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Jūs susilauksite šviesesni!! dienų
Pasakė lietuviams Hanau~stovykloje užsienio žurnalistų 

grupės vadovas red. Marcellus M. Murdock

Grupė užsienio valstybių žurnalistų, grįžtančių iš Niirnbergo bylos ir 
užsukusių j Hanau stovyklą susipažinti su tremtinių gyvenimo sąlygomis

Amerikos Lietuvių Taryba nutarė
Lietuvos išlaisvinimo reikalu kreiptis į prez. Trumaną ir surinkti 250.000 dol.

Š. m. spalių 3 d. Hanąu lietuvių sto- Žurnalistų grupės vadovas red. Marce- 
vykloje lankėsi užsienio žurnalistai, liūs M. Murdock, dėkodamas ansamb- 
grįžtą iš Niirnbergo teismo. Iš viso at
vyko 25 asmenys, daugiausia amerikie
čiai. Jie aplankė tarptautinės stovyklos 
kai kurias įstaigas, gyvenamas patal
pas, UNRRA dirbtuves, domėjosi mū
sų gyvenimu, teiravosi kodėl mes išvy- mas pasikeis Ir jūs vėl susilauksite 

................ ’ šviesesnių dienų. Jūs dainavote: Telai
mina Dievas Ameriką,-aš sakau: Telai
mina jus Dievas“. Žurnalistai buvo ap
dovanoti anglų kalba apie Lietuvą lei
dinėliu. Žurnalistus lydėjo informacinio 

viiviai, vauvvaujcum ucuc.. u. wuwov,' skyriaus vedėjas pulkininkas Stanley 
padaiąavo lietuviškų ir angliškų dainų.1 Mackelsoh.

kome iš tėvynės, kodėl negrįžtame, kur 
manome emigruoti. Paaiškinimus sve
čiams davė UNRRA direktorius ir tau
tinių stovyklų vadovai. Pietų metu 
„Dainavos“ ansamblio vyrų ir mišrusis 
chorai, vadovaujami muz. B. Jonušo,

Lietuvių tremtinių ateitį sprendžiant
Jungtinių Tautų Organizacija vie
nokiu ar kitokiu būdu turi išspręs
ti visų DP šelpimo ir ateities pro
blemą. Kad JTO turėtų tikrą mū
sų lietuvių tremtinių padėties vaiz
dą, kad ji žinotų ko mes norime ir 
ko iš JTO laukiame, lietuviams 
tremtiniams vadovaujančios įstaigos 
įteikė lietuvių DP liečiančiais klau
simais memorandumą, kurio svar
besnes vietas čia spausdiname.

Sutrauktai išdėstęs mums visiems ge
rai žinomas priežastis, privertusias Bal
tijos valstybių piliečius, taigi ir muš 
lietuvius, apleisti skaitlingame kiekyje 
savo kraštą (Vokietijoje ir kitose Eu
ropos valstybėse viso 77.275 lietuvių 
tremtinių) memorandumas nupasakoja 
padėtį, kurioje yra
LIETUVIAI TREMTINIAI VAKARU 

ALIJANTŲ OKUPUOTOJ 
VOKIETIJOJ IR AUSTRIJOJ

Visose trijose okupuotose Vokietijos 
zonose, o taip pat Austrijoje baltai 
tremtiniai yra gavę DP statusą. Tačiau 
kas tikrumoje yra DP, kokia jo teisinė 
padėtis, iki šiol nėra tiksliai nustatyta 
ir DP nevienodai įvairiose zonose trak
tuojamas. Vietomis baltams DP leidžia
ma, palyginti, savarankiškai tvarkytis, 
tačiau daugumoje vietų jie laikomi pi
liečiais sui generis, nenorima pripažinti 
jų estiškoji, latviškoji ir lietuviškoji pi
lietybė, nepaisant tos aplinkybės, kad 
tariamos tų valstybių inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą nepripažino nė viena 
didžioji valstybė; jiems neleidžiama 
laisvai judėti, turėti savas organizaci
jas ir t.t. Lietuviai DP jaučiasi turį ma
žiau teisių negu vokiečiai, ypač Austri
joje. Tremtiniai nuolat tikrinami. Vyks
ta screeningai. Norima atrinkti ir iš
jungti iš jų tarpo karo nusikaltėlius, 
kolaboracionistus ir tuos, kurie savo 
noru buvo įstoję į vokiečių kariuome
nę. Lietuvių tarpe tokių beveik nebu
vo, gal, tik vienas kitas individas. Jei 
pasirodytų, kad prie DP yra prisipla
kę ir tokie asmenys ir jei iš jų būtų 
atimtas DP statusas, tatai būtų tik tei
singa. Išvengimui nesusipratimų reikia 
tačiau, kad

DARANT SCREENINGUS BŪTU 
KONSULTUOJAMI IR PATIKIMI
PAČIŲ TREMTINIŲ ATSTOVAI, 

kurte gali suteikti visų reikalingų pa
aiškinimų ir sudaryti sąlygas screenin- 
go paliestiems jų tautiečiams pasitei
sinti ar pasiaiškinti.

Palietęs optantų ir Klaipėdos krašto 
lietuvių faktinę ir teisinę būklę, nusta
tęs, kad ir jie yra Lietuvos piliečiai, 
nusiskundęs vykdomų screeningų ne
tikslumais ir pareiškęs abejonių, ar tik 
panašiai kaip dabar vykdomi screenin- 

liui, be kitko, pareiškė: „Po ilgos kelio
nės nesitikėjome iš jūsų čia gauti dva
sinio peno. Už tai mes liekame jums 
skolingi. Mes žinome, kad jūsų moralė 
prislėgta, bet tikėkite, pasaulio gyvenl-

Lieiuvių DP problemos Jungtinių 
Tautų Organizacijoje

gal neturi tikslo sumažinti lietuvių DP 
skaičių, juos i blaškant, nekartą net iš
ardant šeimas, memorandumas pareiš
kia panašiais screeningų metodais ne
pasitenkinimą.

JTO YRA PRAŠOMA NUSTATYTI, 
kad

a. tremtyje atsidūrę lietuviai yra Lie
tuvos piliečiai, jei tik jie nėra savo 
noru optavę kitos valstybės pilietybės;

b. turint galvoje lietuvių tautos re
zistenciją ir jos įnašą į Vakarų Demo
kratijų kovą prieš nacionalsocializmą 
ir fašizmą, tremtyje atsidūrusius lietu
vius traktuoti taip pat, kaip ir Jungti
nių Valstybių piliečius, leidžiant jiems 
laisvai judėti, turėti savo organizacijas 
ir naudotis kitomis pagrindinėmis lais
vėmis;

c. lietuviai buv. umsiedleriai, o taip 
pat ir kilusieji iš Klaipėdos krašto, jei 
tik jie nėra buvę kolaboracionistai ar 
karo nusikaltėliai, būtų laikomi DP ir 
jiems būtų teikiama visokeriopa globa; 
analogiškai traktuoti ir iš Sov. Sąjun
gos okupuotos Rytų Prūsų dalies — Ma
žosios Lietuvos — kilusius tremtinius 
lietuvius;

d. nebūtų daroma diskriminacijos 
tiems negausingiems lietuviams, kurie 
nacių okupacijos metu buvo okupaci
nių organų sugauti, prievarta įvilkti į 
vokiečio kario uniformą ir priversti 
tarnauti pagelbiniuose Reicho kariuo
menės daliniuose, pirmai progai pasi
taikius pasidavė J Vakarų Alijantų ne
laisvę ir šiandien iš jos atleisti. Atsi
sakymas tokius asmenis globoti reikštų 
didelę neteisybę ir ne tik medžiaginę, 
bet ir moralinę šiai karo aukų katego
rijai skriaudą.

Paliesdamas lietuvių ir bendrai bal
tų tremtinių medžiaginę būklę memo
randumas konstatuoja, kad bent šiuc 
metu, dėka Vakarų Alijantų karinė; 
valdžios ir UNRRA prielankumo ir rū
pesčio daugumoje vietų 
TREMTINIŲ MEDŽIAGINE PADĖTIS

YRA PATENKINAMA. ŽYMIAI 
BLOGIAU YRA SU PASTOGE.

Ten, kur yra didesni lageriai, įkurti 
buvusiose, dažnai subombintose, karei
vinėse, padėtis yra tiesiog nepakenčia
ma. Svarbiausia dėl šios priežasties kai 
kuriuose lageriuose lietuvių tremtinių 
vaikų, reaguojančių tbc., yra net iki 
60%. Artėjant žiemai būtinai reiktų pa
sirūpinti geresnėmis patalpomis, ypa
čiai tose vietose, kur yra didesnės bal
tų DP aglomeracijos. Tokioj padėtyj, 
kaip tremtiniai šiandien yra Vakarų

S.m. rugsėjo 21 ir 22 d. Washingto
ne, Willard Kotelyje įvyko Amerikos 
Lietuvių Tarybos suvažiavimas, kuria
me dalyvavo 18 (t.y. du trečdaliai) Ame
rikos Lietuvių Tarybos (ALT) narių, 
abudu Lietuvių Amerikos Informacijos 
Centro (LAIC) direktoriai, nemažai sve
čių, jų tarpe ir Lietuvos Nepaprastas Pa
siuntinys ir Įgaliotas Ministeris Jung- 

į tinėms Amerikos Valstybėms Povilas 
Į Žadeikis. Jis pasveikino suvažiavimą, 
i palinkėdamas jam sėkmingo darbo, ir 
I pakvietė visus dalyvius šeštadienio va- 
I kare pasisvečiuoti pasiuntinybėje. Su- 
‘ važiavimas padarė visą eilę svarbių 
.'nutarimų, priėmė keletą rezoliucijų ir 
paruošė memorandumą Lietuvos reika
lu Prezidentui Trumanui, įgaliodamas 

1 specialią komisiją tą memorandumą 
■ įteikti.
i Suvažiavimo dalyviai buvo plačiai 
, painformuoti apie lietuvių veikimą ana
pus Atlanto vandenyno, ypač apie Vy- 

, riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to darbą. Suvažiavimas nusistatė teikti 
visokeriopą pagalbą lietuvių tautos pa
stangoms atgauti laisvę ir raginti pla
čiąją Amerikos lietuvių visuomenę dė
tis prie šio darbo visomis jėgomis, nes 
valanda, kuri gali nulemti Lietuvos 
ateitį, artinasi. Suvažiavimas nutarė tuo 
reikalu išleisti atitinkamą atsišaukimą.

Suvažiavimas patvirtino platų Centro 
sekretoriaus raportą apie Vykdomojo 
Komiteto atliktus darbus ir finansinę 
ataskaitą, įĮu^Įą paruošė Centro iždi-
nl’nkas ir peržiūrėjo iždo globėjai. Ata-

Alijantų okupuotoj Vokietijoj ir Austri
joj, lietuviai DP gali prie geriausių ap
linkybių iškęsti dar ateinančią žiemą. 
Nekalbant jau apie tai, kad jie gula 
sunkia našta okupacinėms valdžioms ir 
dažnai su neapykanta traktuojami vie
tos vokiečių administracijos organų, 
pergreit pamiršusių, kas yra kaltas, kad 
toks didelis baltų kiekis buvo privers
tas apleisti savo kraštus ir kaip Lietu
voje šeimininkavo vokiečiai. Gyveni
mas ankštose patalpose, dažnai po ke
lias šeimas viename kambaryje, be kiek 
tikresnių ateities perspektyvų, neigia
mai veikia tremtinių sveikatą ir jų mo
ralę. Bręsta laikas, kada tremtinių 
problema Europoje turi būti iš esmės 
išspręsta.

TREMTINIŲ KLAUSIMO 
IŠSPRENDIMAS

Visi lietuviai, latviai ir estai gyvena 
viena mintimi, kiek galint greičiau su
grįžti į savo kraštus ir įsijungti į karo 
ir okupacijų nuniokiotų savo kraštų at
statymą. Tačiau jie grįš tik į nuo sve
timos okupacijos laisvą Estiją, Latviją 
ir Lietuvą. Išdėstoma, kas lauktų trem
tinius, jei jie grįžtų į savo okupuotas 
tėvynes dabar. Repatriacijos galimumas 
atpuola.

