesnulevičius padarė apie 
žvejybos ūkio galimumus Lietuvoje 
ir šiam darbui įmanomus paruoši
mus Jo mintimis, ik. šiol Lietuvoje 
permaža būdavo sunaudojama žu
vies, ypač jūrų. Ateityje reikėtų ne 
tik pagerinti žuvies gamybą, tie
kimą ir t. t., bet pravesti ir plates
nę propagandą, kad daugiau žuvies 
būtų sunaudojama krašto viduje. 
Lengvai galėtų kiekvienas gyvento
jas per metus suvartoti po 15 kg 
žuvies. Taip pat reikėtų žuvies pa
gaminti ne tik vidaus rinkai, bet ir 
eksportui, nes daug iki šiol turėtų 
krašto pajamų šaltinių, pvz., miškas 
ir kt.: bus smarkiai okupantų su
naikinta. Šiam darbui reikia pra
dėti ruoštis jau šiandien, tremtyje. 
Klaipėdietis Naujokas pabrėžė, kad 
daugumas klaipėdiečių vokiečių 
žveju nebegrįš į kraštą, nes jie ir 
Vokietijoje gerai įsikurs. Todėl reik-

Blaivybės savaitės proga pateik
sime trumpą receptėlį. Pagal jį leng
vai gydoma nuo pamėgimo vartoti 
ukrainišką konjaką („samagoną“).

Vienoje stovykloje šeštadienio va
kare susirinko būrelis vyrų. Jų 
tarpe buvo ir svečių iš kitur atvyku
sių, kurie anksti rytą buvo pasiruošę 
išvykti. Visi nutarė, kad iki trauki
nio išėjimo nebedaug liko laiko ir 
nebeapsimoka eiti gulti. O kad lai
kas neprailgtų, sugalvojo palošti 
kortomis. Miegui išblaškti nulenkė 
po burnelę. Gana mažai, po lašelį. O 
gerdami apie kągi kitą kalbės, jei 
ne apie metylinio kenksmingumą.

— Kad ji paraliai rautų, — tarė 
vienas, išlenkęs paskutinę taurę ir 
nutaręs valandėle snūstelti čia pat 
esančioj lovoj.

— Žinai žmogus, kad metylis kau
lus minkština, bijai jo labiausiai, bet 
rekarčiais vis dėlto šmūkšteli lašelį.

Tas, kuris užmigo, velnius sapna
vo, o kiti toliau lošė kortomis ir kal
bėjo. Va, prieisim jau ir prie to re- 
ceptėlio.

Pamiegojęs valandėlę. pradėjo 
muistytis po lovą. Tai pastebėjo 
draugai greit užgesino elektrą ir to
liau neva lošė kortomis.

— Karalius, dama, aštuonakė. 
Tavo, mano.

Miegojęs pakrapšto akis, atsibun
da, bet nieko nemato. Girdi tik, kad 
draugai toliau lošia kortomis ir kal
basi

— Vyrai, ką jūs darote.
— Loši am kortom.
— Bet aš jūsų nematau.
— Kaip tai nematai, Jei mes matom.
— Gelbėkite, apakau, suriko ir 

staiga bėgo prie durų.
Pamatęs koridoriuje šviesą, iš 

džiaugsmo susmuko ant žerrės. Da
bar tas ponas jau nebegeria. Jis per
gyveno tai, ką daugis mūsų neįsce- 
nizuotai gali pergyventi. 

tų lietuviškąjį Klaipėdos krašto 
jaunimą jau čia, tremtyje, paruošti 
žvejybos darbui

Dr Mažeika padarė pranešimą 
apie Jūrininkų Mokyklą. Iš pradžių 
joj veikė tik parengiamosios ir pir
mosios klasės, o antraisiais mokslo 
metais ir antroji navigacijos klasė. 
Pastovių lietuvių lektorių buvo 7, o 
kiti tik pagelbiniai iš vietos lietuvių 
stovyklų („Mūtzelburg“ ir „Troli- 
seę“) Mokslo metai trunka po 6 mė
nesius be jokių pertraukų. Pirmie
ji mokslo metai baigėsi 1947 m. ba
landžio mėn. Po mėnesio pradėjo 
veikti antrieji mokslo metai, o lap
kričio mėn. — tretieji. Visoms Pa
baltijo tautybėms buvo nustatyta 
mokinių riba iki 150. Pirmąjį moks
lo metą pradėjo su 38 lietuviais mo
kiniais. Baigė 24. Baigiusiems ati
tinkamas parengiamąsias klasės 
buvo išduoti antrųjų šturmanų bei 
trečiųjų mechanikų diplomat

Antruosius mokslo metus pradėjo 
48 mokiniai. Daugeliui jų išvažinė- 
jus į užjūrius, mokslo pabaigoj beliko 
tik 19. Šių mokslo metų pradžioj 
kandidatų buvo maža, nes neleido 
imti iš amerikiečių zonos, o iš britų 
zonos dauguma jaunimo išvažinėjo 
į užjūrius. Mokslo pradžioj buvo tik 
20 mokinių. Trūkstant mokinių, į 
lietuvių skyrių buvo priimta lenkų 
ir ukrainiečių. Ar bus galima pra
dėti ketvirtuosius mokslo metus, 
šiandien sunku pasakyti dėl vyk
stančios lektorių ir mokinių emigra
cijos į užjūrius. Vis dėlto per tą 
mokslo laiką mokykla įvedė į laivi
ninkystės sritį 40 jaunų lietuvių.

Išrinkta laikinoji nauja sąjungos

Lietuvių Kultūros Fondo uždaviniai
(atkelta iš 4 pusi.) 

rybos, mokslo laimėjimų lietuvių ir 
žmonijos šviesai ir gerovei.“

Lietuvių Kultūros Fondo reikalu 
jau ir mūsų tremties spaudoje buvo 
keletas straipsnių. Niekas juose ne
suabejoja dėl Kultūros Fondo rei
kalingumo ir būtinumo Jis mums 
visiems perdaug jau aiškus. Tačiau 
dar reikia aiškintis dėl Kultūros 
Fondo uždavinių Kolega Vytautas 
Alantas poroj savo straipsnių Lietu
vių Kultūros Fondą pavadino uni
versalia organizacija. Mano many
mu, tai klaidinga, nes toks Kultūros 
Fondo apibūdinimas yra labai mi
glotas. Reikia labai suabejoti, ar iš 
viso gali būti universali organizaci
ja. Kaip tas universališkumas reikia 
suprasti: ar idėjiniu atžvilgiu, ar tuo, 
kad ši organizacija galėtų jungti vi
sus lietuvius Tačiau Lietuvių Trem
tinių Bendruomenė tuomet labiau, 
negu Kultūros Fondas, galėtų pre
tenduoti į tariamąjį universališkumą.

Mano giliu įsitikinimu, Lietuvių

Maži atsitikimėliai
Ne aklas, bet nematė. — Kas yra pareinamoji stovykla. — Sargų galybė. 

Apsirikimas su statutais. — Kamštis — brangus kaip auksas.

Wurzburgo stovykloj buvo numa
tyta įsteigti pereinamąją (emigra
cinę) stovyklą. Dėlto iš jos buvo iš
kelti lietuviai. Kai mūsiškius iškėlė, 
tada pranešė, kad pereinamosios sto
vyklos nebesteigs ir į ją atkels lat
vius.

Tikrumoj pereinamoji stovykla bu
vo įsteigta. Mat, lietuviai išėjo — 
latviai atėjo. Atitiko ir emigracinės 
stovyklos paskirtį. Lietuviai išemi
gravo ' į Schweinfurtą. Taigi, planas 
įvykdytas.

Ak, kas gi nežino sargų galybės. 
Aš pažinojau seną gimnazijos sargą, 
kuris dažnai priimdavo ūkininkus, 
atvykusius aplankyti savo vaikų, 
mokslus einančių, ir norinčius pasi
teirauti, kaip vaikams sekasi mo
kytis.

Sargas pažinojo visus mokinius. 
Žinojo, kaip jie mokėsi. Todėl jis 
galėdavo autoritetingai pasakyti: na, 
pažiūrėsim, pasvarstysim, gal ir per- 
kelsim į kitą klasę. Todėl sūrelio ir 
sviesto jam niekados netrūkdavo.

Vienas teatro sargas, labai mėg
davo kalbėti apie repertuarą ir ne 
vienam autoriui yra tiesą pasakęs: 
„Jūsų veikalo nestatysim“ — „Jūsų 
veikalas geras“ — „Jūsų veikalą rei
kės pertaisyti“.

O kai baigdavos teatro sezonas, jis 
visu 100% tikslumu pasakydavo, ku
ris teatralų pasiliks dirbti ir kitą se
zoną, o kuris bus atleistas. Aktoriai 
visa tai pirma patirdavo iš sargo, o 
tik vėliau Iš direktoriaus.

Tokie sargai buvo ir universitete, 
kurie ne vienam fukstū profesorium 
pabūdavo, tokie buvo departamentų 
direktorių bei ministerių kabine
tuose. 

valdyba iš šių asmenų, dr. P. Ma
žeika, gen. T. Daukantas, R. Vilčins
kas, inž. L. Balsys ir F. Marcinkus. 
Kadangi dauguma jų negyvena 
Flensburge, tai sėkmingesniam dar
bui suvažiavimas dar kooptavo į 
valdybą Ad. Jurjoną, V Sredersą ir 
teis. V. Bulotą. Iš sąjungos rėmėjų 
tarpo pakviestas į valdybą p. Kapo
čius. Galutinai nuolatinė valdyba 
bus išrinkta raštu visų nariu bend
rai: ir dalyvavusių ir negalėjusių 
dalyvauti suvažiavime.

Į .garbės teismą išrinkti: L. Ind- 
reika J. Dijokas ir M. Naujokas. Į 
revizijos komisiją: inž Stulpinas, 
Glemža ir Jasiukaitis.

Už ypatingus nuopelnus Lietuvos 
jūrininkystės veikloje suvažiavimas 
išrinko savo sąjungos garbės nariais 
generolus V. Nagių ir T. Daukantą.