Kai kurių įstaigų siūloma išspręsti 
baltų DP problemą absorbuojant juos 
į gyvenimą tų kraštų, kuriuose jie šian
dien randasi. Bet kas žino padėtį ir 
nuotaikas Vakarų Alijantų okupuotoje 
Vokietijoje ir Austrijoje, kame yra bal
tų DP masės, turės sutikti, kad toji ga
limybė šiandien nėra reali ir todėl ne- 
svarstytina.

Emigracija į tropinius ir panašius už- 
ūrio kraštus, net jei atitinkamos vals

tybės ir sutiktų įsileisti didesnius bal- 
tiečių DP kiekius, reikštų jų išblašky
mą ir išnykimą. Iš užjūrio valstybių 
lietuviams geriausia tiktų JAV, kame 
yra įsikūrusi apie 25% visos lietuvių 
tautos ir kame lietuviai DP galėtų pa
lyginti lengviau rasti laikiną pastogę, 
iki susidarys jiems galimybė grįžti į 
laisvą tėvynę. Tačiau galimumai visai 
lietuvių DP masei patekti į JAV, bent 
šiuo momentu, atrodo daugiau nei pro
blematiški.

GERIAUSIAS LIETUVIAMS DP 
PRIIMTINAS IŠSPRENDIMO BŪDAS 
būtų jų provizorinis resettlement Euro
poje. Tatai reikštų, kad lietuviai (taip 
pat latviai ir estai) DP būtų apgyven
dinti kompaktine mase kurioje nors 
Vakarų Vokietijos srityje, sakysim Pa- 
reinyje, iš kurios būtų iškeldinti vokie

skaita rodo, kad į ALT iždą iki šiol 
įplaukė apie 65.000 dolerių.

Besibaigiant suvažiavimui, buvo vien
balsiai perrinktas Vykdomasis Komite
tas, to paties sąstato, koks buvo iki šiol: 
prezidentas L. Šimutis, generalinis se
kretorius Dr. P. Grigaitis ir iždininkas 
M. Vaidyla.

Perrinkta Politinė Komisija (Public 
Relations Committee), pridedant prie 
jos vieną Informacijos Centro direkto
rių ir komisijos vadovybę pavedant 
Vykdomajam Komitetui.

Reorganizuota tremtinių komisija, su
darant ją iš asmenų gyvenančių New 
Yorke irNaujoje Anglijoje, kad komisi
jos nariams būtų patogiau suvažiuoti, 
kada yra reikalas, ir pasitarti žodžiu.

Baltijos kraštai dyglys pasaulio sąžinėje
Žinomas švedų mokslininkas ir dide

lis lietuvių tautos bičiulis ^prof. Birger 
Nerman, kuris yra įtakingas asmuo ir 
politinėse švedų sferose, ne per seniai 
„Svenska Dagbladet“ dienraštyje pa
skelbė jautrų atsišaukimą į Taikos kon
ferencijos Paryžiuje dalyvius Baltijos 
valstybių reikalu. Tame atsišaukime jis 
sako, kad nepalietus Baltijos kraštų 
negalima svarstyti kitų taikos klausi
mų, nes šių kraštų likimas — tai dyg
lys viso pasaulio sąžinėje, 
.klausimo neišsprendusios 
valstybės parodysiančios 

Tinkamai šio 
demokratinės 
galutini savo

čiai. Toji sritis būtų JTO ar jos išrink
to pabėgėliams globoti organo admi
nistruojama. Lietuviai DP galėtų gy
venti maždaug kaip normalūs piliečiai, 
užsiimti žemės ūkiu, prekyba, pramone, 
turėti savo administraciją, policiją, mo
kyklas ir kitas kultūrines įstaigas. Sa
vaime suprantama, kad ir toks provi
zorinis resettlement būtų reikalingas 
JTO medžiaginės paramos. Gi iš vokie
čių pareikalautoji auka tik nežymia da
lim atitaisytų tą medžiaginę ir politinę 
žalą, kurią Lietuvai yra padariusi Hit
lerio Vokietija.

BALTIJOS VALSTYBIŲ PILIEČIŲ 
DP PROBLEMA YRA TARPTAUTINE. 
Ji bus tokia, iki bus pašalinti visų agre
sijų padariniai ir bus atstatytas Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos valstybių suvere
numo vykdymas, kaip to reikalauja 
teisė ir teisingumas, Atlanto Charta ir

(Nukelta į 2 pusi.)

Sovietų Sąjunga mėgina prašmugeliuoti į Paryžiaus taikos konferenciją 
okupuotų Pabaltijo valstybių tarybinius užsienio reikalų ministerius ir 
tuo pačiu išgauti, nors ir netiesioginį, tų • valstybių prie Sovietų Są
jungos prijungimo pripažinimą. “Chicago Daily Tribune"

Išklausęs gautus paskutiniu laiku iš 
Europos pranešimus apie Lietuvos žmo
nių desperatišką kovą su bolševikiškais 
okupantais ir apie lietuvių tautos va
dovybės pastangas išlaisvinti savo kraš
tą iš svetimo jungo, ALT suvažiavimas 
pripažino, kad padėtis yra rimta ir kad 
visi Amerikos lietuviai privalo sukrus
ti dabar ir duoti kiek galint daugiau pa
ramos toms pastangoms.

Amerikos Lietuvių Tarybos suvažia
vimas nutarė paskelbti vajų visose lie
tuvių kolonijose surinkti 250.009 dole
rių Lietuvos išlaisvinimo reikalams.

Suvaž avimas praėjo labai geroj ir 
darbingoj nuotaikoj. Jo rezoliucijos ir 
atsišaukimai netrukus bus paskelbti 
spaudoje.

nesugebėjimą sukurti žmonišką tvarką 
karo sunaikintame pasaulyje.

Jei laisvė ir teisingumas statomas plr- 
mon eilėn, tai, anot prof. B. Normano, 
Baltijos kraštų likimą lengva išspręsti, 
nes pagrindą tam sprendimui sutaikė 
Atlanto Charta. Baltų tautos nė trupu
tėlio nėra atsakingos dėl įvykusios ka
tastrofos. Jos tetroško tik ta kos ir pui
kiai sugebėjo išnaudoti savo nepriklau
somybę tarp dviejų karų ir pažengti 
gerbūvio bei progreso keliu.

„Ar pasaulis pasiliks nebylys, žiūrė
damas į skaudų Baltijos žmonių likimą? 
Ar jis bus pasyvus tų trijų valstybių 
tragedijos akivaizdoj? Ar pasiliks už-
miršti prez. Roosevelto pažadai?“ — To
kius klausimus prof. Nerman iškelia pa
sauliui ryšium su Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos likimo problema.
PRANCŪZIJA IR ANGLIJA REIKA

LINGA DARBININKŲ
(AP) Prancūzijos darbo ministerijos 

direktorius Paul Cassan pareiškė, esą 
Prancūzijai trūksta 3 milijonų darbinin
kų. Trečiadienio Londono spauda taip 
pat praneša, kad darbininkų trūsta ir 
Anglijai. Laikraštis „Daily Graphic“ ta 
proga rašo: „Mes aiškiai esame reika
lingi darbo jėgų, ir, vis dėlto, neįsilei- 
džiame svetimšalių darbininkų, kad sa
vo padėtį palengvintume“.
UŽ MELAGINGŲ ŽINIŲ SUTEIKIMĄ 

PER SCREENINGĄ NUBAUDĖ 
KALĖJIMU

Albert Mellers, Hofmanis ir Aleksan
der iš Mattenbergo stovyklos prie Kas- 
selio,' U. S. Army Screening Board No. 
24 suteikė apie save melagingas žinias. 
Karinės valdžios teismo jie buvo pri
pažinti kalti ir nuteisti trims mėne
siams kalėjimo sunkiesiems darbams.

■t
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Gyvenimo turinys 
tremtyje

Dažnai tenka nugirsti nusiskundimų 
ir iš pavienių mūsų tautiečių ir trem
tinių spaudoje, kad mūsų gyvenimas 
stovyklose pernelyg monotoniškas, kad 
viskas seniai įgriso, kad mūsų viltys 
neišsipildo, kad mus pradeda kankinti 
nusivylimas, kad to pasėkoje mes ga
lime susidemoralizuoti ir fiziniai ir 
dvasiniai ir moraliniai.

O tačiau, atrodo, kad visi tie nusi
skundimai ir verkšlenimai neturi nė 
mažiausio pagrindo. Gyvenimas tik 
tuomet yra monotoniškas ir nuobodus, 
tik tuomet žmogus jame pakrinka, kai 
gyvenimas esti tuščias, kai žmogus, nu
stojęs gyvenime tikslo, pradeda vilkti 
nuobodžias egzistavimo dienas.

Apie save mes to pasakyti negalime. 
Mūsų gyvenimas nėra vien paprastas 
egzistavimas be tikslo. Mūsų gyvenimas 
yra net per daug kupinas turinio ir tai 
turinio dramatinio, kuris nuobodžiauti 
ir pakrikti neduoda. Mūsų gyvenimas 
turi aiškų tikslą ir visi mes trokštame, 
kad tas tikslas būtų pasiektas. Mūsų 
kiekvieno tikslas yra laisva ir nepri
klausoma Lietuva, o mūsų troškimas į 
ją grįžti ir ją atkurti. To tikslo be
siekiant mums nėra kada nuobodžiauti 
ir nėra kada pakrikti, nes tikslo sieki
mas reikalauja iš kiekvieno mūsų di
delio pasiruošimo, nenuilstamo darbo ir 
pastangų.

Neretai tenka girdėti mūsų tarpe kal
bant: „Jei žinočiau, kad tai įvyks po 
mėnesio, po metų, po kelių metų, visai 
kitaip gyvenčiau“. Bet juk toks nusi
statymas parodo ne tai, kad žmogus 
tikslo neturi, bet tiktai, kad jis į tą 
tikslą ne visai tvirtai tiki, kad jo ti
kėjimas yra per silpnas.

Tikėjimas ir kalnus nuverčia, mokė 
Kristus ir visi idealistai. Taigi ir mums 
besiekiantiems tikslo, norintiems paša
linti iš kelio visas kliūtis į jį, reikia 
stipraus tikėjimo. Visai ne vietoje klau
simas, kada tikslas bus pasiektas, svar
bu kad jis tikrai bus pasiektas. Taip 
pat svarbu tai, kad tie, kurie tvirtai 
tuo tiki, sustiprintų tuos, kurių tikė
jimas pradeda silpnėti. Mes turime ti
kėti visi iki vieno, kad Lietuva bus 
laisva ir nepriklausoma ir kad mes visi 
lietuviai, iš visų ištrėmimų į ją grįšime.

Pamėginkime kiekvieną vakarą patys 
savęs paklausti, ką padariau šiandien, 
kad mano siekiamas tikslas išsipildytų? 
Pamėginkime savęs paklausti, ką pada
rysiu ryt, kad mano tikslas būtų pa
siektas? Ir jei kiekvienas taip stipriai 
tikėsime ir kiekvienas iš savęs daugiau 
reikalausime, ar neatsiras darbo kiek
vienam pagal savo specialybę ir suge
bėjimus? Ar bebus tuomet laisvo laiko 
nuobodžiauti ir begalvoti, kad gyveni
mas yra tuščias ir nuobodus, ar beatsi- 
ras laiko pakrikti ir net apie visokius 
pakrikimus bekalbėti.

Žinoma, tai būtų idealas. Bet kiek
vienas idealas yra siektinas. Juk mūsų 
gyvenimas yra labai turiningas, mūsų 
gyvenimas turi čia tremtyje aiškius 
tikslus, tik šventai ir tvirtai į juos ti
kėkime, tik jiems dirbkime, o visa kita 
prisidės savaime.