Btks

Studentų vakaras
Freiburg. — Liet, studentai, baig

dami žiemos semestrą, sausio 25 d. 
Waldsee salėje buvo surengę vakarą, 
kuriame įžanginį žodį tarė Stud. 
Valdybos pirmininkas stud. med. 
Vyt. Janavičius. Salė buvo gražiai 
išpuošta Jonyno Dailės Instituto stu
dentų pagamintais šaržais iš studen
tų gyvenimo, o scena dar meniškiau 
atrodė tų pačių studentų dėka. Pla
čiam meniniam montažui vadovavo 
stud. J. Akstinas. Geriausią įspūdi 
padarė Aukštosios Muzikos stud. 
Agn. Stravinskaitė, savo daug ža
dančiu balsu padainavusi kelias ari
jas iš pasaulinių kompozitorių ku-

Kultūros Fondas yra lietuvių kultū
ros reikalams lėšų telkimo ir skirs
tymo organizacija. Visos lėšos, ku
rios yra skiriamos lietuvių kultūros 
reikalams, turėtų būti nukreipiamos 
į Kultūros Fondą. Tačiau čia pat 
reikia išsiaiškinti ir tai, ką mes lai
kome lietuvių tautine kultūra. Lie
tuvių tautinės kultūros sąvoka yra 
labai plati ir sudėtinga. Juk ir pra
moginio vakarėlio stovykloj surengi
mas jau bus tautinės kultūros pasi
reiškimas ir lietuviško romano, dra
mos ar poemos parašymas — taip 
pat tautinės kultūros pasireiškimas. 
Kur pasaulyje susidaro šioks toks 
lietuvių būrelis, ten atsiranda ir lie
tuviškas kultūrinis gyvenimas bei 
veikimas.

Kultūros Fondas ir prie didžiausių 
savo* išteklių ir prie geriausių norų 
ir prie tobuliausios organizacijos ne
įstengs visų lietuvių kultūrinių rei
kalų tenkinti. Jei Kultūros Fondas 
pradės rūpintis pradžios mokyklomis 
ir kitokiais kultūriniais reikalais ku
riais jau rūpinasi įvairios or.ranizaci-

Sukėlė dvi stovyklas. Žmonės la
biausiai susirūpinę dėl kambarių. 
Komiteto patalpose didžiausia spūs
tis. Tik vienas iš pareigūnų, atrodo, 
daugiausiai dirba, laksto, su visais 
kalbasi, visus paguodžia, paramina, 
ir, kas svarbiausia, daug pažada.

Gerą, nuoširdų žmogų malonu ir 
pavaišinti. Todėl jis nespėja rūkyti 
ir mažas atsargėles susidaryti.

Ir ką gi, pasirodo, kad tas nuošir- 
dusis pareigūnas yra sargas.

* • «
Kiekvienas persikėlimas sukrečia 

žmones. Todėl nenuostabu, kad ir 
rimtieji — rinktieji žmonės persi
dirbę padaro klaidų.

Komiteto vicepirmininkas išleido 
aplinkraštį, kad žmonės neterštų 
prausyklų. Nusikaltusieji bus bau
džiami pagal tokį ir tokį statuto pa
ragrafą.

Vartom statutą, randam ir tą pa
ragrafą. O ten parašyta: „Vienas at
stovas renkamas nuo 1000 gyven
tojų“. Imam aiškintis, kodėl už 
prausyklų teršimą baudžiamas atsto
vauti tremtinius atstovų suvažia
vime.

Pasirodo, vicepirmininkas sumaišė 
statutus. Turėjo pažymėti, kad b*us 
baudžiamas pagal stovyklos vidaus 
tvarkymo statutą.

Kai atsikėlėm į naująją stovyklą, 
elektra nedegė. Trūko kamščių. 
Vieną kitą žmonės susimedžiojo. Kas 
turėjo kamštį — turėjo ir šviesą.! 
Kiti sėdėjo patamsyje.

Jau antra savaitė, kai prie kamš
čių stovi sustiprintos sargybos ir 
dažnai girdisi šauksmai: „Laikykit 
kamšti paėmė.’*

Ir taip tie kamšč’ai eina iš ranku 
į rankas, o šviesa — vienur, užgęsta, 
kitur užsidega. Vyt K. Prutenls

DP registracija
Freiburg. — DP Administratinto 

Centro darbo įstaiga paskelbė re
gistraciją, norinčių emigruoti į Ka
nadą, Irlandiją ir Ekvadorą. Atvy
kusi IRO komisija surašė moteris 
18—45 amžiaus namų ūkio darbams 
į Kanadą. Komisijon stojo gana 
daug, net ištekėjusių moterų, nors 
jos, bent tuo tarpu, negalės išvykti 
kartu su savo vyrais. Kadangi buvo 
skelbta, kad bus registruojami ir 
vyrai, tai stojo dar daugiau vyrų, 
bet jų niekas neregistravo, irlandija 
sutinka paimti tam tikrą skaičių 
kvalifikuotų stiklo ir brilijantų šli- 
fuotojų. Ekvadoras specialistų: tech
nikų veidrodžių ir tekstilės pra- 
monėn.

Prancūzų okupacinės zonos kariuo
menės vado įstaigos, meno dirbtuvės 
Baden-Badene (vila Krupp) reika
lauja įvairių specialist": menininkų, 
knygų aptaisytojų, bražytojų, audė
jų ir kitų. Freiburgensia 

elnių ir stud. Br. Kiveris, pasi
žymėjęs kaipo puikus akordeono 
valdytojas ir neblogas akompo- 
niatorius. Kiek silpniau pasirodė 
kelių jumoristinių, dalykėlių išpildy- 
toja,xnes jautėsi tinkamos režisūros 
stoka. Dar blogiau buvo su kuple
tais, kurių metu netinkama forma 
buvo paliesti keli rimti asmens. -

DP studentai balandžio 6 d. Frei- 
burge pradeda naują semestrą. Jų 
skaičius nuolat mažėja, nes kai kas 
jau išvyko į kitus kraštus, ieškoti 
geresnio, sotesnio gyvenimo, o kiti 
su nekantrumu laukia kada galės iš
vykti Svečias

jos ar bent jais turėtų rūpintis, tai 
Kultūros Fondas savo tiesioginių di
džiųjų uždavinių neįstengs atlikti.

Tiek nepriklausomoje Lietuvoje, 
tiek ir čia, tremtyje, esama daug 
kultūrinių reikalų, kuriais maža kas 
tesirūpina ir tesisieloja. Gyvenime 
jau taip yra, kad daugiau dėmesio 
kreipiama į praktinius reikalus, į 
tokius, kurie greitai duoda apčiuo
piamos naudos. Savo minčiai pai
liustruoti aš noriu iškelti porą pa
vyzdžių. "

Tremtyje mes turime gana daug 
ir žymių kultūrininkų. Kiek sunkios 
stovyklinio gyvenimo sąlygos leidžia, 
jie dirba kūrybinį darbą. Jokių pri
vilegijų ar lengvatų jiems niekas ne
duoda. Mūsų šalpos ir labdaros or
ganizacijos rūpinasi ligoniais, našlai
čiais, seneliais, invalidais. Žymes
niaisiais mūsų kultūrininkais kol kas 
dar niekas nesirūpina. Jeigu mes 
tremtyje dar ilgiau užtruksime ir 
būsime po įvairius pasaulio kraštus 
išblaškyti, tai mūsų kultūrininkų 
likimas bus liūdnas. Jaunesnieji 
emigracijoje pasirenka kitokį darba, 
dažniausia fizinį, kuris įgalina juos 
užsidirbti duonos kąsni. Kągi veiks 
senesnio amžiaus kultūrininkai? Jei 
sielojamės savo tautine kultūra, tai 
pirmiausia turime susirūpinti jos kū
rėjais, ypač tais, kurie savo tautos 
kultūrai yra daug nusipelnę. Taigi, 
svarstydami Kultūros Fondo užda
vinius, kalbėdami apie jo ateitį, mes 
jokiu būdu negalime pamiršti savo 
kultūrininkų, savo tautinės kultūros 
kūrėjų. Mano gilių įsitikinimu šian
dien jau pats laikas tuo reikalu susi
rūpinti, ji visapusiškai apsvarstyti 
ir surasti tinkamą sprendimą.

Svarstant mūsų kultūrininkų liki
mą, savaime iškils ir kultūrinių cen
trų sukūrimo reikalas. Dabar ko ne 
visi mūsų tremties kultūriniai centrai 
yra Vokietijoje. Bet čia jų amžius 
nebeilgas. Tremtiniams išvažinėjus 
iš Vokietijos į kitus kraštus, sunyks 
ir Vokietijoj esą mūsų kultūriniai 
centrai, nes čia jiems išlikti pačios 
nepalankiausios sąlygos. x

Savų kultūrinių centrų mes, paly
ginti, nemažai turime Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Jei juos būtų 
galima sustiprinti čia esančiais kul
tūrininkais, jie būtų pajėgūs ir veik
lūs. Tačiau šiuo metu jų sustiprini
mas kultūrinėmis pajėgomis ko ma
žiausia nuo mūsų pareiną. Čia dau
giausia gali lemti mūsų tautiečiai 
Amerikoje.

Kaip ir kur dar galėtų susikurti 
didesni mūsų kultūriniai centrai, jau 
šiandien pats laikas rimtai svarstyti 
ir daryti jų užuomazgą.

Jei pasisektų mums teigiamai iš
spręsti savų kultūrininkų likimo ir' 
kultūrinių centrų klausimus, tuomet 
savaime išsispręstų ir daugelis kitų 
kultūrinių klausimų: periodinės spau
dos, dailiosios ir mokslinės literatū
ros leidimo, bibliotekos ir archyvo, 
teatro etc. etc.

Aš keldamas Lietuvių Kultūros 
Fondo uždavinių klausimą, pagei
dauju. kad žymesnieji mūsų kultū
rininkai tuo klausimu pareikštų savo 
nuomonę, ir samprotavimus. Steig
dami Lie'uvin Kultūros Fondą, pra- 

d'1-'!’ žvr’’, imamės sunkaus 
ir ?i."?kmgo darbo. Jo paslse’rim s 
pareis nuo, visų mūsų norų, pasiryži
mo ir darbštumo.

6
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Savaitės temomis

NEG1RT AUKIME!
Pasitaiko, kad šeimininkės, 

virdamos sriubą, ima ir persūdo. 
Ir kai ją reikia valgyti, pasiguodi, 
kad Seimininkė yra įsimylėjus. 
Atsieit, ji tai padarė B meilės.

Persūdo, bevaizduodami mūsų 
gyvenimą, ir- rašytojai bei žur
nalistai. Pasiskaitai tokius jų kū
rinius ar straipsnius ir imi gal
voti, kad mes iš tikrųjų esame 
alkoholyje paskendę. Net baugu 
darosi. Kas nežino tikrosios pa
dėties, , rimtai gali susirūpinti 
musų likimu.

Bet. kas gyvena mūsų tarpe, tas 
pamato, kad šiuo atveju plunksnos 
darbininkai tą persūdymą padarė 
tik iš meilės mu.as, kad mus 

Įspėtų nuo galimo pavojaus, nuo 
gręsianėios alkoholio giltinės. Jie 
nupiese aaug mogojo gyvenimo 
vaizdų, kokių neturėtų būti, visa 
tai dar paryškindami juodomis 

. spalvomis. Ir tai gerai.
Vasario mėnesio pirmąją sa

vaną mes vlsisKai nieko neger- 
sime (suprask: alkoholio). Šią 
blaivybės savaitę praleisime sau
sai. Ak, mes neimsime čia aiš
kinti ar gėrimas kenasmingas, ar 
ne. Bet kad jo vartojimas mūsų 
bendruomenei atneša daug žalos, 
visi gerai žinome. Agi, komunis
tai, ar jie, manot, mums gero no
rėdami, skatina Bacho dievaičio 
garbinimą mūsų tarpe?

Prisiminkime tik, kad pats juo
džiausias velnias, norėdamas su
gundyti žmogų, pasiūlė jam maišą 
aukso, jei jis išpildys vieną iš 
trijų sąlygų: pasigerti, žmoną 
nužudyti, ar namą sudeginti. Ir 
kas tau sutiks savo prisiegėlę nu
galabyti, kam negaila gimtojo 
namelio pelenais paleristi? Oliš- 
geru juk vienas juoaas . . . Bei 
kai išgėrė ir pasigėrė, tai, parė- 

• jęs namo, susikivirčijo su žmona 
ir jai su kirviuku taukštelėjo i 
kaktą, o paskiau, norėdamas vis
ką užtušuoti, ir savo namą sude
gino.

Velnias laimėjo. Ir kogi jam 
nelaimėti, jei jis iš žmogaus protą 
■nupinto.

„Komjačeikų“ agentai, vykdami 
instrukcijas, nesigaili pinigų mū
sų tarpe girtavimui remti. Ir ką, 
manot, kad jie nori tuo mus pa
linksminti, nori, kad mes sun
kioje nedalios valandoje prie 
itiklelio savo vargus ir skausmus 
uzmirštumėm. Oi nei To tai tikrai 
jie negeidžia. Būdami piktesni už 
pati pikčiausią velnią, jie siekia, 
kad, nuo alkoholio suminkštėjus 
mūsų smegenims, mes įvykdytu- 
mėm visus jų planus. Ir dar kaip, 
visu šimtu nuošimčių. Kad po to 
vyktų muštynės, žudynės, nusi- 
kalstumėm prieš sąjungininkus ir 
vokiečius. Ak, negaila jiems mū
sų, jei mes ir apaksime ar dre
bančiom kojom pradėsime vaikš
čioti. Tai bus tik plano įvykdy
mas.

Va, dėl ko plunksnos žmonės 
mūsų gyvenimą kartais juodom 
spalvom pavaizduoja, išryškin
dami girtavimą. Tik iš meilės, 
kad negertumėm to brudo ir pa
sigėrę velniui dūšios neparduotu- 
mėm. O .tas velnias juodas tik 
pekloj, žemėj gi jis raudonas lyg 
kruvinas.

Perkratę sąžines, prisiminkim, 
kad jei mes esame ką nors bloga 
padarę, tai tik būdami neblaivūs. 
Tad kam gerti, jei po to tik blo
ga padarom? Pamėginkim būti 
blaivūs vasario mėnesio pirmąją 
savaitę, o po to tokių savaičių 
per metus padarykim penkias
dešimt dvi. Vyt K. Žadvainis

Pranešimai
ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS

Visų rūiių mokyklos per šiuos trejus 
mokslo metus nudirbo svarbų ir dideli 
darbą. Daug sudėjo nuoširdaus darbo. 
Sunkiose sąlygose dirbo. Daug parodė 
pasišventimo. Daug vargo išvargo.

Kad apie šį sunkų ir didelį darbą liktų 
žinios ateinančioms kartoms, Švietimo 
Valdyba renka tremtinių švietimo įstaigų 
veikimo istorinę medžiagą.

Švietimo Valdybai pavedus, prašau visų 
rūšių mokyklų Vadovus — gymnazijų ir 
progimnazijų Direktorius, pradžios mo
kyklų Inspektorius, specialinlų mokyklų 
Direktorius bei kursų Vedėjus — paruošti 
plačias ir išsamias istorijas — apyskaitas 
(apimančias nuo įsikūrimo iki šių mokslo 
metų pabaigos), pridėti nuotraukų ir visą 
medžiagą siųsti šiuo adresu: Vincentas 
Llulevlčlus, (13a) Eistltt, DP Camp Reb- 
dorf.

Kurie pirmųjų mokslo metų istorijas 
apyskaitas jau anksčiau atsiuntė, tuos 
prašau siųsti tik antrųjų ir trečiųjų mok
slo metų.

Vincentas LiuieviČius, 
Ankstesniųjų Mokyklų Inspektorius.

♦
Pamaldos Schweinfurt© stovyklos ir 

apygardos lietuviams evangelikams bus 
sekmadienį, vasario 8 d. 14 vai., Garten- 
stadto bažnytėlėje. (232)

Kuo. A. Traki*

Stovykla iškeldinimo ženkle
tume apgriuvusių barakėlių sto
vykloje.

— Minėjote kultūrinį gyvenimą, 
įdomu būtų smulkiau ką išgirsti.

— šiuo metu stovykla visom iš
galėm ruošiasi 30 metų Nepriklauso
mybės šventei paminėti. Sudaryta iš 
6 asmenų komisija, kuriai suteikti 
neriboti įgaliojimai. Vasario 16-tos 
dienos išvakarėse numatomos gedu
lingos pamaldos. Vasario 16 d. rytą, 
visa stovykla ir organizacijos daly
vauja vėliavos pakėlime. Vėliavą 
pakels savanoriai kūrėjai. Vėliau, 
dienos bėgyje, įvyks iškilmingos pa
maldos, Iškilmingi minėjimai — aktai, 
rezoliucijos įvairių valstybių bei 
svarb, organizacijų valdžios vyrams, 
bei paskaitos. Žymia dalimi prie Ne- 
prikl. šventės minėjimo prisideda 
Lietuvių Tautinis Ansamblis, Vasario 
16-tos d. vakare pastatydamas paties 
autoriaus, G. Veličkos naujai per
dirbtą ir C. Januso naujai dekoruotą 
„Žmonės prie vieškelio" veikalą. Tai 
bus lyg ir antroji premjera. Vienu 
žodžiu, 30 metų Nepriklausomybės 
šventės proga, Seligenstadto barakų 
miestelis paskęs vėliavose ir žalu
mynuose. Be to, šventės metu sto
vykloje numatoma pravesti vajų 
Tautos Fondui.

Vasario 7 d. pas mus atvyksta 
„Atžalynas“ su K. Binkio „Genera
line repeticija“. Bendrai kultūrinių 
pramogų Seligenstadte netrūksta, ir 
bet kokias vokiškas operetes at
metam į šalį — tiek jau esame iš
lepinti šioje srityje.

Mūsų emigrantus, išvykstančius į 
visus „keturis vėjus“ (o jų skaičius 
jau siekia netoli šimto), stovyklos 
vadovybė aprūpina lietuviškomis 
knygomis. Dovanoms daugumoje pa-; 
naudojami „Tremties Metai“, Ra
mono „Kryžiai“ ir S. Urbono „Sūku
riai ir Žmonės“, kur įrašomi atatin
kami linkėjimai. Nesenai atsisveiki
nom su gimnazijos kapelionu kun. 
V. Katarskiu ir Jūr. Skautų laivo 
„Šarūnas“ vadu B. Simonaičiu.

S. m sausio 31 d. dieną įvyko Se
ligenstadto kooperatyvo narių me
tinis suvažiavimas. Laike susirin
kimo aptarta naujų klausimų ir pa
daryta metinė apyskaita Paaiškėjo, 
kad kooperatyvo veikla buvo itin 
gera. Laike 1947 mt. kooperatyvas 
davė 53.000 RM. gryno .pelno. Pelnas, 
valdybai pasiūlius ir nariams prita
rus. buvo paskirstytas: apylinkės ko
mitetui 21.000 RM., Tautos Fondui — 
8.000 RM.. gimnazijos tėvų komitetui
— 2000 RM.. Liet. Taut. Ansambliui
— 1.500 RM., stovyklos studentams
— 1.500 RM.. skautų organizacijai — 
1.200 RM„ Pradž. mokyklos tėvų ko
mitetui — 1.000 RM.. sporto klubui
— 1.000 RM., Liet. Raud. Kryžiui — 
1.000 RM., bažnyčio reikalams — 500 
RM., ateitininkų organizacijai — 400
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Maža stotelė tuščiame lauke. Iš 

vagono išlipęs, nosim atsimuš! į krū
vą susimetusių medinių barakėlių. 
Palipęs aukštyn cementiniais gele
žinkelio pylimo laipteliais, matai 
visą medinių stogų virtinę. Geras 
bažnytkaimis, sakytum. Ant tvoros 
aiškus skelbimas nekelti kojos į sto
vyklą, neužsiregistravus policijoje. 
Ir pastatas nurodamas, kur policija 
randasi. Taigi, duodu didelį vingį į 
šalį nuo ano pastato. O purvynėlis, 
purvynėlisl

Nežinau į ką kreiptis man rūpi
mais klausimais. Visi veidai kiaurai 
nepažįstami. Atsiminiau šios sto
vyklos šviet. vadovą; su juo prieš 
porą metų esu vienam traukiny va
žiavęs, vadinas, seni pažįstami. 
Žingsniuoju į komitetą ir klausiu 
mano pažįstamo.