DP tvarkymo darbas nelengvas
Per Wiesbadeno stovyklą yra perėję 60.000 tremtinių

Didelėje tremtinių stovykloje, kaip 
Wiesbadenas, laikraštininkui pasikalbė
ti su stovyklos UNRRA vadovybe ne 
taip lengva. Pasikalbėjimui reikalinga 
bent trumpa valandėlė, bet UNRRA 
stovyklos vadovai tos laisvos valandė
lės neturi. Nuo pat ryto iki vakaro jų 
kabinetų prieškambariuose visada pil
na žmonių ir tai vis tokių, kurių rei
kalai labai skubūs, neatidedami. Vieni 
kažko prašo, kiti net reikalauti mėgina, 
o stovyklos UNRRA vadovai kiekvieną 
turi išklausyti, be to, ir savo tiesioginį 
stovyklos administracijos darbą reikia, 
atlikti. Jei kiekviena tautybė stovyk
loje sudaro lyg mažą atskirą valstybę 
su savo savivaldos organais ir repre
zentantais, tai stovyklą' jau yra lyg ir 
ištisa atskirų valstybėlių sąjunga, ku
rių veikimą UNRRA vadovybei tenka 
koordinuoti ir administruoti. Darbas 
nelengvas, reikalaująs didelės kantry
bės ir takto.

Mr. O. Bayer’į, Wiesbadeno srities 
UNRRĄ direktorių, užtinku kiek lais-

Mr. F. L. Pijnacker - Hordijk 
Wiesbadeno UNRRA stovyklos 563 

direktorius

vesnį tik 9 valandą vakaro. Klek gi 
valandų šis rimtas ir ramūs vyras per 
dieną dirba?

— Laikraštininkas? — palankiai su
tinka ponas direktorius. — Kaip ma
tote, mūsų stovyklos visi stogai ’dengti, 
turime didžiulį teatrą, skaitlingas dirb
tuves, mokyklas, valgyklų sales ir net 
puikią kavinę. O pereitais metais ba
landžio 20 dieną, kai. čia mes atvykome 
keturi UNRRA pareigūnai, nebuvo nie
ko. Tebuvo subombintos be stogų ka
reivinės ir pirmomis dienomis. 12.000 
įvairiausių tautų tremtinių. Jų skaičius 
net iki 14.500 buvo vienu metu pašokęs. 
Žmonės gyveno visur, kiekviename ply
šyje, kur tik galima buvo įlįsti. Sto
vykloje buvo net 21 tautos atstovas, 
nors tautų buvo žymiai daugiau. Ne
skaitant visų Europos tautų atstovų 
stovykloje buvo ir Pietų Amerikos vals
tybių piliečiai ir net du kiniečiai. Vi
so per pusantrų stovyklos egzistavimo 
metų per ją praėjo apie 60.000 tremti
nių, kurių vieni tuoj išvažiavo į savo 
■tėvynes, kiti išsikėlė į kitas stovyklas 
ir šiai dienai dar apie 5.000 liko. Ti
kime, kad iš to skaičiaus apie 2.000 len
kų išvyks greit į savo tėvynę, o jų vie
ton bus atkelti kiti DP, kurie šiuo tar
pu dar grįžti negali.

— Pone direktoriau, taip ilgai DP 
stovykloms vadovavęs, kokią tamsta su
sidarei apie juos nuomonę?

— Visus DP galima būtų suskirstyti į 
dvi pagrindines kategorijas: į produk
tyvius ir destruktyvius. DP stovykloje 
yra atlikę daug pozityvaus darbo ir jų 
procentas yra didžiausias. Galiu pasa
kyti, kad šioje stovykloje destruktyvaus 
elemento buvo nedaug, o rimtesnių nu
sikaltimų nuo pat stovyklos įsikūrimo 
iki dabar tik du. Atsiminus, kiek žmo
nių čia yra praėję, procentas visai ne
žymus ir tai kalba DP naudai.

— Ką tamsta galėtum tikresnio pa
sakyti dėl DP ateities perspektyvų?

Mr. O. Bayer’is kiek patyli ir sako:
—: DP ateities problema priklauso 

nuo ateities politinių problemų spren
dimo ir yra tokia pat paini. Aš asme
niškai visiems tremtiniams linkiu atei

tyje viso geriausio. Linkiu, kad visi, ku
rie gali, grįžtų į savo tėvynes. Manau, 
jog tie, kuriems nėra kliūčių, būtinai 
grįžti turi.

Mr. O. Bayer.’is vyras pačiuose me
tuose. Prieš karą jis gyveno Cekoslo-

Mr. O. Baycr
Wiesbadeno srities UNRRA direktorius

vakijoje, buvo advokatas. Hitlerinei 
Vokietijai Čekoslovakiją okupavus, 1939 
metais, Mr. O. Bayer’ui persekiojamam, 
kaip antinaciui, teko iš tenai bėgti. 
1940 metais jam pavyko pasiekti Ang
liją ir ten pergyventi visus oro puoli
mus ir V bombardavimus.

Čia tenka pastebėti, kad Mr. O. Ba
yer’is yra didelis kiekvieno gero suma
nymo šalininkas ir mielai padeda tokį 
realizuoti. Lietuviai tremtiniai ypač 
jam turi būti dėkingi, nes jis parodė 
didelį palankumą ir panaudojo visą sa
vo įtaką lietuviškam laikraščiui „Trem
tinių Žinioms“ išleisti.

Mr. F. L. Pijnacker - Hordijk, Wies
badeno stovyklos 563 direktorius, vyras 
palyginamai dar jaunas, bet energingas. 
Ir su juo pasikalbėti tenka tik šešta

dienį vėlai vakare, kai visos pareigos 
jau baigtos. Gimęs Olandijoje ten gy
veno, ir karas užklupo jį bestudijuo
jant teisę. Vokiečių okupantai 1942 me
tais Olandijos universitetus uždarė, o 
studentai buvo imami arba darbams 
arba slapstėsi. Mr. F. L. Pijnacker - 
Hordijk pasirinko antrąjį kelią ir ne 
tik slapstėsi, bet klausėsi per radio Lon
dono žinių ir jas su slaptais olandų po
grindžio laikraščiais platino tarp žmo
nių. Už tai jis 1944 m. gegužės mė
nesį buvo suimtas ir pirma sėdėjo 
koncentracijos stovyklose Olandijoje, o 
vėliau buvo perkeltas Vokietijon į ka
lėjimus Klewe ir Bochųm — Rūro 
krašte. Pačių 1944 m. gale iš kalėji
mo jam pasisekė pasprukti ir atsidurti 
Wiesbadene. Čia jis ir susilaukė ame
rikiečių išlaisvinimo. Wiesbadeno UN
RRA dirba nuo pat jos čia įsikūrimo 
pradžiūs. Pirma pats buvo DP, bet vė
liau nuvyko į Olandiją ir jau iš ten 
grįžo į Wiesbadeną, kaip UNRRA tar
nautojas.

— Seniai būčiau viską metęs ir grį
žęs prie teisės studijų, bet per tą laiką 
taip susigyvenau su savo darbu ir su 
DP, kad, gal būt, ištversiu iki UNRRA 
veikimo galo, — sako šypsodamasis sto
vyklos direktorius.

— Jums rūpi kultūrinės ir medžiagi
nės DP perspektyvos? — atsako jis į 
klausimą. — Ką gi, kad DP galėtų 
šviestis ir kultūriniai veiktų mes su
darome visas sąlygas, kiek stovyklos 
aplinkybės leidžia. Kultūrinę veiklą 
mes visais būdais skatiname ir remia
me. Kas liečia DP aprūpinimą, tai čia 
nuo mūsų daug nepriklauso. Paskuti
niu metu ne tik mūsų, bet ir visos sto
vyklos pasigenda raudonojo kryžiaus 
pakietėlių ir todėl mūsų duodami mais
to produktai, gal būt, nebėra tokie įvai
rūs. Tačiau DP gauna visus 2.000 ka
lorijų pilnai.

— Ar nebijote, kad maitinimo pro
blema gali pasunkėti?

— Ne, šito aš nebijau, bet už tat la
bai bijau, kai kiekvieną rytą pas mane 
į kabinetą ateina žmogus, kuris dėvi

Taikos pastangų karingos išdavos
Ne taika, bet kompromisai. Amerikos darbininkai pasako tai, ką mano diplomatai. 

Pasaulio padėtis yraji-imtą. Naujais .ginklais remiami argumentai.

kažkokią keistą uniformą, krūtinę nu- 
sisagstęs įvairių tautybių senais meda
liais ir pasižymėjimo ženklais ir va
dina save lenkų karaliumi. Atėjęs jis 
prašo manęs cigarečių, ir kai aš jam 
tepaduodu tik dvi, bet ne daugiau, jo

LIETUVIŲ TREMTINIŲ ATEITĮ 
SPRENDŽIANT

(Atkelta iš 1 pusi.)
JTO statutas. Lietuviai DP yra tiesiogi
nės pasaulinio karo Nr. 2 aukos. Jie 
jaučiasi turį teisę į tarptautinę globą jų 
didžiausios nelaimės valandoje. Jų lai
kysena šio pasaulinio kataklizmo metu 
buvo be priekaištų, jų ištikimybę Va
karų Demokratijoms ir idealams, už ku 
riuos jos kovojo, apmokėta gausingų 
lietuvių tautos sūnų krauju, kančiomis 
ir turtu.

LIETUVIAI DP PRAŠO JTO:
1. precizuoti ir paryškinti jų teisinį 

statusą;
2. leisti Lietuvos valstybės konsulams 

legaliai veikti okupuotoje Vokietijoj ir 
Austrijoj ir ginti savo piliečių teises ir 
interesus prie Vakarų Alijantų okupa
cinių valdžių;

3. pavesti DP globojančioms įstaigoms 
pagerinti lietuvių DP medžiagines są
lygas;

4. nutarti provizoriniai įkurdinti, pra
dedant ateinančiu pavasariu, lietuvius 
DP Vakarų Vokietijoje, kaip tat šiame 
memorandume išdėstyta;

5. leisti lietuvių DP atstovams išdės
tyti jų pageidavimus ir nusistatymą 
tarptautinėse institucijose, kurios bus 
pašauktos svarstyti jų klausimą;

Memorandumas baigiamas žodžiais: 
„Lietuviai DP tikisi, kad šis jų bėdos 
ir pagelbos balsas bus JTO išgirstas ir 
išklausytas“.

GRĮŽTANČIŲ LENKŲ SKAIČIUS 
DIDĖJA

(AP) Anglų - amerikiečių praveda
moji tarp lenkų akcija grįžti namo ir 
suteikimas grįžtantiems šešiasdešimčiai 
dienų maisto pirmyn, pasirodė sėkmin
ga. Savaitės tarpe nuo spalio 1 iki 8 
dienų iš abiejų zonų išvyko tėvynėn 
13.000 lenkų, tuo tarpu, kai savaitę prieš 
tai, tik 4.188. Grįžtančiųjų skaičius pa
didėjo tris su viršum kartų.

Spalio 7 dieną, Paryžiuje, Liuksem
burgo rūmuose susirinko valstybių atsto
vai taikos konferencijos pilnaties posė
džio, kad po dešimties savaičių audrin
gų ginčų įvairiose komisijose, pagaliau, 
galutinai priimtų taikos sutartis buvu
siems Vokietijos sąjungininkams — Ita
lijai, Rumunijai, Vengrijai, Bulgarijai 
ir Suomijai. 'Nors taikos konferencijos 
pilnatis susirinko taikai įgyvendinti, 
nors kiekvienos valstybės delegatas tik 
apie taiką tekalba, bet širdyje jaučia, 
kad čia dar tik pastangos tikrajai tai
kai sudaryti, dar tik kompromisai, ku
rie gali privesti prie taikos, bet gali 
taip pat pastumti į karą. Jau pirmame 
pilnaties posėdyje Pietų Afrikos atsto
vas Smuts buvo tiek atviras, kad pa
reiškė tai, kas yra visų konferencijos 
dalyvių galvose: „Nesuskilkite į rytus 
ir vakarus. Dvi priešingos pusės savai
me išsivystys į du priešingus pasaulius“. 
Antradienį taikos konferencijoje ant
raeiliu Italijos reparacijų klausimu 
Abisinijai, Jugoslavijai ir Graikijai, bu
vo padaryta pirmoji repeticija. Klausi
mas buvo balsuojamas, ir už patiektų 
Italijai reparacijų sumą pasisakė 11 
valstybių, prieš pasisakė 5, o susilaikė 4. 
Būdinga, kad ir Sov. Sąjunga susilaikė. 
Kas buvo 5 prieš balsavusios valstybės, 
atspėti nesunku: Jugoslavija, Čekoslo
vakija, Lenkija, Ukraina ir Gudija. So
vietų Sąjunga susilaikė tik todėl, kad 
jos balsas nieko nusverti negalėjo, o su
silaikymas nuo balsavimo yra lyg ob
jektyvumo kaukė, kuri turėtų pridengti 
jos tikrąjį veidą. Kaip ten bebūtų, šis 
pirmasis pilnaties posėdyje balsavimas 
net antraeiliu klausimu, dėl kurio iš 
anksto buvo susitarta ir komisijose ir 
keturių didžiųjų užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencijose, parodo, jog ski
limas, apie kurį kalbėjo gen. Smutsas 
yra jau aiškiai įvykęs ir kad vienoje 
pusėje stovi aiškūs 11, antroje pusėje 
aiškūs 6, o viduryje ne visai aiškūs 3, 
kuriais abi pusės tikisi galėsiančios 
operuoti.