— O, tai mūsų švietimo ministerio 
ieškote! — ir aš tapau su aiškia pa
garba palydėtas ligi pačių šviet. va
dovo durų.

Čia ir jį susitinku.
— Suteik, žmogau, bent kokių ži

nių jūsų stovyklos degamaisiais 
klausimais, — prašau pasisveikinęs.

— O, mielai! — vedasi mane šviet. 
vadovas į komiteto patalpas atgal.

— Vienas iš aktualesnių, tai sto
vyklos perkėlimo klausimas, — pra
deda stovyklos žiburys. — Išsikėlimo 
reikalas čia nėra jau taip naujas. 
Jau prieš pusę metų istorija prasi
dėjo. Kėlė į Kitzingeną— šaukė atgal, 
paskui vėl pradėjo neduoti ramybės. 
Kasdieną „kels — nekels“, ir taip 
jau visas pusmetis. Žmonės pavargo 
nuo mantos supakavimų ir išpa
kavimų. Poilsio tenori. Prieš keletą 
dienų, iš naujo prasidėjus kalboms 
apie galimą stovyklos perkėlimą į 
Schweinfurto kareivines, stovyklos 
komitetas sušaukė gyventojų susi
rinkimą. Iškėlus persikėlimo klau
simą ir pastačius jį balsavimui, iš 
300 turinčių teisę balsuoti, už persi
kėlimą pasisakė tik 19 balsų.

— įdomu sužinoti priežastis, dėl 
kurių jūs taip nusistatę liktis tuose, 
į žemės sulindusiuose barakuose? — 
pasiteiravau.

— Priežastys tai gan rimtos ir 
„nesmulkios“. Pirmiausia, dabar 
yra žiema, ir bet koks keliamasis 
gyventi į kitą vietovę, esančią už 
keliasdešimt kilometrų, yra sunkiai, 
įmanomas. Antra: čia gyvename jau 
gan netrumpą laiko tarpą ir esame 
suorganizavę kultūrinį gyvenimą. 
Trečia: (čia šviet. vadovas diploma
tiškai nužemino balsą) maisto klausi
mas. Esant darniam sugyvenimui, 
mes stengiamės, neįsileisdami sto- 
vyklon juodos rinkos.-pariebinti jau 
visai dvesiančias, valdžios duoda
mas kalorijas. Mielai jau mes lik

praėjusį laiką. Visos neįsiregistravu
sios iki* min„to termino institucijos 
nustoja veikimo galios.

Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas

RUZGIS — GERIAUSIAS 
METIKAS

Sausio 1—4 d. d. įvykusiam Nicoje 
tarptautiniame krepšinio turnyre 
daugiausia taškų pelnė savo koman
dai Ruzgis (Monaco) — 49 t., toliau 
seka — Duperray (Prane.) ir Miliani 
(Ital.) — po 44 t. Mėsiškis Varkala 
pelnė Monacui 37 taškus.

PIRMIEJI PABALTIJO TARYBOS 
UŽSIMOJIMAI

Sausio mėn. 23 d. Pabaltijo Tary
bos posėdyje Geislingene. kuriame 
dalyvavo po du atstovu iš latvių ir 
estų pusės, o lietuviams atstovavo 
Ed. Vengianskas, padaryti sekantieji 
nutarimai:

1. Nutarta pravesti pabaltiečių 
jaunių (bem.) krepšinio ir tinklinio 
pirmenybes. Kovo mėn. 29 d. Wūrz- 
burge susitinka Latvijos ir Estijos 
jauniai, balandžio mėn. 4 d. Kemp- 
tene — Lietuvos ir Latvijos jauniai 
ir balandžio mėn. 18 d. Scheinfeldė 
ar Kemptene (dar galutinai nenusis- 
tatyta) Lietuvos ir Estijos jaunieji 
krepšininkai bei tinklininkai.

2. Vasario mėn. 27—29 dienomis 
Wiirzburge įvyksta pabaltiečių 1948 
metų bokso varžybos.

3. Pabaltiečių (sen.) krepšinio ir 
tinklinio varžybos numatomos pra
vesti balandžio 23—25 dienomis. LU- 
becke. Varžybų programoje: vyrų 
krepšinis ir vyrų bei moterų tinkli
nis. (Pastab.: Mūsų tinklininkėms- 
ams būtų jau pats laikas sukrusti, 
kad nebetektu „sausai“ pralaimėti. 
- L. V.)

4. Stalo teniso individualinės pa
baltiečių varžybos pravedamos ba
landžio mėn. 10—11 d. d. Geislin
gene. Bus varžomasi vyrų ir mo
terų grupėse, ir kiekviena tautybė 
gali siųsti iki 10 asm.

Vasario mėn. 14—16 d. d. latviai 
ruošia Berchtesgadene slidžių pir

VYR. FASK-TAS SKELBIA:
1. Sporto klubų registracija. Pa

kartotinai skelbiama visų sporto 
klubų, esančių vakarinėse Vokietijos 
zonose, registracija. Ši registracija 
pratęsiama iki šių metų kovo mėn. 
1 dienos.

2. Lietuvos slidžių pirmenybės. 
Artimiausiu laiku, esant palankioms 
gamtos sąlygoms, Garmisch-Parten- 
kirchene bus pravestos Lietuvos 
slidžių vyrų ir moterų pirmenybės. 
Programoje vyrams: 18 km. bė
gimas, estafetė 4X10 km., slalomas, 
nuvažiavimai ir šuoliai. Pastarosios 
trejos varžybos įvyks olimpiniame 
stadione; moterims: 5 km. bėgi
mas, slalomas ir nuvažiavimai. Ly
giagrečiai bus vykdomos ir dailiojo 
čiuožimo pirmenybės: vyrams, mo
terims ir porinis.

Dalyviai maistą atsiveža patys. Pa
pildomas davinys bus išrūpintas vie
toje. Pirmenybės truks dvi dienas. 
Pirmenybių data bus paskelbta vė
liau. Visi slidininkai-ės norintieji 
dalyvauti šiose pirmenybėse, regis
truojasi Augsburge, Vyr. FASKto 
sekretoriate, iki vasario 15 d.

3. Diskvalifikacija. Vyr. FASK-tas 
išnagrinėjęs „Dainavos'1 sporto klu
bo nario St. Severino perėjimą iš 
bokso mėgėjų į profesionalus, skel
bia, kad minimas boksininkas nusto
ja teisės atstovauti mėgėjiškąjį lie
tuvių sportą ir yra išskiriamas iš 
visų tarptautinių mėgėjų varžybų. 
„Dainavos“ sporto klubo valdybai 
nuimama visa atsakomybė už mini
mo sportininko elgesį (protokolas 
Nr. 5 1948 m. 1. 17 d.)

4. Registracija. Buvusiojo Vyr. 
Sporto ir Fizinio Auklėjimo Organi
zacinio Komiteto visi padaliniai (at
skirų sporto šakų vyr. komitetai, 
sporto apygardos ir jų komitetai ir 
kiti), remiantis Vyr. FASK-to nu
tartum (protokolas Nr. 6 1948 m. 1. 
31 d.), privalo registruotis Vyr. 
FASK-to sekretoriate iki š. m. va
sario 20 d. Registruojantis reikia nu
rodyti vietove, narių skaičių, valdy
bos sudėtį ir darbų apyskaitą už

HM.. Lakusis pelnas paliktas pajų 
sudarymui.

— O kaip pas Tamstytes su valdžia 
einasi? — klausiu, —komiteto adresu 
ar labai žmonės dantimis groja?

— Komitetas rinktas jau prieš me
tus, — nusišypso šviet. vadovas. — 
Ryšium su tuo, nesenai buvo su
šauktas visuotinas stovyklos gyven
tojų susirinkimas ir iškeltas komite
tu pasitikėjimo klausimas. Viso to 
išdavoje komitetas buvo vienbalsiai 
paprašytas sėkmingai eiti toliau savo 
pareigas. Komitetui vadovauja p. 
Jurgaitis. Šiuo metu stovykloje vyksta 
PC IRO pravedama „registracija- 
skryningas“. Apie jo pasekmes dar 
sunku ką nors pasakyti. — Taigi, 
atrodo, lyg ir pakankamai jau aiškiai 
nušviečiau mūsų medinio DP miesto 
gyvenimą, — baigė šviet, vadovas.

— Visiškai aiškiai, ačiū, už žinias, 
— dėkojau, atkišęs ranką, ir, sugrie
bęs nuo lango savo kepurę, mečiausi 
į duris.

— O, dar palauk gerbiamasis! — 
griebė mane už „padalkų“ stovyklos 
žiburys. — Paštą dar apžiūrėsime! 
Teisingiau pasakius, naujus pašto 
rūmus •• . .

Neužilgo atsirandame prie didelės 
daržinės. Esu tempiamas vidun. Ma
nau, arklius dar parodys man ma
lonusis vadovas. Viduje tamsoka iš 
pradžių ir nei vieno eržilo nesimato. 
Paskui atskiriu didžiulėj daržinėj 
„pabudavotą“ cementinį pastatą.

— Tai čia ir yra mūsų paštas, — 
paakina mane šviet. vadovas. — Ne
senai pastatytas pačių stovyklos gy
ventojų. Paštą administruoja patyręs 
paštų valdininkas p. Tijūnas.

Akims prie tamsos pripratus, 
įžiūriu dvi eilutes stovyklos piliečių, 
kurie prie dviejų langelių atlieka 
įvairias paštines operacijas.

Nurijęs seilę dėl naujo pašto rū
mų, antrą kartą atsisveikinau su 
šviet vadovu. St Video

Padėkime susirasti artimuosius
Ii JAV ir kitur per C/Kartoteką yra 

paieškomi:
421. Anysas Jonas (1902) iš Klaipėdos ir 

inž. Splridavičius Mečys; 422. Kučinskai: 
Vytautas, Juozas, Gailutė, Aldona ir A 
Valai Ina s bei P. Vaičialionis; 423. Mlšau- 
skienė-Adomaitytė Agnė, Ernstienė-Mi- 
šauskaltė Janina, Ernstas Alfonsas ir jo 
vaikai Aloyzas bei Jonė — visi iš Kauno: 
424. Dambrauskai: Jonas, Konstantinas. 
Benediktas, Stasys, Juozas, Elena — visi 
iš Pabiržės ir Benderiai Petras, Stasys, 
Aleksas — visi iš Daudžgirių; 425. Būtė
nas Bronius (apie 30 mt amž.) ii Šančių: 
428. Vanagas Algirdas (1304) iš Kauno; 
427. Užtupia!: Vladas (24 mt), Vladzė (22 
mt) — abu iš Ukmergės; 428. skinkiai: 
Afrodita (S0) bei Elena (30) abi iš Kauno. 
Tarasienė-FirevičlOtė Zosė, Ml kalk e v l-

SPORTO ŽINIOS
menybes, į kurias kviečia ir mū
siškius dalyvauti. Mūsiškiai, norį 
minėtose pirmenybėse dalyvauti, 
kreipiasi tiesioginiai pas latvių žie
mos sporto vadovą V. Skrastinš, 
Berchtesgaden, DP Camp „Insula*.

IS PRANCŪZIJOS KREPŠINIO 
GYVENIMO

Šių metų sausio mėn. 9 d. Paryžiuje 
įvyko tarpvalstybinės krepšinio rungty
nės Italija — Prancūzija (vyrų ir mo
terų). Prancūzams vyrams pirmame pus- 
1 alkyje nepaprastai pukiai sekasi, — jie 
laimi 22—10. Antras puslaikis duoda vi
sai priešingą vaizdą: italai prancūzus 
pasiveja ir normalus Laikas duoda Lygią
sias 30—30. Pratęsime laimė pakrypsta 
italams, ir jie laimi šį susitikimą 36—35. 
Prancūzės moterys pasirodo puikiau, negu 
vyrai — jos itales nugali 34—22.

Tuoj po šio karo, iki 1946 metų pava
sario, t. y. iki Europos krepšinio pirme
nybių Šveicarijoje, Prancūzijos valst. 
krepšinio rinktinės treneriu buvo Ruzgis. 
Prancūzams Šveicarijoje nekaip pasiro
džius, Ruzgis iš tos vietos pasitraukė ir 
persikėlė į Monaco, šiuo metu prancūzų 
rinktinės treneriu yra Busnel (prancū
zas), kuriam darbas irgi sunkiai sekasi. 
Jis kartu yra ir rinktinės dalyvis — žai
dėjas ir stengiasi įvairiausiais būdais kaip 
galima ilgiau trenerio vietoj išsilaikyti. 
Rungtynėse prieš Italiją nežaidė, spaudoj 
pareikšdamas, kad nesąs gerai pasiruo
šęs rungtynėms. Gudri politika. Jis pui
kiai žino, kad iš jo krepšininkas labai 
menkas, tačiau, kaip žmonės sako, sena 
markė nerūdyja, tik reikia mokėti laiky
tis. Taip jis ir darė. Bet atrodo, kad su 
tokia politika sunkiai jam seksis ilgiau 
trenerio vietoj išsilaikyti, ypač, taip 
blankiai prancūzų rinktinei tepasirodžius 
prieš italus.

Praslinkus porai dienų nuo valst rung
tynių su italais, Busnel jau žaidžia Lyon 
komandoje prieš Nicos Espirence. Ruzgio 
vadovaujamoji komanda šiai Nicos ko
mandai yra jau keletą kartų „užkrėtuM" 
20 — 30 taškų skirtumą, o Lyon komanda 
su Busnel priekyje pralaimi. „Nice Espi
rence' ‘ 31—56. Frezot (lietuviams puikiai 
pažįstamas rinktinės dalyvis, su barz
dele) triumfuoja. Jis labai neekenčia Bus
nel, kad toks nemokša vadovauja pran
cūzų krepšinio rinktinei Frezot pasišovęs 
Busnel į nukelti nuo to sosto. į kurį jis 
yra nevertai atsisėdęs, o patikėti pran
cūzų krepšininkų paruošimą tam. kuris 
tikrai galėtų Prancūzijos krepšinio žai
dimo klasę pakelti. L. V.

48 naujos specialistės
LTB Suaugusių Švietimo Institutu 

Wiirzbuzge išleido antrąją
absolventų laidą

Sehweinlurt. — Nesenai LTB Su
augusių Švietimo Institutas Wūrz- 
burge šventė vienerių mokslo metų 
sukaktuvės, kurios buvo įvykdytos 
kartu su L. T. Inž. Draugijos Wūrz- 
burgo Skyriaus dvejų metų gyvavi
mo iškilmėmis. Minėjimas prasidėjo 
pamaldomis už žuvusius ir mirusius 
inžinierius bei mokslininkus, iškil
mingo dvigubų sukaktuvių posėdžio 
metu dali. Rūkštelė A. skaitė paskai
tą „Lietuviškas menas ir kova dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės“.

Pirmąją 63 absolventų laidą Insti
tutas išleido 1947. VIII. 3.. 1947 m. 
gruodžio mėn. 15 d. Instituto Mot 
rūbų siuvimo-kirpimo skyrių, lek
torės p. B. Pališaitytės vadovaujamą, 
baigė 48 moterys,

Išleistuvių iškilmės ir IRO vado
vybės patvirtintų baigimo pažymė
jimų įteikimas įvyko š. m. sausio 
mėn. 4 d., iškilmės pradedant pamal
domis. Iškilmingo posėdžio metu 
IRO Sub-Area 1049 direktoriau* 
pavaduotojas S. Aušrota sveikino 
baigusias ir pats joms įteikė baigimo 
pažymėjimus.

Garbingas stovyklos „Tremtinio“ 
prekybininkas D. Jurjonas geriau
siai baigusiai siuvėjai paskyrė Ir 
įteikė dovaną — geras plienine* 
žirkles, linkėdamas neužmesti iš
moktojo amato, o šiuo amatu ir pa
dovanotu įrankiu palengvinti sau 
tremties dienų vargą. Iškilmių pro
ga dipt inž V. Tamošiūnas skaitė 
paskaitą tema: „Mados ir konfek- 
cijonai“. Savo gerąją ir darščląją 
mokytoją B. Pališaitytę baigusio* 
atsidėkodamos apdovanojo didžiuliu 
Aušros Vartų Marijos paveikslu. .

Baigusios siuvėjos tą dieną su
ruošė savo dirbinių t. y. moteriškų 
ir vaikams rūbų parodėlę.

Šiuo metu LTB Suaug. Švie
timo Institutas pradėtąjį darbą tęsia 
naujoje stovykloje, Schweinfurte.

K. K».

členė-Flrevičiūtė Marija, Pridėtka Juo
zas su žmona bei sūnumi ii Kauno ir 
Leonicnė-Stašaltytė Rozalija su sūnumi 
Algirdu ii Jurbarko; 423. Prūsas Heinrich 
(1909) iš K tošių; 430. Stripinys Pranas ir 
Savlckienė-Matulaitytė Elena — abu iš 
Kauno; 481. Mačiullenė-Naprytė Stefanija 
su sūnumi Algirdu (1930) ir Kęstučių 
(1932); 432. Ronkąitis Juozas (55) iš Dar
bėnų ir Jasevičius Stasys (1312) iš Gedrv 
gaudžių; 433. MUianlenė-Maleckaitė Mw( 
rija su sūnumi Jonu (IMI) ir Maleckaitėj 
Janina; 434. Rudzevičius Juozas (1918) 11 
Gižų.

Ieškomieji arba ap>ie juos žinantieji 
prašomi atsiliepti per savo LTB Komite
tus.

Be to C/Kartotekoje randasi:
a) Juozui Gaižučiu! laiškas H JAV nuo 

Mr. A. Gazutls,
b) prašyti 11 JAV adresai: Juliui Lavo

nui, Adomui Trumplkul ir Onai Prtt-
gintienea, kuriuos prašome atsiimti
per vietos LTB Komitetus.

L TBC/Kartoteka

Paieškojimai
Anastazija Tamošiūnaitė, gyv. (13a) 

Scheinfeld, DP Camp, ieško brolių An
tano Tamošiūno ir Elenos Lušausklenes. 
Žinantieji apie juos prašomi pranešti 
aukščiau nurodytu adresu. (227)

Vadovas Bartkus, gyv. Sheffield t, 
4 Shrewsburg Road, England, prašo atsi
liepti: Bartkuvienę Kazimierą, 52 m. am
žiaus; Bartkų Alfonsą, 25 m.; Bartkute 
Eleną, 26 m.; ščesnienę Stefaniją, 29 m.; 
širvį Albiną, 22 m.; Baiasevičių Petrą; 
Baiasevičių Antaną. (223)

Amerikos Lietuvė Valerija Stankus ieško 
savo brolio Edvardo Andriušalčio su šei
ma. gyv. Jonis kaičių km.. Lygumų valsč., 
Šiaulių apskr. ir sesers Izabelės jos vyr® 
Jono Gulbinų, gyv. Juknaičių km.. Lygu
mų valsč., Šiaulių apakr. žinantieji apie 
paieškomų likimą, prašomi rašyti: K. 
Stanaitis, Mūnchen 23, LeopoMatr. 232/111.

(133)
D. Plungis (Teodora Piungienė), gyv. 

1632 Edgar Road Linden, New Jersey, 
USA, ieško giminių iš Šiaulėnų ir Šeduvos 
parapijų. (230)

Timas Augustas, gyv. (20b) Bevern, Kr. 
Holzminden, Baltic Camp „Cerba”, ieško 
savo sūnaus — Tlmo Jono. (231)

Amerikos lietuvė Mrs. Magdalena Žeb- 
rauskaitė-Andraik (Andreikienė), gyv. 523 
S. Western Ava, Chicago 12, III, USA, 
prašo atsiliepti Petrą ir Pranciškų Žeb
rauskus, kilusius iš Kudirkos Naumiesčio, 
šakių apskr. (234)

PC IRO Paieškojimų įstaiga, Arolsen 
prie Kasselio, ieško sekančių asmenų:

Eisenberg Yankek 19 metų, iš Šiauliai; 
Kapit Zyba Leibovna, gim. 1323 m., iš 
Kaunas: Kleinas Martynas, gim. II. 11. 
1916, iš Kreuzingen; Lipcins Wine end a; 
Mazilauskas Joseph, iš Stuttgart; Meskup 
Tzivia, 45 metų; Nawakattis Petras, gim. 
1923; Nevulienė Petronela, iš Zygdičių 
par., Tauragės; Newler Oder Nevleris 
Moshe Oder Maušius, gim. 1311. iš Vil
kaviškis; Pivonas Stefanija iš Jauer (52) 
Breslau.