Kad skilimas į rytus ir vakarus jau 
seniai buvo įvykęs, parodė ir Walace 
kalba, ieškojusi tam skilimui užpildyti 
kompromiso, formoje: naujų nuolaidų, 
kurias vakarai turėtų padaryti rytams. 
Kai Walace mėginimas nepasisekė, o jo 
atstatydinimas parodė, jog bent Ameri
ka yra griežtai apsisprendusi, prabilo 
Stalinas, kurio taikingi žodžiai sukėlė ir 
Londone, ir Wašingtone abejonių, ar tai 
nėra naujas manevras, nes paskutiniai 
dešimtmečiai parodė, jog Sovietų Są
jungos žodžiai visuomet skyrėsi nuo jos

rai stengiasi pasakyti, tai ko jie, iš tik
rųjų, nemano, Amerikos darbininkai per 
savo profesinių sąjungų tarybą ėmė -ir 
pasakė tai, ką Paryžiaus konferencijoje 
sėdį prie taikos Stalo vakarų atstovai,' 

■tikrai mano, bet dėl diplomatinių su
metimų nenori ar negali pasakyti. Ame- 1 
rikos profesinių sąjungų taryba savo 1 
atsišaukime į darbininkus pareiškė: 
„Paryžiaus taikos konferencijoje Sovie
tų praktikuojamas delsimas ir amžinas
kitų kaltinimas agresyvumu, išryškina, 
kad komunistinės partijos atstovai ieš
ko ne taikos, bet palankių sąlygų pulti 
kitus. Rusija ir jos satelitai visai neuž- 
interesuoti kurti taiką, bet pačią taikos 
konferenciją, o taip pat ir jos užgrobtų 
kraštų okupaciją išnaudoti kaip prie
monę plėsti komunistiniam viešpatavi
mui ir despotizmui, kuris yra toks žiau
rus, kokio niekad istorijoje nėra buvę“. 
Tas pačias mintis ir tuo pačiu metu tik 
kitais žodžiais pakartojo Blackpolyje, 
kur vyko Anglijos konservatorių par
tijos suvažiavimas, Chųrchilis. Jis pa
sakė: „Sovietų propagandos puolimai
prieš mus tęsiami... Ir nors laisvu no
ru traukiamės iš Indijos ir kitur, vis dar 
vadinami gobšiais imperialistais ... kai 
pati Rusija j visas puses plečiasi arba 
mėgina plėstis ir tiesioginiai arba ne
tiesioginiai daugelį milijonų žmonių pa
veržė Kremliaus despotiškai kontrolei. 
... Prieš keletą mėnesių mane viliojo 
mintis pasitraukti į privatų gyvenimą, 
tačiau dabar matau, kad padėtis pasau
lyje ir tai, kas dar gali atsitikti, yra 
labai rimta, jog nutariau nešti vėliavą 
toliau, kol turėsiu pakankamai jėgų ir 
energijos“.

• Ir paskui Churchilio iškeltą vėliavą 
rikiuojasi visa eilė faktų. Amerikos vy
riausybė pirmą kartą viešai skelbia 
apie pagamintus 100 tonų svorio, sto
rais šarvais dengtus ir galingais gink
lais ginkluotus, dar niekur nenaudotus 
super tankus; apie naujų super bombo
nešių sėkmingus perskridimus be nu
tūpimo iš Havajų per šiaurės ašigalį į 
Kairą, apie tokių super skraidančių 
tvirtovių serijinę gamybą; Amerikos 
aeronautinio mokslo patariamosios ta
rybos sekretorius John F. Victory pra
neša apie galimumus valdomų iš tolo 
rakietų galus aprūpinti atominėmis
bombomis, kuris išradimas įgalins per
kelti karą net į stratosferą; Anglijos 
parlamentas priima įstatymą suteikian
tį vyriausybei galią atomo tyrimams 
pasinaudoti visomis darbo jėgomis; apie 
tai, kad steigiamos naujos atomo tyri
mo laboratorijos, kuriose dirbs prie

darbų. Tačiau nuostabiausia, kad tuo 
metu, kai Paryžiaus konferencija turi 
tarti savo paskutinį žodį dėl taikos, kol 
ten parinktais sakiniais valstybės vy-

atominių bombų gamybos Amerikoj 
dirbę specialistai ir kad netolimoje atei
tyje atominių išradimų reikalams bū
sią reikalo, skirti dar labiau miįžiniš-

kas sumas negu tos, kurios jau yra pa
skirtos,

O visų tų atvirų kalbų ir konkrečių 
ginklavimosi darbų fone vyksta tikri 
mūšiai šiaurės Graikijoje, Persijoje, 
Korėjoje, Kinijoje, daromas diplomati
nis spaudimas Skandinavijoje, stengia
masi palenkti Prancūziją. Tik Paryžiu
je dar prie taikos .stalo posėdžiaujama. 
Bet ar buvo kada nors pasaulis nuo tai
kos taip toli, kaip dabar?

šviesybė karalius pradeda mane plūsti 
ir grąsina išsprogdinti atomine bomba. 
Ar nemanote, kad jis kada nors savo 
sumanymą gali įvykdyti?

Vietoje atsakymo juokiuosi. Juokiasi, 
taip pat ir Mr. F. L. Pijnacker - Hor
dijk, pakildamas ir užbaigdamas pasi
kalbėjimą, nes nežiūrint vėlybos šešta
dienio vakaro valandos dar ’kažkokie 
interesantai mėgina įsiveržti pro direk
toriaus kabineto duris. H. B.

Lieftwtu evangeliką sinodas
S. m. spalių 30 - 31 d.d. Lehenstedte, 

prie Braunschweigo, lietuvių stovyklo
je, šaukiamas lietuvių evangelikų (liu
teronų ir reformatų) Sinodas. Pakvie
timai jau išsiuntinėti per kunigus. Lie
tuviai kunigai, p.p. kuratoriai ir para
pijų (stovyklų) atstovai, kurie dar ne
gavo kvietimų, šiuo kviečiami daly
vauti.

Kaip jau buvo skelbta, stovyklos, ku
riose gyvena iki 100 evangelikų, renka 
vieną atstovą, o stovyklos, kur yra 
daugiau 100 evangelikų — du atstovus. 
Išrinktiems atstovams vietos kunigas 
arba rinkimų komisija išduoda įgalioji
mus raštu.

Vokiečių pažiūros į rytus
„Frankfurter Rundschau“ spalių 5 d. 

Nr. paduoda tokį straipsnelį: Frank- 
furtiečiams šiomis dienomis buvo pa
dalintos anketos šeimos nariams sužy
mėti. Anketos pagamintos su pavyz
džiais, kaip kas lengviausiai užpildžius 
ir kartu teisingai. Ten paduodamas 
toks pavyzdys: Prekybos Agentas Fritz 
Neumann, buvęs atstovu Poznanėje, jo 
augintinė ir tarnaitė gyvenusios Klai
pėdoje, o jo giminaitė Dancige.

Straipsnio rašėjas klausia, kodėl an
ketos kūrėjai būtinai pasirinko tokius 
miestus, nors turima ne mažiau 200 vo
kiškų miestų su puikiai skambančiais 
vardais. Jo manymu, tų miestų išvar
dijimu siekiama tam tikrų tikslų ir nu
rodo, kad tie miestai ir palankiausiomis 
taikos sąlygomis visvien liks už Vokie
tijos sienų, nebepriklausys Vokietijai, 
neskaitant tos aplinkybės, kad tie mies
tai savo laiku buvo į Reichą įjungti.

Baigdamas pastebi, „esama žmonių, 
kurie tokiuose veiksmuose mato revi
zionistinę karo propagandą, o mes net 
negalime to paneigti“. •

linių, savo kalėjiman patekusius drau
gus. Užpuolikams ir jų išlaisvintiems 
kaliniams pavyko pasprukti.

AMERIKOJE GIMSTA TRECIA 
PARTIJA

Nuo senų laikų JAV tebuvo dvi po
litinės partijos: demokratų ir respubli
konų, kurios visą laiką vienos tarp sa
vęs tesirungė dėl vadovavimo. Dabar, 
kaip (AP) praneša, antradienį, spalio 8 
d., Chikagoje Amerikos profesinių są
jungų susivienijimo susirinkime nutar
ta išrinkti specialią komisiją, kuriai pa
vesti 1947 metams įsteigti naują tauti
nę darbo partiją, kuri atitiktų savo už
daviniais ir programa anglų darbo par
tija.

PRANEŠIMAS
Pranešame gimnazijom, kad jau at

spausdinta L. Dambriūno „Lietuvių 
kalbos sintaksė“. Kaina RM 4,5. Su
krauta „Tremtiniai“ leidykloje Tiibin-

LENKŲ PARTIZANAI 
ŠEIMININKAVO KROKUVOJE

(AP). Vieną iš paskutiniųjų sekma
dienių rytą Krokuvos gyventojai buvo 
sujaudinti nepaprasto įvykio. Kaip jie 
oasakoja, prie vieno Krokuvos kalėji-

gen (prancūzų zonoje).
Gimnazijų vadovybės užsakymus 

siunčia virš minėtai leidyklai ir su ja 
betarpiai atsiskaito.

Be to, Memmingen, Pfailengraben 16, 
Lithuanian Camp p. Klimas yra išlei
dęs (rotator.) Lietuvos geografijos va-

mo privažiavo keturi sunkvežimiai len
kų partizanų (armija krajowa) vyrų, 
puolė kalėjimo sargybas, įsiveržė į ka
lėjimą ir išvadavo iš celių apie 80 ka-

dovėlį; Kaina RM 5,—. Užsakymai siun
čiami leidėjui.

Švietimo Valdybos Knygų Leidimo 
Komisija
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Lietuvoje pasiliko mano širdis
(Pasikalbėjimas su US kariuomenės Ltn. Marija Jovaraite)

DIENŲ SŪKURY
Prieš 29 metus

Kartą didysis vokiečių poetas Goethe, 
paklaustas „Was ist am heiligsten in 
der Welt“ (kas yra švenčiausia pasau
lyje), atsakė: „Das, was die Menschen 
verbindet“ (tai, kas žmones sieja). Žmo
nes tarp savęs siejančių veiksnių yra 
daug, ir jų tarpe bene pats didžiau
sias bei stipriausias — bičiulystė. Ji yra 
lyg ir visus žmones tarp savęs siejan
čių veiksnių sintezė.

Didelis dalykas gyvenime turėti bi
čiulių. Dar didesnis dalykas jų turėti 
nelaimėn patekus. Mes tokie esame. Iš
plėšė iš mūsų laisvę, tą brangiausią Die
vo dovaną žemėje, išgujo mus iš tėvy
nės. Esame benamiai klajokliai nežino
mo likimo vieškely. „Kur aš nukeliau
siu, nakvynėlę gausiu“, dažnai dainos 
žodžiais skamba mums įkyrusis likimo 
klausimas.

Amerikiečių ir anglų išvadavimas iš 
nacių vergijos mūsų likimo kol kas 
dar neišsprendė. Jis dar tebėra miglo
tas, kaip niūraus rudenėlio rytas. Ir 
kaip malonu tokį miglotą rudens rytą 
nežinomo likimo klaidžiame vieškely su
tikti bičiulį ir dargi maloniu lietuvišku 
veidu.