Andicfcaitė Elena, gim. 8. 3. 19M, ii 
Hannover; Herrmann Ema, gim. 22. II. 
1942, iš Pommeranda od. Schwerin; Herr
mann Olga, gim. 14. I. 1815, ii Pommera- 
nai; Jansonas Alma, iš Kėslai; Mickus 
Jonas, gim. 27. 4. 1911; Mickus Josef, iš 
Stuttgart; Milaševičius Aleksandras, gim. 
1M7. iš Doebldn; Milaševičius Gito, gim. •> 
1880. iš Doeblin; Ra peck a Yuzie. gim. 
17. 3. 1810, Iš Pažėrė; Sosnalkas Brauniua, 
8 metų, iš Kounas. (M)
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Atremia sovie
tų melus

Kassel- — Tremtinių stovyklose 
Vokietijoj platinama iš Lietuvos at
vežta komunistinė spauda tiek toli 
nuėjo savo melo propaganda, kad jo 
skelbiamas „informacijas“ buvo pri
verstas atitaisyti net belgų vyriausy
bės atstovas prie amerikiečiu ka
riuomenės.

Lietuvos komunistų specialiai trem
tiniams leidžiama spauda, kaip „Tė
vynės Balsas“ ir kt. dedasi didele 
tremtinių užtarėja. Tas pats „Tėvy
nės Balsas“ užpuldinėja tautinius 
tremtinių komitetus, būk jie agituoją 
ir verčią nelaiminguosius tremtinius 
parsisamdyti sunkiesiems darbams 
įvairiuose kraštuose, kaip belgų ka
sykloms, Kanados miško kirtimui ir 
t. t

„Tėvynės Balsas“ viename nu
meryje, be kitų, savo melo kampa
nija palietė ir Kasselio lietuvių ko- 
mitetąį būk jisai pardavė belgų ang
lies kasykloms tūh| Krištopaitį. Pas
tarasis, esą, dabar išsivadavęs iš 
Išnaudotojų ir laimingai grįžęs į Lie
tuvą.

Matyt, ši nuolatinė melo kampa
nija paveikė ir belgų vyriausybės 
Prie amerikiečių kariuomenės, dar
bininkų anglių kasyklų verbavimo 
reikalams atstovą, kuris į tai rea
gavo. Savo atsiųstame rašte (kurį 
taip pat prašė paskelbti spaudoje) 
Kasselio lietuvių komitetui rašo:

„Dėl nepagrįstų iliuzijų, paskelbtų 
Sovietų spaudoje, kuri yra platinama 
Stovyklose ir kurioj skelbiama, būk 
Stovyklų tautiniai komitetai prie- 
iftrtri, siunčia žmones į Belgijos ang
lių kasyklas, a§ į tai turiu pareikšti:

L DP verbuojami darbams į Bei- 
pagal susitarimą tarp Belgijos!

vyriausybės ir JAV kariuomenės 
atstovų.

2. DP į Belgiją parenkami komisi
jos, kuri skirta belgų vyriausybės; ši 
komisija bendradarbiauja su IRO ir 
IGCR emigracijos įstaigomis, bet ne 
Su stovyklų komitetais.

3. DP verbuojami į Belgiją ne prie
varta, bet savanoriškai.

4. Socialinė globa, laisvas ir pa
tenkinamas gyvenimas, pagal krašto 
įstatymus, garantuojamas visiems 
svetimšaliams darbininkams, lygiai 
kaip belgų piliečiams.

Kapitonas F. J. Douvil 
Belgijos vyriausybės atstovas

Apie studentų i? vmhų krepšinį
(MŪSŲ SPORTO BENDRADARBIO AMERIKOJE)

New York, 1946. I. 26.
Studentų krepšinis. Kaip minėjau 

ankstesniuose rašiniuose, profesio
nalai krepšininkai yra susibūrę į to
kias lygas, kurių pati stipriausioji 
BAA. Tose mamutinėse pirmenybėse 
dalyvauja aštuoni rinktiniai profe
sionalų vienetai. Šalia to, labai di
delį vaidmenį turi universitetų ir 
koledžų komandos. Dabar teko ke
letą tokių rungtynių stebėti, ir galiu 
nesvyruodamas pareikšti, kad stip
riųjų studentų komandų žaidimas 
paliko didelį įspūdį. Jaunimas visur 
lieka jaunimų o tai daug pasako ir 
krepšinyje. Teisybė, ir profesionalai 
žaidikai amžiumi nėra seni, bet tai, 
ką parodo studentai, yra ir dinamiš- 
kiau, ir matyti daugiau krepšiniško 
entuziazmo. Profesionalų komandose 
daugiau rutinos, bet mažiau ugnies, 
o techniškai išdailintą aukštos kla
sės žaidimą įspūdingiau demonstruo
ja studentai.

Studentų krepšinis žmonių yra 
mėgiamas, nė kiek nemažiau už pa
jėgiausius profesionalus. Kai stu
dentai žaidžia New Yorko Madison 
Square Garden, tai, pvz., šiemeti
niame sezone halė buvo kimšte pri
kimšta žiūrovų, kurie peršokdavo ir 
18.000, o tai jau maksimumas. Kaįp 
ir turi būti, daugis žiūrovų yra aka
deminis jaunimas. Įvykius aikštėje 
tokie žiūrovai pergyvena visa siela 
ir užkuria jaunatvišką nuotaiką, ku
riai neri nenori negali likti abejin
gas ir vyresnės kartos atstovas.
• Kaip ir profesionalų rungtynėms, 
taip ir studentų žaidimams kiek
vieną kartą išleidžiamos plačios

Ar reikalingos JAV tremt. draugijos
Tremtiniai, nuvykę į JAV pradėjo 

kurti „Tremtinių Draugijas“, kurios 
tiek Amerikos lietuvių tiek mūsų, 
manymu yra visiškai nereikalingos. 
Prieš jų steigimą jau buvo pasi
sakyta.

„Vienybės“ 1948 m. sausio 9 d. nu
meryje rašoma, kad tremtinių komi
sija (Dr. Pajaujis, Dr. J. Padalskis. 
kun. J. Cekavičius, B. Paprockienė, 
Rima Cerkeliūnienė, Dr. A. Trima
kas) tuo reikalu priėjo nuomonės, 
kad nauja! atvykusiųjų lietuvių pa
reiga įsijungti į esamas lietuvių or
ganizacijas ir jose pagal išgales 
dirbti. Naujų „Tremtinių Draugijų“ 
steigimas galėtų būti kliūtis senųjų 
organizacijų stiprinimui naujai įsi- 
DftJuriHomte jėgomis. Todėl tautos

Sucha
Kai Stalinas su Hitleriu dalinosi 

Lenkiją, man likimas lėmė „draugų“ 
sulaukti Lvove, ir tas likimo pokštas 
man kainavo 14 mėnesių sovietinio 
pragaro ... — pasakoja buv. Len
kijos pilietis, žydų tautybės atstovas 
M. S., su kuriuo man neseniai teko 
gulėti vienoj ligoninėj. Mano žmona 
ir du vaikai tuo metu buvo kitoj 
Lenkijos dalyje, kuri atiteko ruda
jam diktatoriui Hitleriui. Tai buvo 
1939 metų pabaiga.

Patekęs į sovietų „globą“, vis dėlto 
šiaip taip išgyvenau iki 1940 metų 
pradžios. Gyvenimas buvo sunkus ir 
vargingas ir kasdieną vis sunkėjo. 
Sovietai pasistengė užimtąją Lenki
jos Ukrainos dalį sulyginti su kito
mis jų respublikomis . . .

Tuo metu aš dar pilnai nežinojau 
kaip elgiasi su žydų tautybės asmeni
mis rudasis diktatorius, todėl labai 
norėjau grįžti į nacių užimtą Lenki
jos dalį ir ten, susiradęs savo šeimą, 
gyventi. Bet . . . nereikėjo mums 
dėlto perdaug sukti galvos. Šią mintį 
tartum velnias pakišo patiems so
vietų enkavedistams. 1940 metų pra
džioje, visi pastebėjome didžiulius 
skelbimus, kuriuose buvo pranešama, 
jog norintieji grįžti į vokiečių užim
tąją Lenkijos dalį turį registruotis 
nurodytuose punktuose. Registruotis 
vyko visi, nuvykau ir aš. Tiesą pa
sakius, mano širdis' jautė kažką ne
gero, todėl registravimosi punkte aš 
nedrąsiai pareiškiau, kad ne aš no
rėčiau vykti į vokiečių užimtą sritį, 
bet norėčiau į sovietinę zoną par
sikviesti savo žmoną ir vaikus . . .

„Tai nieko . . . Ten žmones taip 
pat gyvena. Gali ir tamsta vykti“, 
maloniu balsu klastingai man siūlė 
politrukas ... Po tokio „malonaus“ 
patikinimo užsirašiau ... Po trijų 
savaičių, vėl-mus pakvietė į tuos pa
čius punktus.

„Na“, manėm sau, „važiuosim 
namo . .

Ir koks buvo mūsų nustebimas, kai 
vietoj namų, atsidūrėm ... kalėjime. 
Ten mus uždarė su keiksmais ir ko- 
liojimūši, kad mes esame šnipai.

Po trejetos savaičių tardymų ir 
pusbadžiu laikymo, vieną rytą, dar 
prietemoje, visus suimtuosius, norė
jusius vykti namo, išvarė į rajoną 
:r. stiprios sargybos lydimus, nu
grūdo į geležinkelių stotį. Mūsų buvo 
apie 2.000 asmenų. Čia pakrovė į 
gyvulinius vagonus, po 60—70 žmo- 

rungtynių programos, liuksusiniai 
kreidiniame popieryje leidiniai, maž
daug 30 psl. dydžio. Tuose leidiniuo
se gausu žinių apie rungtyniaujan
čius vienetus, įdėtos ižaidikų biogra
fijos, statistikos ir kt. Tokių šaunių 
leidinių nebuvo išleista nė per Euro
pos pirmenybes Kaune ar Ženevoje.