Tokia yra Jungtinių Amerikos Vals
tybių kariuomenės leitenante Miss Ma
rija Jovaraitė. Jos antikinės skulptū
ros veidą puošia gera, nuoširdi Lietu
vos laukų mergaitės šypsena. Ji šypsos 
klausydama lietuviškų dainų, mūsų pa
sakojimų apie nūdienį gyvenimą, ku
riame pasitaiko ir šviesių pragiedrulių, 
bet nesulaiko ašarų, kai kalba nukryps
ta apie mūsų vargus rūpestėlius, apie 
Lietuvos kančias.

Sutikus mus tremtinius, ji daug pa
dėjo. Daug kartų varstė dėl mūsų var
gų aukštų Amerikos kariuomenės pa
reigūnų duris.

Šiai mūsų mielajai bičiulei išvykstant 
į Jungtines Amerikos Valstybes, mes 
norime savo skaitytojus kiek supažin
dinti su jos asmenybe. Ji sutiko į mus 
dominančius klausimus atsakyti.

— Ar Tamstai teko būti Lietuvoje ir 
kokį Tamstai Lietuva padarė įspūdį?

— Gimiau 15-to rugpjūčio Startford, 
Conn USA, pirmojo pasaulinio karo 
pradžioje. Dar maža būdama troškau 
keliauti. Tad progai pasitaikius atvažia
vau į Lietuvą. Tenai praleidau aštuo
nerius laimingus metus nuo 1932-1940. 
Būdama lietuvaitė, stengiausi gerai iš
mokti lietuvių kalbą ir susigyventi su 
jos dvasia.

Kai reikėjo palikti Lietuvą, buvo be

Marija Jovaraitė
US kariuomenės ltn.

galo sunku, nes buvau prisirišusi prie 
jos, kaip vaikas prie motinos. Jos žmo
nės pasidarė mano žmonės ir jos gam
ta visuomet pasiliks man gražiausia. 
Važiuodama iš Virbalio Eitkūnų link 
žinojau, kad Lietuvoj visuomet pasili
ko mano širdis.

— Kaip amerikiečiai išgyvena didžią
ją mūsų tautos nelaimę?

— Amerikoje mes visi lietuviai per
gyvenome Lietuvoje esančių žmonių 
vargus rusų ir vokiečių karo okupaci
jos metu. Kas dėjosi Lietuvoje, po tru
putį mus pasiekdavo žinių. Mums juo 
skaudžiau buvo, kad mes nieko jiems 
padėti negalėjome.

— Kas Tamstą paskatino stoti į ka
riuomenę ir kaip Tamsta jos eilėse su
sitikote su lietuviais?

— Aš daug galvojau, kaip padėti ken
čiančiai Lietuvai ir vargstantiems lie
tuviams. Tuo tarpu aš nutariau stoti į 
Gailestingųjų Seserų Mokyklą. Baigusi 
stojau į Amerikos kariuomenę, kaip lei- 
tenantė gailestingoji sesuo. Po keturių 
savaičių kariuomenėje buvau išsiųsta į 
Angliją, iš ten Į Prancūziją, o vėliau į 
Vokietiją. Čia buvau skirta su trimis 
kitomis seserimis dirbti traukiniuose - 
ligoninėse. Kur tik ilgesniam laikui 
traukinys sustodavo, ten vis klausinė- 
davau įvairių žmonių apie lietuvius. 

Taip sužinojau, kad dirba amerikiečių 
ligoninėj Frankfurte lietuvaitės gailes
tingosios seserys. Iš jų sužinojau apie 
Hanau ir kitur esančius lietuvius. Susi
gyvenau ir prisirišau prie Hanau lietu
vių. Su jais drauge pergyvenau lygiai 
jų liūdnas bei linksmesnes valandėles. 
Džiaugiausi jų vieningumu ir bendra
darbiavimu. Stebėjausi jų dvasios stip
rumu. Kai išgirsdavau iš aukštų parei
gūnų įvertinimo žodį apie lietuvius, ma
lonu buvo. Kartą nuėjau pas aukštą 
kariuomenės pareigūną lietuvių reika
lais, jis maloniai pabrėžė, kad lietuviai 
savo gražiu kukliu pavyzdžiu ir tvar
kingu gyvenimu stovi pirmoj vietoj.

— Mums lietuviams labai gaila su 
Jumis skirtis. Bet jei likimo jau taip 
lemta, nieko nepadarysi. Senu papro
čiu atsisveikiną vienas kitam ko nors 
palinki. Kuriuos Tamstos linkėjimus aš 
galėčiau perduoti lietuvių tremtinių 
bendruomenei?

— Šia išvažiavimo proga noriu Jūsų 
paprašyti ir toliau tęsti gražų pavyzdį. 
Nenusiminkite, nes dar Lietuvos liki
mas nėra išspręstas. Šiandien sunki ir 
neaiški mūsų ateitis, tačiau viltis dar 
tebėra. Tą viltį grįžti į laisvą tėvynę 
prašykime Mariją, Dievo Motiną, pada
ryti realybe. Juk Ji viską gali!

A. Merkelis.
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Gandrą lydint!
. JURGIS BALTRUŠAITIS

Vasaros saulės netekę, 
Girios, paukšteliai nutilo, 
Kuopias į būrį ir lekia 
Iš paerdvėjusio šilo ..

Gandre, atklydėli broli, 
Mudu čia vargova dviese, 
Nugis tu vėlei į tolį 
Vienas išskristi rengiesi...

Toliuose sodai nelėpsta .. 
Toliuose žydris ir saulė, 
Čia gi tik piūties pagrėbstai 
Tuščio troškimo apgaulė.,.

Margas ruduo pro rugienas 
Purvo takus prasimynė — 
Aš čia, gandreli, jau vienas 
Tavo sapnuosiu tėvynę ...

Renkis,užskridėli, renkis, 
Aušrą nutolusią vykis ! 
Saulė — sparnuotų perlenkia 
Sapnas — besparnių laimikis...

1914 - 1918 m. karas linko į pabaigą. 
Mūsų šviesuoliai suprato, kad reikia 
dirbti su padvigubinta sparta. 1917. V. 
27 d. Petrapilyje susirinkęs Rusijos lie
tuvių seimas (334 atstovai) balsų dau
guma priima rezoliuciją:

„Metas lietuviams įvykinti senus po
litinės laisvės troškimus ir, remiantis 
apsisprendimo teise, aiškiai visam pa
sauliui pasakyti:

1. Visa etnografinė Lietuva privalo 
tapti nepriklausoma valstybė, nuolati
niai neutrali, 2. Lietuvos neutralumas 
privalo būti garantuotas taikos kongre
so, 3. Taikos kongrese turi būti Lietu
vos atstovai, 4. Lietuvos valdymo bū
dą ir vidaus tvarką turi nustatyti su
kviestas visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slap
tu balsavimu steigiamasis Lietuvos su
sirinkimas“.

Petrapilio seimas vyko Berno (1916. 
III. 1 d.), Hagos (1916. IV. 25-30 d.d.) ir 
Lozanos (1916. V.) konferencijų nuotai
kos įkvėptas. Tėvynėje pasilikę lietu
viai dirbo savo ruožtu: 1916 m. prisi
dėjo prie Rusijos prislėgtųjų tautų ly
gos ir pasirašė memorandumą JAV 
prezidentui Wilsonui, o 1917 m. rug
sėjo 17 - 22 d. susirinko Vilniuje kon
ferencijai. Atstovų buvo 214. Jie vienu 
balsu pareiškė, kad Lietuva turi būti 
nepriklausoma, demokratiniais pagrin
dais sutvarkyta valstybė savo etnogra
finėse ribose. Konferencija iš savo tar
po išrinko 20 asmenų Lietuvos Tarybą, 
kuri 1918. H. 16 d. pasirašė ir paskel
bė Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo deklaraciją. Vilniaus konferencija 
buvo kontakte su lietuviais anapus 
fronto Rusijoje ir taip pat su tautie
čiais kitose Europos valstybėse ir Ame
rikoje. Lietuvos Tarybai savo lojalu
mą čia pat pareiškė Stockholmo kon
ferencija, kuri vyko 1917. I. 18 - 20 d.d., 
dalyvavo: F. Bortkevičienė, dr. J. Šliū
pas, kun. J. Tumas-Vaižgantas, Ignas 
Šeinius, J. Savickis, M. Yčas, J. Aukš
tuolis, dr. A. Alekna ir St. Šilingas. 
Konferencijoje buvo atstovaujami visi 
už tėvynės ribų atsidūrę lietuviai. Po 
Stockholmo konferencijos pradėta plati 
akcija už tai, kad Lietuvos klausimas 
— tai tarptautinis klausimas ir jis iš
sprendžiamas tik visuotiniame taikos 
kongrese, teisėtiems Lietuvos atstovams 
dalyvaujant.

Lietuvos tarybos narys D. Malinaus
kas apie anas dienas šitaip rašo:

„Buvo be galo daug entuziazmo, pa
siryžimo, kurs suteikdavo jėgų pakelti 
visas krizes. Malonu prisiminti tą di
delį tarpusavį pasitikėjimą ir vienybę,

! vyravusią Taryboje, nors ten ir visų 
pažiūrų žmonės buvo. Visa pranešė no
ras išvesti Lietuvą į naujo laisvo gyve
nimo kelią. Drauge rūpėjo ir greičiau 
palengvinti Lietuvos gyventojų padėji
mas ir apginti nuo okupantų sauvalės“.

Stockholmo konferencjos dalyvis kun. 
Tumas Vaižgantas šit ką pastebi:

„Buvo džiaugsmo. O vilčių, ką ir be
sakyti! Iš anapus Baltijos kilo jos švie
siais rūkais. Jas skaistino mūsų pačių 
jausmai ir troškimai. Širdis išsiplėtė 
kartu visų džiaugsmų priimti, net 
sprogti, bet tik namie nurimus, lūpas 
nušvitus. Sunku buvo nusėdėti vietoje. 
Susigraužimas, nervai, nostalgija. Nie
kur širdim neprikibęs. Kaip ir kur ji 
lips, kad .ji veržte veržias į Lietuvą, į 
Vilnių.

Vilniuje įsigalėjo ir sustiprėjo seno
vės Lietuvos valstybė. Čia ir dabar 
pilna tos garsios praeities atminimų, 
brangių kiekvieno lietuvio širdžiai. 
Skaisti ir garsi Vilniaus praeitis nepra- 
siskleidė lietuviams kaip sapnas: ji pa
darė, kad ir dabartinis tautinis ir poli
tinis lietuvių pakirdimas įvyko ir ple
čiasi ne kur kitur, tik Vilniuje. Vilnius 
lietuviams niekuo nepakeičiamas. Vil
niaus šimtų metų neišbrauksi, lietuvių 
valstybės nuo vakar dienos nepradėsi. 
Vilnius — būtinoji tikrosios etnogra
finės Lietuvos dalis. Kas ant jo kėsi
nasi, kėsinasi ant visos nepriklausomos 
Lietuvos valstybės...

Šitie ir begalės dar kitokių veiksnių 
telepatijos keliais veikė į kits kitą J abi 
pusi fronto. Lietuvoje likę tvirtėjo sve
tur nuklydusiųjų pritarimu, tremtinių 
dvasia augo, net kūne nebetilpo, erzi
nama iš Lietuvos. Užsieniečių lietuvių 
ūpas darėsi ypatingas. Kas Lietuvą my
lėjo už tai, kad ji — Lietuva, su visa 
kuo, gera ar bloga, tas dabar kone 
klaupės prieš ją, rankas į ją tiesė:

— Sveika Laisvoji, Nepriklausomoji“.
Mūsų, tremtinių, tarpe yra šlovingų

jų Lietuvos Tarybos ir anų konferen
cijų užsieniuose dalyvių. Gera būtų, 
kad Jie, kiek sąlygos leidžia atitrūkti 
nuo visuomeninio darbo, pasidalintų sa
vo įspūdžiais su 1939 - 1945 m. karo 
tremtiniais. Senųjų kovotojų išmintis 
ir patirtis būtų ramstis į rytojų.