Galima pažymėti, kad geresnius 
universitetų žaidikus. kurie galvoja 
krepšinį paversti amatu, vilioja ir 
kartais pavilioja profesionalai. Kaip 
tik šiomis dienomis New Yorko uni
versiteto krepšinio paž’ba Tanen- 
baum perėjo į profesionalų Knicker
bockers. Žaisdamas už universitetą 
Tanenbaum buvo pasiekęs daugiau 
taškų per sezoną, negu kurio kito 
universiteto žvaigždės. Vis dėlto, 
profesionalų vienete jis nebūna. toks, 
koks tarp studentų Žinoma, dar 
turi įsižaisti, bet studentų tarpe jis 
jautėsi geriau. Dabar, tapęs profe
sionalu, jis, kad ir primes, bet . . 
profesionalizmas turi įtakos ir tuo 
pačiu uždeda tam tikrus varžtus . . .

Vaikų krepšinis. Kad krepšinis 
JAV yra pasiekęs aukšto lygio, viena 
iš prčių svarbiųjų priežasčių bus, 
kad • nerikiečiai šį žaidimą pradeda, 
galima sakyti, dar kūdikystės lai
kais.

Kartą tam pačiam Madison Squa
re Garden žymiųjų rungtynių per
traukomis teko matyti jaunučių 
rungtynes. Žaidė tikri „karapūzai“ 
— jų amžius 6-8 metai. Ir buvo ko 
žiūrėti Vaikai naudojo tokį pat ka
muolį, kaip ir suaugę, mėtė į tuos 
pat krepšius, aišku, ir aikštė liko ta 
pati. Buvo miela matyti, kaip tie

gelbėjimo ir lietuvybės išlaikymo 
reikalui nebūtų naudinga kurti nau
ją organizaciją, apsiribojančią iš 
tremties atvykusiais lietuviais.

Nesteigdami atskiros organizacijos, 
tremties ateiviai neprivalo tačiau 
nutolti vieni nuo kitų, pasitraukti 
nuo visuomeninės veiklos, paskęsti 
savo kasdieniniame gyvenime.

Savitarpio ryšiui palaikyti trem
ties ateiviai renkasi nustatytais lai
kotarpiais į Tremties Ateivių sueigą, 
kurioje pasikeičiama informacijo
mis. Tam reikalui išrinkta penkių 
asmenų Tremties Ateiviu Bendruo
menės Komisija, kurios pareigos bus 
šaukti sueigas ir tvarkyti atsiran
dančius einamuosius reikalus.

jaunučiai visiškai padoriasi sugraibo 
tokį didelį kamuolį, be priekaišto 
driblinguoja, na, ir svaido į krepšt 
su visais įmantrumais tiek ab'em 
rankom, tiek viena, net per galvą. 
Ir baudos lindo gana padoriai, bet 
jų nebuvo daug. Skirtumas tarp tų 
vaikiūkščių ir suaugėlių, bendrai 
imant, tik toks, kad Čia padavimai 
buvo trumpi, ir tolimesnių metimų 
nesimatė.

Jei .pirmąją minutę, kaip žiūrovas, 
buvau besumetąs šypsotis, tai tuoj 
pat teko pripažinti, kad tie vaikai 
pagal savo amžių ir fizinę struktūrą, 
žaidžia labai gerai. Ir taškų santykis 
nebuvo 3-2 ar 6-4, reiškia, ne fut- 
bolininkiškas ir, atsiprašau, ne mo
teriškas, bet (per 20 minučių: du kė
liniai po 10 .minučių) visiškai pado
rus: 20-6. Vaikai sužaidė labai rim
tai, atsidėję, ir 18.000 žiūrovų juos 
priėmė su dėmesiu. Įmetusiojo žai- 
diko pavardė buvo skelbiama per 
garsiakalbį, tik laikraščiai apie juos 
nerašė (dar per anksti) Aišku, kad 
ir vaikų judesiai buvo sti’ingai krep- 
šiniški — juk jauniems nėra sunku 
pamėgdžioti suaugėlius Lengva pa
sakyti — nėra sunku, bet tam rei
kėjo daug daug darbo kol visa tai 
įėjo į tikrovę.

Dabar lengva suprasti. kodėl 
krepšinis JAV yra taip iškilęs ir 
kodėl taip daug šaunių komandų. 
Jei prieš keliolika metų būdavo dar 
šiokia tokia naujiena, kad, pvz, dai
lųjį Čiuožimą imdavo praktikuoti ir 
rungtynėse garsėti jaunikliai, tai da
bar iš pat mažumės pradeda ir krep
šininkai. Turint tokį prieauglį, 
išauga ir puikių žaidikų. Rūpestingų 
auklėtojų priežiūroj ? jauniausieji 
krepšininkai turi visas galimybes 
savo mėgiamam žaidime tobulėti ir 
su laiku tarti svarų žodį žymiausiose 
komandose. Kiek teko matyti, vai
kiūkščiai rimtai laikosi taisyklių ir 
žiaurumų nematyti — tai svarbus 
reiškinys, tinkamas kelias į ateitį.

Jei dar tėvynėje daugiausia, be
rods, N. Cerėkas buvo susirūpinęs 
jaunaisiais futbolininkais tai kada 
nors, grįžę atgal į Kūno Kultūros 
Rūmus, turėtumėm : susiiūpfnti ir 
jaunučių krepšiniu — žinoma, pa
naudojant visas atsargumo priemo
nes ir nežalojant jauniausiųjų svei
katos. bet tai jau gydytojų pareiga. 
Norėdami krepšinyje ir toliau pir
mauti. šio klausimo negalėsime pa
likti nuošalėj. JAV pavyzdys gali 
ir mus sudominti.

K. CerkeDūnaa

Bezvodnaja lageris Nr. 17
PASAKOJA BUVĘS SOVIETU KONSLAGERIO KALINYS

nių į vieną ir išgabeno nežinoma 
kryptimi. Vežė 10 dienų ir dešimt 
naktų Baigiantis mūsų baisiajai ke
lionei, pro vagonų plyšius matėme, 
kad važiuojame jau neapgyventomis 
vietovėmis. Paskutinė gyvenamoji 
vieta buvo miestas Nižnij-Nowgorod 
(Gorioj). Už jo tęsėsi kelionė dar ko
kius 800 kilometrų . . .

Kai išlaipino mus iš vagonų, prieš 
akis daugiau nieko nematėme — tik 
milžiniškus miškus ir didžiulę kon
centracijos stovyklų grandinę. Tai 
buvo „Sucha-Bezvodnaja“ darbo sto
vyklos, kurių ten buvo vienoj grupėj 
apie 40 ir kiekvienoj buvo kalina
ma po 3—4 tūkstančius darbo vergų.

Kaip vėliau teko geriau nugirsti ir 
net savo akimis pamatyti Vokietijos 
naciškuosius KZ, tai sovietų darbo 
stovyklos niekuo nuo jų nesiskiria, 
nebent tuo, kad sovietinėse sto
vyklose dar nėra įrengti kremato
riumai. Ten žmonės ir patys išmiršta 
nuo sunkaus darbo ir bado . . . Sto
vyklos aptvertos spygliuotomis vie
lomis, kuriomis dargi srovena elek
tros srovė, sargybiniams įrengti to
kie patys bokšteliai, jie taipogi laiko 
gaujas pikčiausių šunų bėgliams 
gaudyti ir t. t. Man teko pakliūti į 
darbo lagerį, kuris buvo atžymėtas 
Nr. 17. Čia visiems išdavė vatines 
„papachas“, švarkus, kelnes, medines 
klumpes, ii po surūdijusia dėžę nuo 
konservų, kuri turėjo atstoti dubenį. 
Rūbai jau buvo dėvėti, suskretę (jų 
ankstyvesnieji • savininkai, matyt, 
jau gulėjo po įšalusia žeme) ir jų 
turėjo užtekti . . . dešimčiai, pen
kiolikai metų, na, kokią bausmę 
gausi . . . Sudėvėtų drabužių ten 
niekas nekeičia — kaip nori, taip 
verskis . . .

Pirmąją dieną nieko neteko dirbti. 
Tesuskirstė atvežtuosius brigadomis, 
enkavedistas išdrožė prakalbą, kad 
esą mes čia atvežti kaipo nepatiki- 
nas Sovietų Sąjungai elementas, no
rėjęs užsiimti šnipinėjimu, ir todėl 
mums būsią paskelbti sprendimai, 
kiek kuris turėsime laiko išbūti sto
vykloje už bausmę . . . „Tačiau nie
ko .. . Gerai dirbsite — valgysite ir 
gyvensite . . .“ baigė savo kalbą 
enkavedistas ... Po to visus suvarė į 
barakus ir apygyvendino. Buvo jau 
vakaras. Į vieną lentinio barako kam
barį turėjome susitalpinti po kelias
dešimt vyrų

O kaip atrodo kambariuose? Lo
vos, stalai yra? — Nieko ten nėra. 
Pasieniais sukaltos lentos, kurios ir 
atstoja lovas. Nei pasiklojimo, pei 
užsiklojimo jokio. Grįžę iš darbo 
kaliniai ant jų virsta šalia vienas 
kito ir „ilsisi". Po sunkaus darbo 
sumiega, tartum užmušti. Barake 
per naktį spinkso biauri gazolino 
švieselė, Rytais pilnos nosys suo
džių ...

Ryte, 3 vai., esti garsus švilpukas 
keltis ir „pusryčiauti“. Pusryčiai — 
duona ir virtas vanduo, vadinamoji 
sriuba. Visuomet tas pats ir tas pats, 
išdirbantieji nustatytą normą, gauna 
į dieną 900 gr. duonos. Tačiau toji 
duona yra begalo prasta ir nematy
tai vandeninga. Taigi, 900 gr. duo
nos gabalas nėra didesnis už norma
lios duonos 500 gr. Nepajėgiantieji 
normos padaryti gauna 500 gr. duo
nos, o neišvykusieji iš stovyklos į 
mišką dėl ligos ar pan. — gauna 
300—400 gr. ir mažiau. Sriuba — 
taipogi yra trijų katilų Pirmasis 
katilas skiriamas išpildantiems nor
mą, antrasis vidutiniams darbinin
kams, o trečiasis — blogiesiems. 
„Pirmojo“ katilo sriuboj dar galima 
rasti keletą skilčių neskustų bulvių, 
antrojo — jau mažiau, o trečiajam
— veik nieko nėra — tik virtas van
duo . . .

Rastieji mūsų likimo draugai buvo 
nepanašūs į žmones: barzdomis ap
žėlę, išgeltę, suplyšę . . . Tautybėmis
— jų ten didžiausias mišinys: ir kir
gizai, ir mongolai, ir baškirai, ir kal
mukai, ir uzbekai, ir čečėnai ir viso
kie visokiausi . . . Vieni jų nubausti 
po penkis, kiti po dešimt, treti — po 
penkiolika metų ir 11.

Baltinių ten niekas ir niekam ne
keičia, tik laikas nuo laiko visus va
ro į „banę“ (pirtin), kur kiekvienas 
gali parazitus išsideginti ant karštos 
akmeninės krosnies . . .

Mirimų procentas lageryje gana 
didelis; veik nėra dienos, kad ne
būtų mirusių. Kiti ir patys sau gy
vybę atima, bet lagerio administra
cija dėl to nesijaudina. Jie po to 
tik surašo akta ir tepasako: „liudej 
u nas jiest“.

Norint smulkiai nupasakoti gyve
nimo ir darbo sąlygas sovietų kon
centracijos stovyklose, reikėtų ištisą 
tomą prirašyti Sąlygos baisios, ir 
nepakenčiamos. Darbas katorgiškai
sunkus, o maistas — vos gyvybei pa-' 
laikyti Riebalų jokių ir niekad ne
duoda. Jeigu prie gautos permirku
sios duonos kąsnio kada nutveri 
druskos saują ir pasidarai sūrimo, į 
kurį gali pasimirkyti duoną, tai jau
ties jau gerai pavalgęs . . .

Ir tekti; ateivi’.; 
esama

Ak, kiek mes sielojamės, kad mū
sų tautiečiai būtų puikūs Lietuvos 
ambasadoriai užsienyje. Tuo reikalu 
daug prirašyta, prikalbėta. Įmany
tum, rodos, imtum tuos neklaužadas, 
ir, kaip kačiukus, sukišęs į maišus, 
nepagailėtum sunkesnio akmenėlio.

Su Amerikoje gyvenančiais lietu
viais, pažįstamais ir nepažįstamais, 
giminėms ir draugais, susirašinėjam, 
susilaukiam iš jų nuoširdžiausios pa
ramos. Stebimės ir negalime atsiste
bėti jų gerumu.

Bet, va, ima ir kąramos kampą 
sugadina. „Vienybės“ 1948 m sausio 
9 d., numeryje . Amerikos lietuvaitė 
Lionė Juodyte-Mathews rašo:

„Tai, kas šiomis dienomis mūsų 
namuose (vyko, liudija, kad ne visi 
lietuviai tremtiniai, pasiekę šį kraštą, 
yra kilnūs žmonės. Jų tarpe yra ir 
tokių, kurie ne tik patys nemoka gy
venti. bet ir kitiems drumsčia ramybę.

Pavyzdžiui, gerti iš eilės tris dienas 
ir vėliau kelti toki triukšmą, kad 
mums, apačioje gyvenantiems, ėmė 
net tinkas kristi ant galvų, tai Jau 
tikrai nežmoniška. Kai mes gražiai 
paprašėme „svečius“ Liautis tokį 
triukšmą kėlus, tai jie mus ne tik 
išjuokė, bet vienas iš jų. vardu Art- 

* driušis, net šoko su kumščiu .. .
Kodėl mes, net nepasakodami visų 

♦o nemalonaus įvykio smulkmenų, tai 
keliame aikštėn? Todėl, kad mes bu
vome vieni iš tų, kurie tremtiniams 
nesigailėjo nieko: nei laiko, nei 
pinigų, nei turto. Sunkiai dirbdami 
krautuvėje, mes bėgdavome į paštą 
ir ten stovėdavome, laukdami eilės 
pasiųsti maisto bei drabužių vargstan
tiems tremtiniams Europoje. Iki šiol 
mes esame gavę apie 30 padėkos 
laiškų, už pasiųstą pagalbą, čia atvy
kusiem s mes taip pet nuolatos pade
dame ieškodami kambarių juos apgy
vendinti. drabužių Juos aprengti ir 1.1

Ir, štai, už visą tą mūsų nuoširdų 
rūpestingumą, už tą pagalbą, mes 
-susilaukiame padėkos. . . Tiesa, ne 
visi tremtiniai yra tokie. Deja, sa
koma, už vieną niekšą Šimtai gerų, 
dorų žmonių nukenčia. Ypač gaila tų, 
kurie dar vis velka sunkią tremties 
vargo naštą.“

Šį straipsnį ne tik laikraštyje rei
kia atspausdinti, bet priklijuoti prie 
kiekvieno tremtinio durų. Prašau, 
ką padaro vienas niekšąs visai bend, 
ruomenei.

Jeigu rūbai kur nors perplėšiami 
— tesusisiuvi juos tik vielos gabalu. 
Jeigu „dubenys“ (skardinė dėžė) 
prakiūra — skylė užkišama skuduru, 
nes kito „dubens" nebegausi ... Val
gymo metu, tokiu atveju, atkišama 
skylė, ir sriuba bėga tiesiai į bumą. 
Gautą „dubenį*1 kiekvienas saugo, 
tartum savo ak; — jį, pasirišęs ant 
vielos, prie šono nešiojasi ir darbo 
metu, ir iš darbo grįždamas ir . . . 
net miegodamas.

Stovykloje vyksta didelis vagilia
vimas. Jei tik pasidėsi gautą duo
nos normą, žiūrėk, jos jau nebėra... 
Pasiskundęs dėl dingusios duonos 
brigadieriui — gauni atsakymą, kad: 
„Rytoj vėl gausi“ . . . Gražus atsa
kymas — po dvidešimt keturių va
landų — „rytoj vėl gausi“ . . .

Retkarčiais į darbo stovyklą at
veždavo parodyti kokią nors sovie
tinę propagandinę filmą. ' Visiems 
būdavo įsakoma eiti jos žiūrėti, ta
čiau žmonės išvargę — mieliau griū
davo ant grynos lentos „poilsiui“. 
Tuomet vadovybė nuteistuosius su 
lazdomis gainiodavo į kiną . . .

Už spygliuotųjų vielų, išorėj, stovi 
kiti barakai, kuriuose gyvena darbo 
stovyklos sargybiniai su šeimomis. 
Kartą, kai slinko nusikamavusi mū
sų vora pro tuos barakus, aš pats 
girdėjau kai mažas vaikutis klausė 
savo motiną: „Mama, kas tai per 
žmonės? . . .“ Motina atsakė: „Tai 
turkai, tai baisūs žmonės.“

Taigi, tokio „turko“ vaidmenyje 
teko išbūti net keturiolika mėnesių 
Į pabaigą jau vos bepavilkdavau 
kojas. O, kur dar bausmės p'abaiga 
buvo? Tačiau, ačiū Dievui, ilgiau 
vis dėlto nebeteko būti tam sovie
tiniam pragare. Pagal sutartį su 
lenkų egziline vyriausybe, Stalinas 
sutiko išleisti iš darbo stovyklų vi
sus Lenkijos piliečius, kad jie pri
sidėtų pagalbon pries nacius. Pasek
mėje tos sutarties — išėjau į laisvę 
ir aš.

Tokių darbo stovyklų pilna Sovie
tų Sąjungos žemė. Jų yra ne tik 
Sibire ir kituose negyvenamuose 
plotuose, bet'ir netoli Maskvos. Jose 
vargsta ir bad ir kasdien miršta 
tūkstančiai žmonių Būdamas So
vietų Rusijoj — tą aš savo akimis 
mačiau ir patyriau — baigė savo 
pasakojimą minimas ligoninės pa
latos mano kaimynas.

Pranya Alšėnaa

L 27. JAV—SSSR pasitarimai 
dėl skolinimo-nuomavimo sutar
timi gautos paskolos grąžinimą ♦ 
Pasitarimai Frankfurte dėl vaka
rinių zonų reorganizavimo. ♦ At- 
sistadino Irako vyriausybė.

I. 28. Indija ir Pakistanas su
sitarė Jungt. Tautų priežiūroje 
pravesti plebiscitą Kašmire. ♦ 
Washingtone prasidėjo tarptau
tinė konferencija dėl pasaulio 
aprūpinimo kviečiais. Argentina 
ir SSSR nedalyvauja. ♦ Eisen- 
howeris atsisakė kandidatuoti JAV 
prezidento rinkimuose.

I. 29. SSSR protesto nota JAV 
ir Britanijai dėl aviacijos bazių 
Tripoiitanijoje. * Transjordanija 
reikalauja revizuoti Britanijos- 
Transjordanijos 1946 m. sutartis. ♦ 
Prez. Trumanas pasirašė pėtvarkį 
Piet. Pacifiko Komisijai sudaryti. 
Komisijos uždavinys: kelti ekono
minį ir socialinį gerbūvį Pietų 
Pacifiko srityje. * Sudaryta nauja 
Irako vyriausybė, Said Mohamed 
Alsaader vadovaujama. ♦ Čeko
slovakija pasipriešino, kad į ITO 
(Tarpt. Prekybos Org-jos) Chartą 
būtų įtrauktos Vokietija ir Ja
ponija.

I. 30. SSSR protesto nota Jungt. 
Valstybėms dėl Italijos vandenyse 
esančių amer. karo laivų. * Aten
tato metu žuvo Indijos patriar
chas Mahatma Gandhi. ♦ Pasira
šyta SSSR—Belgijos prekybos su
tartis.

I. 31. Nauja SSSR protesto nota 
Jungt Valstybėms dėl karinių 
priemonių Viduržemio jūroje. ♦ 
Dr. Mohamed Hatta sudarė naują 
Indonezijos respublikos vyriausy
bę. * Čilė atmetė Britanijos pro
testą dėl karinių bazių steigimo 
Antarktyje.

II. ’1. Arabų Lygos komitetas 
prie Jungtinių Tautų paskelbė 
slaptą žydų sionistų — sovietų 
sutartį. * Rumunijos vyriausybės 
delegacija išvyko Maskvon pasi
rašyti draugiškumo paktą su Sov. 
S-ga.
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