PO CITATĄ
Vinco Krėvės „Senųjų Žmonių Pa

davimuose“ rašoma:
„Ne medžioklei gimėte, ne medžioklei 

augote, tik naudai tėvų šalelės, kurią 
jūsų seneliai proseneliai begindami sa
vo krauju paliejo, kad puikiau žydėtų, 
kad žaliau žaliuotų“. J. Cicėnas

MĖGINIMAI įgyvendinti 
DEMOKRATIJĄ

Pats pirmasis rusų susidomėjimo po
litine demokratija ir individualine lais
ve ženklas pasirodė po Napoleono žy
gio į Rusiją. Sumušusi Napoleoną rusų 
kariuomenė ėmė žygiuoti į Paryžių. 
Prancūzijoje ir Vokietijoje rusų kari
ninkai pamatė. taip nepalyginamai 
aukštesnį už savąjį gyvenimo, kultūros, 
laisvės ir laimės lygį, kad grįžę į Rusi
ją daugelis jaunų karininkų pradėjo 
steigti slaptas organizacijas, kurių tiks
las buvo politinės reformos. Visų tų 
organizacijų programose buvo baudžia
vos panaikinimas, o St. Petersburgo 
draugija turėjo paruošusi konstitucijos 
projektą pagal Jungt. Amerikos Valsty
bių konstituciją.

1825 m., carui Aleksandrui mirus, 
ginčas dėl sosto suteikė konspiratoriams 
gerą progą pradėti veikti. Jie suorga
nizavo sukilimą St. Petersburge, bet ka
rinis gubernatorius juos lengvai numal
šino keliais patrankos šūviais. 120 „de
kabristų“ — taip šie konspiratoriai bu
vo vadinami — buvo teisiami ir penki 
jų pasmerkti mirti. (19-tojo šimtmečio 
carai nesiimdavo „likviduoti“ savo prie
šininkų šeimų ir draugų, kaip jų ainis 
Jonas Baisusis arba jų įpėdinis dabar
tinis Rusijos valdovas).

Tačiau dekabristų įsiūbuotos demo
kratijos bangos liejosi per Rusiją visą 
19-tąjį šimtmetį. 1905 m. jos sukėlė 
potvynį ir 1917 m. galutinai prigirdė 
carų valdžią. Per tuos 92 metus Rusi
joje vyko politinis, ekonominis, intelek
tualinis ir meninis įsisiūbavimas, pa
gimdęs tokius garsius rašytojus, kaip 
Puškinas, Dostojevskis, Turgenevas, 
Tolstojus ir Čechovas, ir tokius žymius 
muzikus, kaip Glinka, Čaikovskis, 
Moussorgskis ir Rimski - Korsakovas. 
Baletas išbujojo į didelį meną. Men
delejevas, Pavlovas ir kiti žymūs rusų 
mokslininkai atliko pirmaeilių moksli
nių tyrinėjimų. Geležinkelis ir pramo
nė pradėjo performuoti iki tol beveik 
vien žemės ūkiu paremtą ekonominį 
gyvenimą. Gyventojų skaičius nepa
prastai padidėjo, 1914 m. pasiekdamas 
170 milijonų.

Tik carai, atrodė, negalėjo suprasti 
vystymosi. Jie įsikibę laikėsi autokra
tijos, ir visos nuolaidos, kurias juos pri- j 
vertė padaryti laiko dvasia, buvo per, 
mažos arba pavėluotos. Iš tikrųjų, jie I 
nusileisdavo tik tada, kai pralaimėjimai 
karuose sukeldavo gyventojų bruzdėji
mą. Valdant Nikalojui I, tarp 1825 ir

Per revoliuciją į sostą
1855 m., įvyko 556 vietinio pobūdžio 
ūkininkų maištai, tačiau caras neišgal
vojo nieko geresnio, kaip visiškai už
gniaužti minties laisvę. Tačiau jo val
dymui baigiantis, jis įsivėlė į Krymo 
karą su Prancūzija ir Didžiąja Britani
ja, ir savo įpėdiniui Aleksandrui II 
(1855—1881) paliko plačiai nuaidėjusį 
pralaimėjimą.

Gerų norų bet neryžtingas Aleksan
dras II, spaudžiamas pralaimėjimo iš
šaukto patriotinio bruzdėjimo ir demo
kratinės energijos, 1861- m. davė bau
džiauninkams laisvę, 1864 m. jis įsteigė 
teismų instanciją. 650 m. vėliau negu 
Anglijoje. Jis buvo nužudytas.

Aleksandras III (1881—1894) grįžo 
prie priespaudos politikos, persekiojo 
jam nepalankiai nusiteikusią bažnyčią, 
suvaržė spaudą ir naikino politinius re
formatorius bei revoliucijonierius. Jį 
pakeitė paskutinysis caras Nikalojus II, 
silpnas, mažas žmogutis, nedaugiau kaip 
mažas vaikas tikęs vadovauti lauki
nėms rusų tautos jėgoms. Nežiūrint to, 
vos užlipęs sostan, jis pareiškė: „Teži
no visi, kad aš esu pasiryžęs ginti au
tokratijos principus taip atkakliai, kaip 
mano tėvas“.

1905 m. po pralaimėjimo prieš Japo
niją prie visų rusų tautos vargų prisi
dėjo ir patriotinis apmaudas. Visuoti
nis streikas 1905 m. spalių mėn. 10 d. 
kilęs visoje Rusijoje privertė Nikalojų 
II padaryti mažų nuolaidų absoliutinės 
autokratijos sąskaiton. Spalių mėn. 17 
d. jis suteikė savo pavaldiniams dalį 
įstatyminių teisių ir parlamentą, vad. 
Durna.

Pasitenkinimo banga užplūdo visą 
Rusiją, ir jau atrodė, kad krašte pama
žu galės būti įgyvendinta konstitucinė 
monarchija, kaip Anglijoje. Tačiau ca
ras negalėjo pakęsti vien Durnos buvi
mo ir sekantieji 12 metų buvo tik re
voliucijos brendimas. Vis dėlto tai bu
vo vienintelis laikotarpis nuo priešisto
rinių laikų iki šios dienos, kada rusų 
tauta turėjo nors ir labai menką įsta
tymais saugojamą laisvę.

Pirmojo Pasaulinio karo pradžia dau
gumą nišų trumpam laikui sujungė į 
„Šventąją Uniją“. Vokietijos neapy
kanta giliai įsišaknijo, bet kaizerio ar
mijų baisūs smūgiai greit ėmė kelti pa
sipiktinimą caro biurokratijos tiesiog

W. C. BULITAS
Iš knygos „Susiartinimas su SSSR 

(Žiūr. Nr. Nr. 1-4)

nusikalstamu nesugebėjimu ir korupci
ja. 1916 m. vasarą generolo Brusilovo 
a.mi.jos pradėjo nepaprastai sėkmingą 
ofenzyvą prieš austrus ir vokiečius, bet 
rusų tiekimo organizacija pairo. Rusų 
kariai dažnai tris ar keturias dienas iš
būdavo be maisto ir visai neturėjo tin
kamos medicinos priežiūros. Nežiūrint 
to, jie didvyriškai ir ištvermingai tęsė 
puolimą. Ofenzyvai pasibaigus 1916 m. 
rugsėjo mėn., Brusilovo armija buvo 
netekusi milijono žmonių. Sužeistieji 
pradėjo plūsti į užfrontę ir aistringa 
neapykanta kilo prieš lepšį mažą carą, 
Rasputino apsėstą jo žmoną ir jo ko- 
ruptišką biurokratiją.

Rasputinas buvo nužudytas, ir visi, 
kurie tik galėjo prieiti prie caro, per
spėjo jį, jog revoliucija jau čia pat. 
Didieji kunigaikščiai ir net jo sąjungi
ninkų ambasadoriai skatino jį pertvar
kyti valdžią ir suteikti plačias teises 
Durnai. Vietoje to jis 1917 m. kovo mėn. 
11 d. uždraudė Durnos susirinkimus ir 
šaudė į Petrapilio gatvėse streikuojan
čius ir duonos prašančius darbininkus.

RUSŲ REVOLIUCIJA
Kitą dieną revoliucija prasidėjo. 1917 

m. kovo mėn. 12 d. rytą Petrapilį už
plūdo didžiulės alkanų, įpykusių de
monstrantų minios, ir po trijų dienų 
caras atsistatydino. Jis drauge su šeima 
buvo ištremtas. Sovietų vyriausybei 
paėmus valdžią, jie buvo nužudyti. Taip 
caro titulas dingo iš ateities Rusijos 
istorijos puslapių. Bet carizmas buvo 
atgaivintas kitu vardu, daug pilnesnis 
ir žiauresnis — Lenino ir Stalino cariz
mas.

Visas pasaulis džiaugsmingai sutiko 
caro atsistatydinimą, kaip rusų tautos 
laisvės pradžią. Patys rusai iš džiaugs
mo glėbesčiavo^i gatvėse, ir Vakarų pa
saulyje, kuris nedaug pažino rusų isto
riją, buvo laukiama, kad didžioji carų 
imperija taps demokratiška su laisva 
tautos atstovybe, kalbos, spaudos, susi
rinkimų, religijos ir visomis kitomis 
asmens laisvėmis, kurias garantuoja 
Vakarų demokratų konstitucijos.

Carą nuvertus sudaryta laikinoji vy
riausybė, dėjo visas pastangas įvesti 
demokratinę santvarką. Bet tos pastan
gos buvo nepakankamos. Laikinosios 
vyriausybės ministeris pirmininkas 
princas Lvovas buvo Tolstojaus pase
kėjas, tikįs, kad „prieš blogį negalima 
spirtis“. Nuo pat pradžios laikinoji vy
riausybė daugiau ar mažiau priklausė 
nuo Petrapilio Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybos.

Petrapilio Taryba buvo sudaryta iš 
darbininkų ir kareivių, išrinktų iš mies
to fabrikų bei batalijonų, ir iš įvairių 
socialistinių partijų vadų. Nesocialisti- 
nės partijos nebuvo įleistos į Tarybą, 
ir nuo pat pradžios daugiausia atstovų 
joje turėjo socialistai revoliucionieriai, 
kurie siekė atstovauti ūkininkus.

Populiari fabrikų darbininkuose so
cialdemokratų partija skilo į menševi
kus, tikėjusius, kad socializmas turi 
būti įgyvendintas demokratiškomis 
priemonėmis, o jo įgyvendinimas gali 
būti sėkmingas tik labiau supramoninus 
Rusiją, ir bolševikus, kurie norėjo so
cializmą įvesti tuoj pat bet kokiomis 
priemonėmis. Tik kai vokiečių genera
linis štabas teisingai apskaičiavo, kad 
Leninas išves Rusiją iš karo, 1917 m. 
balandžio mėn. bolševikų vadą grąžino 
į Leningradą, bolševikai pradėjo va
dintis komunistų partija.

Petrapilio Taryba buvo per daug ne
lanksti atlikti visus kasdieninius su re
voliucija susijusius reikalus, ir greit vi
sos veiklos kontrolę perėmė tos Tary
bos Centralinis Vykdomasis Komitetas, 
kurį sudarė socialistų vadai su darbi
ninkų ir kareivių priemaiša. Netrukus 
vadžias paėmė dar mažesnė grupė — 
Centralinio Vykdomojo Komiteto Pre
zidiumas. Leninas savo inteligencija, 
valia ir politiniais sugebėjimais stovėjo 
nepalyginamai aukščiau už kitus vadus. 
Palaipsniui jis ir jo pasekėjai pradėjo 
viešpatauti Taryboje. Tokiu būdu taip 
vadinamoji „proletariato diktatūra“ pa
mažu ėmė virsti komunistų partijos va
do diktatūra, valdančia proletariatą ir 
kiekvieną Rusų imperijos pilietį.

Be Lenino, gal būt, nebūtų buvę nei 
bolševizmo, nei komunistų partijos. Gi
męs vidurinio luomo šeimoje, Leninas 
turėjo didelę galvą, trumpas kojas, ju- 

1 moro jausmą ir nepaprastą asmeninį 

žavumą. Jo gyvenimas išėjo iš vėžių, 
kai jo vyresnysis brolis Aleksandras Ul- 
janovas buvo sučiuptas sąmoksle nu
žudyti carą Aleksandrą III. Leninas sa
vo brolį labai mylėjo ir gerbė. Jis buvo 
pakartas.

Po to sunkiais momentais Leninas vi
suomet sugebėdavo būti labai negailes
tingas, kas visai nesiderino su jo būdo 
švelnumu ir dideliu humaniškumu. Nei 
pavojai, nei sveikas protas, nei ašaros 
negalėjo paveikti jo širdies, kurią taip 
sukietino brolio pakorimas. Kaip ir jo 
brolis, Leninas niekuomet nesivaržė 
naudoti žmogžudystės, kaip paskutinio 
argumento. „Principiniai mes niekad 
nepasmerkėme ir negalime pasmerkti 
terorizmo. Tai karinis veiksmas ... bū
tina tam tikrais kovos momentais“, ra
šė jis 1901 m.

Norint pažinti Sovietų Sąjungą, Le
nino veiksmai yra svarbesni už jo žo
džius, bet kai kurie jo žodžiai šiandien 
yra virtę tikrove. 1900 m. jis išvyko iš 
Rusijos ir su keliais bendraminčiais 
Mūnchene įkūrė Darbininkų Socialde
mokratų Partijos organą — Iskra (ki
birkštis).

Pirmajame šio laikraščio straipsnyje 
yra dabartinės komunistų partijos bran
duolys. Jame rašoma: „Mes turime iš
auklėti žmones, kurie pašvęstų revoliu
cijai ne tik laisvus vakarus, bet savo 
visą gyvenimą ... Kova su politine po
licija reikalauja ypatingų sugebėjimų 
profesionalų revoliucionierių. Kai mes 
turėsime po ilgo lavinimo specialiai pa
ruoštus revoliucionierių darbininkų da
linius, jokia pasaulio policija neįstengs 
jų sutvarkyti... Griežčiausias slaptu
mas, kruopščiausias narių parinkimas 
ir pagaliau visiškas broliškas pasitikė
jimas ... mums reikia karinės orga
nizacijos“.

Leninui pavyko sukurti tokią „kari
nę organizaciją“ (Komunistų partiją), 
pagrįstą „nepaprastai kruopščiu narių 
parinkimu“ ir „griežčiausiu slaptumu“, 
o prieš savo mirtį jis traktavo vado
vaujančius partijos narius su „broliš
ku pasitikėjimu“. Jie laisvai kritikavo 
jį, o jis kritikavo juos. Savo asmenybe 
ir valia jis buvo tiek pranašesnis už sa
vo intimiuosius bendradarbius, kad be
veik visuomet pravesdavo savo nuomo
nę. Stalinas, kuris nebuvo taip gerbia
mas, kaip Leninas, savo nusistatymą 
galėjo įgyvendinti tik „likviduodamas“ 
jam nepritariančius, ir galų gale jis „iš
valė“ beveik visus senuosius Lenino 
draugus.
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MIŠKO BROLIUI
ALFONSAS GIEDRAITIS

Rudasis maras Lietuvos žemėje
Veržies pirmyn, narsiai kovoji, 
Kovos lauke nepavargai.
Maldas tau šnara vasarojai 
Ir lenkiasi žiedai.

Bet kuo jaunystę tu papuoši, 
Kuo apkaišysi dieneles? — 
Neramūs ošia kelio uosiai 
Ir vėjai šiurpina vejas.

Gal ordinai, ženklai karžygio 
Galingą tau krūtinę puoš!
O gal rymos medinis kryžius, 
Ramiai tau ilsintis kapuos? ..

LIETUVIAI AMERIKOJ

Nūrnbergo teismas kaltinimus 
prieš naciškąją SA organizaci
ją atmetė. (Iš spaudos).

žygiuoja vi- 
aukštai kelia 
šaukia: Heil!

LIETUVIŲ DIENA PENNSYLVANI- 
JOJE

Lakewood Park, Pa. — Čia rugpiū
čio 15 d. apie 50.000 lietuvių ir kitatau
čių dalyvavo 32-troj metinėj Lietuvių 
Dienoj. Šią dieną rengė apylinkės lie
tuvių parapijos, draugijos ir veikėjai. 
Rengimo komiteto garbės pirm, buvo 
kun. P. Cėsna. Programos vedėju bu
vo Tamaųusr, Pa. lietuvių parapijos kle
bonas K. A. Batutis. Kalbėjo Lietuvos 
ministeris P. Zadeikis, Schuykill apskr. 
teisėjas V. Dalton, BALF vajaus vedė
jas J. Valaitis ir neseniai iš Europos at
vykęs kun. Kučinskas.

(„Amerika“ Nr. 35).

ĮSTEIGTAS BALF SEIMUI REMTI 
KOMITETAS

Rugpiūčio 28 d. Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondo sandėlio rašti
nėje, 101 Grand St., Brooklyn 11, N.Y., 
įvyko steigiamasis 'susirinkimas BALF 
seimui remti komitetui sudaryti. Susi
rinkime dalyvavo apie 30 draugijų at
stovų, kurie tokio komiteto steigimui 
vienbalsiai pritarė. BALF seimas įvyks 
š.m. spalių 18-19 d.

(„Amerika“ Nr. 36).

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
KONGRESAS

1946 m. spalių 20 ir 21 dienomis, Ca
pitol Hotel, 51st ir 8th Ave., New York., 
įvyks Amerikos Lietuvių Katalikų Kon
gresas. Pirmoji Kongreso diena skiria
ma svarbiems referatams aktualiausiais 
tautos ir visuomenės reikalais ir jų dis
kusijoms bei rezoliucijų priėmimui. 
Antroji diena — spalių 21 d. skiriama 
išimtinai A.L.R.K. Federacijos reika
lams. Kongreso tikslas išjudinti, geriau 
ir tiksliau suorganizuoti veiklą, kuria 
siekiama išlaisvinti ateistinio komuniz
mo pavergtą Lietuvą ir čia, Amerikoje, 
išlaikyti lietuvių religines ir tautines 
brangenybes. Dabar A.L.R.K. Federaci
jos Centro Valdybą sudaro: kun. Jonas 
Švagždys, Dvasios Vadas, Juozas B. 
Laucka, pirmininkas, Leonardas Simu
tis, sekretorius, kun. Pranciškus Juras, 
iždininkas. („Amerika“ Nr. 36).

PIRMIEJI GANDAI APIE RUDUS 
VYRUS

Rudai mundiruoti vyrai 
sais Vokietijos keliais. Jie 
į viršų dešiniąją ranką ir
Tokios buvo pirmosios žinios apie na
cių būrius prieškarinėje nepriklausomo
je Lietuvoje.

Vėliau apie SA pradėjo ateiti kito
kios žinios. Kažkur Vokietijoje degė si
nagogos ir vyko pogromai. Kažkur ten 
SA primušė ramius gyventojus už tai, 
kad jie laiku nepakėlė dešinės rankos 
ir nesušuko: Heil, Hitler! Kažkur vėl 
kitoje vietoje SA užpuolė maldininkų 
eiseną ir ją brutalia jėga išvaikė. Dar 
kitur SA įsiveržė naktį į ramių gyven
tojų butus, kelis nužudė, dalį jų turto 
išplėšė, o kitą sunaikino. Keli buvę 
suimti ir atiduoti teismui, bet teismas 
juos išteisinęs. Tokių žinių po Lietuvą 
pasklisdavo daug ir ramūs Lietuvos 
žmonės SA vyrus įsivaizduodavo kaip 
tikrus velnius ir praminė juos trumpai 
„smogikais“. Visa tai vyko už Lietuvos 
sienų, pas kaimyną, bet lietuvius pasie
kė žinia, jog ten SA vyrai ne tik pas 
save namie sauvaliauja, bet kad ruošia
si „joti į Rytus“. O juk kelias į Rytus 
vedė per Lietuvą.

Nacionalsocializmui vis labiau Vokie
tijoje įsigalint, mūsų valstybės diplo
matiniai ir ekonominiai santykiai su ja 
darės įtempti. Vokietija visokiais bū
dais kišosi Klaipėdos krašte į Lietuvos 
vidaus reikalus, o mes, nors ir maži bū
dami, drįsome ne tik Reichui priešintis, 
bet dar 1935 metais patys pirmieji iš
kėlėme Neumanui, Šašui ir visų jų ša
lininkų būriui bylą ir vokiškojo nacio- 
nalsocializmo veikėjus pasmerkėme 
teismo sprendimu. Taigi malonių iš 
Trečiojo Reicho laukti negalėjome. Te
buvome tik kliūtis jam savo ekspansi
jos tikslams siekti. Tos ekspansijos siek
damas Tretysis Reichas 1939 metų rug
piūčio mėnesį Lietuvą kaip mainų ob
jektą panaudojo slaptose derybose su 
Maskva. O vėliau, kai Maskvai 1940 m. 
birželio 15 d. pasitaikė palanki proga 
Lietuvą užgrobti prieš Reicho norą, 
Reichas kito grobuonie jam patiektą 
karčią piliulę prarijo tylomis, neprotes
tavo, tik laukė palankaus momento 
pats įvykdyti agresiją. Ko gi iš grobuo
nių mes galėjome tikėtis!

JO DIDYBE RUDIS
1941 metų vasarą, tik spėjo Lietuvos 

žemėmis į Rytus pražygiuoti apdulkė
jusių vokiečių kareivių voros, joms 
įkandin atsekė išdidžios būtybės. Į ka
ro, kurį buvo pačios pradėjusios, ugnį 
jos neskubėjo, bet lyg plėšrūs žvėrys 
sekė paskui kariuomenę tykodamos 
lengvo grobio. Gerai išsišėrę, nutuku
siais veidais, baltutėlaitėmis darbo ne- 
pažinusiomis rankomis, aukštomis, ru
domis auksu tvyskančiomis kepurėmis,
tokios pat spalvos aukso sagomis ir vi- j 
šokiais blizgučiais papuoštomis unifor
momis, ant rankovių krauju ir ugnim 
degančios raudonos juostos su juodais 

Re-kreivais kryžiais baltame dugne. Vo- 
cord (liepos 29 d.) daviniais Jungtinėse kiečio akimis žiūrint — aukštesnės bū- 
Amerikos Valstijose nuo 1936 iki 1945 j tybės, dievaičiai, lietuvių akimis žiū- 
metų priėmė Amerikos pilietybę 40.222 i rint — tikri liucipieriai. Išdidžiai iškel- 
lietuviai. („Amerika“ Nr. 35). | tos galvos nemato pelenuose ir ašarose

paskendusių Lietuvos kaimų ir miestų, 
auksu papuošti rūbai nesiderina prie 
karo sukelto skurdo, lakiruoti batai try
pia Lietuvos žemę. Ir ne vieną Lietuvos 
žemę, bet ir tos žemės sūnų lietuvį, pa
žemindami jo asmenį, pamindami jo tei
ses į laisvę ir turtą, paneigdami pačią 
lietuvio teisę gyventi.

Miestuose prie geresnių butų durų, 
kaimuose prie geresnių ūkių vartų at
siranda priklijuotas menkas popierio la
pelis „Beschlagnamt“. Bet kokią didelę 
galią šis lapelis turi. Kur tik jis pasi
rodo, buto ar ūkio savininkas, palikęs 
savo gūžtą, mažus vaikus už rankų ve
dinas ir menku ryšulėliu ant pečių ne
šinas, per kelias minutes turi išsineš
dinti, kad visas jo turtas atitektų ru
džiui.

Visose okupantų įstaigose platūs, pa
tenkinti ir savimi pasitikį rudžių vei
dai. Įsakymas seka įsakymą. Kas klau
sysis svetimų valstybių radijo bus su
šaudytas. Kas platins nerimą sklei
džiančias žinias, bus sušaudytas. Kas 
vengs darbo vergijos Reiche, bus sušau
dytas. Kas nepristatys nustatytų duok
lių, bus sušaudytas. Kurioje apylinkė
je bus rastas vienas nužudytas vokietis, 
už vieną bus sušaudyta šimtas vietos 
gyventojų. Gi praktiškai, kai Švenčio
nių apylinkėje nežinomi asmenys nu
žudė du rudžius, buvo sušaudyta 600 
vietos gyventojų — po 300 lietuvių už 
vieną rudį. Tokie žiaurūs buvo potvar
kiai, bet dar žymiai žiauresnis jų vyk
dymas.

Bet be didžiųjų rudžių, sėdėjusių oku
pantų įstaigose, po visą kraštą buvo iš
barstyta šimtai mažųjų rudžiukų. Iš 
Reicho atvežti ir išguitų lietuvių ūkiais, 
lentpjūvėmis, malūnais ir kitkuo ap
dovanoti, jie gyveno kaip inkstas tau
kuose ir teturėjo vienintelę pareigą sek
ti kiekvieną lietuvį, atspėti kiekvieną 
nepalankią vokiečiams mintį, surasti 
kiekvieną nuslėptą kiaušinį, brutalia jė
ga vykdyti okupantų potvarkį, kiek
viename miestelyje ar kaime būti ge
stapo akimis ir ausimis. Ir jei jie vi
sai viešai plėšė, žudė ir šeimininkavo 
Lietuvoje, kaip tinkami, 
turėjo teisės jų traukti 
mybėn.

tai niekas ne- 
ųž tai atsako-

VIENAI AKI-KAI RUDŽIŲ GALYBĖ 
MIRKAI LIETUVOJE SUSVYRAVO

1944 metų birželio pradžioje ties Vi
tebsku subyrėjęs vokiečių pasipriešinį- 
mas priartino frontą prie Lietuvos že
mių. Į Rytus traukė nauji vokiečių pul
kai,, o iš ten per Lietuvą žygiavo į Va
karus sumuštų vokiškųjų divizijų li
kučiai. Jie buvo koncentruojami prie 
Virbalio, Kybartų, Vilkaviškio, Kųd. 
Naumiesčio, kad čia pasienyje perfor
mavus ir vėl pasiuntus į fronto ugnį. 
Ir, keistas dalykas, iš fronto grįžusieji 
vokiečių kareiviai taip pradėjo šnairo
mis žiūrėti į nutukusius ir išsipuošusius 
rudžius, kad rudųjų uniformų pradėjo

vis mažiau rodytis. Rodos tas pats žmo
gus, ir veidas toks pat platus, ir galva 
taip pat aukštai iškelta, ir žvilgsnis toks 
pat vandeningas, kuriame neatsispindi 
joks jausmas. Bet rudžio uniformoje at
rodė aras, o dabar civiliniame kostiu
me, kaip uodegą sušlapusi višta. Ką iš 
vokiečio padaro uniforma!

Liepos pradžioje frontas jau buvo 
prie Vilniaus, rudžiai visai iš Lietuvos 
dingo. Visi jie dabar vaikščiojo civili
niais rūbais apsirengę ir niekas unifor
mų nešioti nebedrįso. Kas galėjo, pri
sikrovę lagaminus su išžudytų Lietuvos 
piliečių brangenybėmis, skubiai išdūmė 
į Reichą.

Bet liepos mėnesio pradžioje kartą 
Kybartų gatvėje pasirodė puošnia ruda 
uniforma pasipuošęs vokietis. Jis eina 
sau šaligatviu aukštai galvą užrietęs ir 
nesidairo, matyt, iš Reicho buvo atvy
kęs. Priešingu gatvės šaligatviu eina 
vokiečių leitenantas, jaunas vyras, nu
triušusia uniforma ir sukrypusiais ba
tais. Pamatęs rudį jis sustoja, jo veidas 
parausta ir jis sušunka: „Haiti“ Rudis 
nekreipia dėmesio ir eina toliau. Lei
tenantas prieina tvirtu žingsniu prie 
rudžio, griebia jį už rankovės ir nuplė
šia raudoną raištį su kreivu kryžiumi. 
Rudis mėgina jam kažką griežto pasa
kyti, bet susilaukia iš leitenanto tokį 
antausį, kad pasileidžia bėgti smulkia 
ristele.

Šis įvykis buvo lyg signalas. Po to 
panašūs atsitikimai pasikartodavo Vir
balyje, Vištytyje, Vilkaviškyje. Lietu
vių tarpe jie sklido žaibo greitumu ir 
į civiliais rūbais persirengusius nacius 
lietuviai ne tik pradėjo šnairuoti, bet 
atvirai įžeidinėti. Rudžiai nedrįso į įžei
dimus atsakyti, nes aplink slankiojo iš 
rytų fronto grįžę kareiviai, iš kurių jie 
užtarimo nelaukė. Šios nuotaikos savo 
aukščiausią laipsnį pasiekė apie liepos 
16 dieną. Virbalio aikštėje naktį kažkas 
iš lietuvių nuleido nuo stiebo raudoną
ją vokiečių vėliavą su hachenkreuzu ir 
iškėlė jos vietoje seną suplyšusį sijoną.

Plevėsuoja sau sijonas vėjuje, o vo
kiečių kareiviai eina pro šalį ir tik juo
kiasi. Niekas nedrįsta sijono nuimti, pa
galiau ir nėra kam, rudai apsirengusio 
uniformuoto nacio dienos metu su žva
ke nesurasi. Taip ir iškabojo sijonas vė
liavos stiebe ištisas tris dienas, kol ir 
vėl iš nakties dingo,

O po to tuoj atėjo liepos 22. Visų šir
dis suspaudė džiaugsmas, kad Hitleris 
per atentatą žuvo. Juo didesnis buvo 
nusivylimas, kai pasirodė netiesa. Berly
no radijo skelbė vieną liūdną žinią po 
kitos. Su atentato dalyviais ir jam pri
jaučiančiais buvo žiauriai atsiskaitoma. 
Rudžiai tuoj pakėlė galvas. Visur vėl 
pasirodė rudos uniformos. Po kelis į 
vežimą susėdę rudžiai siautė po mies
telius ir kaimus, varydami visus — jau
nus ir senus — kasti apkasus. Lietuviai 
slapstėsi, vokiečių kareiviai vaikščiojo 
aplink tylūs, susikaupę.

O kai atėjo liepos 31 diena, kai fron-

tas ūžtelėjo vienu šuoliu nuo Žeimelio 
ir Alytaus iki pat Reicho pasienio, visi 
rudžiai išrūko tą pat naktį, net daiktų 
nespėję pasiimti. Bet persikėlę į užfron
tę jie ten apgulė visus kelius ir, kai lie
tuviai, fronto ir vokiečių žandarų va
romi, buvo priversti trauktis į Rytprū
sius, juos ten pasitiko rudieji nevido
nai ir atplėšdami tėvus nuo vaikų, vy
rus nuo žmonų, varė kasti apkasus ir 
kitokiems darbams, o nepaklausiusius 
jų įsakymų, šaudė vietoje. Kiek nuo 
anų dienų liko našlių ir našlaičių, kiek 
ašarų nutekėjo laiko upėmis, kiek 
skriaudų nusinešė praeitis. Ir kas už 
visa tai atsakys?

Viso to kaltininkė rudoji SA išteisinta.
H. BĮ.

PASAULIO SPAUDOS 
PUSLAPIUOSE

PAZADAI IR PABALTIJO KRAŠTŲ 
LIKIMAS

Prancūzų savaitraštis „Paris actuali- 
tės“ rugsėjo mėn. 22 d. vedamajame 
primena didžiųjų valstybių daug ža
dančius pareiškimus, padarytus karo 
metu. 1941 m. lapkričio 6 d. Stalinas 
pareiškęs: „Mūsų tikslas nėra svetimų 
teritorijų grobimas, tautų pavergimas 
ar mūsų valios ir valdžios primetimas. 
Mes nenorime daryti jokios intervenci
jos kitų tautų vidaus gyvenime“. Tai 
jis dar kartą pakartojo 1943 m. lapkri
čio 6 d., dar pridurdamas, kad „išlais
vintosios Europos tautos turi teisę ir 
laisvę pasirinkti norimą valdymosi 
formą“.

Toliau straipsnio autorius priminęs 
Atlanto Chartą ir Churchillio pareiški
mus, rašo:

„Anglų - prancūzų - rusų santykių pa- 
šlijimas 1939 m. pavasarį, generolų 
nuomone, yra viena iš karo priežasčių. 
Priešindamosios Hitlerio aneksijoms, 
prancūzų - anglų pasiuntinybės nenorė
jo Rusijos valdžioje palikti Pabaltijo 
kraštų, Karelijos ir rytinės Lenkijos. 
Sąjungininkai nugalėjo Vokietiją, bet 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos vardai iš 
žemėlapių yra išbraukti. Suomija ne
teko savo turtingiausių sričių. Lenkija 
skursta Rusijos administracijoje“.

Radaras - oro pranašas 
I- ■ Ur, 

Singapūras (AP). Po visos eilės ban
dymų daugelis Anglijos aviacijos 
(RAF) technikų prieina išvados, kaip 
toli radaro įrengimai galėtų tarnauti 
pavojingoms audroms įspėti.

Patirta, kad audros radaro aparatu 
gali būti juntamos 150-250 km. atstu. 
Kadangi pietryčių Azijoj pavienės ra
daro stotys viena nuo kitos yra toli, 
dėl to norima sukonstruoti tokį mažą 
ir lengvą radaro aparatą, kad būtų 
galima įmontuoti į lėktuvą.

PER 10 METŲ PRIĖMĖ JAV PILIETY
BĘ PER 40.000 LIETUVIŲ

Washingtonas. — Congresional

Jonas ir Adolfas MEKAI

Pro geležinės užtvaros langą
lai- 
pa- 
ko- 
So-

pa

Ar- 
mo-

kad žvalgyba galėtų 
dieną arba naktį pa-

vienes vietos keltis i

saugojo ginkluota sargyba, 
paimdavome kai ką iš laivo 
ir išmainydavome į vodką ar- 
daiktą, kurį galėdavome pasi-

Jungtinių Valstybių prekybinio 
vyno karininkas Ewing W. Parker 
pasakojo įdomįų dalykų Amerikos 
respondentui Hal O’Flaherty apie 
vietų Rusijos uostą Arkangelską ir
žmones, kuriuos jisai tenai matė. Lai
vas „Oliver Perry“, kuriame Ewing W. 
Parker tarnavo, kaipo vyriausias inži
nierius, buvo pasiųstas į tą uostą 
imti medžio.

Štai ką jisai pasakoja:
.„Medį krovė žmonės, atsiųsti į 

kangelską iš Besarabijos. Jiems
kėjo 30 rublių per mėnesį; už tuos pi
nigus galėjai nusipirkti vienus pietus, 
išėjęs į krantą.

„Jie buvo aprengti skarmalais ir juos 
nuolatos

„Mes 
sandėlio 
ba kokį
imti namo, kaipo suvenyrą.

„Kai kurie žmonės kalbėjo angliškai 
ir mes susipažinome su jais įvairių 
prekių krautuvėje arti prieplaukos.

„Aš susipažinau su vienu žmogum, 
kuris mainydavo vodką į bet kokį 
daiktą, kurį aš turėdavau pas save. Ji
sai linktelėdavo galva krautuvėje ir aš 
sekdavau paskui jį gatve iki jo namo 
bendrų trobų grupėje.

„Jisai nedrįsdavo eiti kartu su ma
nim. Bet kai mudu įeidayova į jo butą, 
jisai kalbėdavo daug.

„Jisai mito daugiausia bulvėmis, ci
buliais, žuvimis, juoda duona ir kava.

„Jo žmona dėvėjo švarkelį, pasiūtą 
iš Amerikos miltų maišo, sijoną iš pa
kulinio maišo ir porą vyriškų batų,

kurie pasiekė Rusiją per Raudonąjį 
Kryžių“.

Šita rusų šeima gyveno trijų kam
barių bute. Namas pastatytas neblogai, 
iš storų rąstų. Bet jokių sanitarinių 
įrengimų nėra. Tualeto nešvarumai ei
na tiesiog po namo grindimis.

Visi butai toje namų grupėje laiko
mi neužrakinti, 
bet kuriuo laiku 
daryti kratą.

„Jie negali iš
kitą arba ieškoti geresnio darbo.

„Jeigu vyras arba moteris neateina 
į darbą daugiau, kaip penkias dienas 
mėnesyje be daktaro įsakymo, tai jį 
arba ją nubaudžia 60 dienų kalėjimu.

„Visi rusai aplink prieplauką — vy
rai, moterys ir vaikai, dirba 10 valan
dų per dieną, šešias dienas savaitėje.

„Arkangelske siaučia 
mija. Taip pat įvairių 
Ilgės.

„Geriamąjį vandenį 
upės. Vanduo pastovi kubile, iki dumb
las nugula į dugną, tada semia viršu
tinį vandens sluoksnį gėrimui ir viri
mui“.

Laivo inžinierius sakosi lankęs uos
tus visame pasaulyje, bet niekur nere
gėjęs tokio žemo gyvenimo lygio, kaip 
Sovietų Arkangelske.

Tačiau Sovietų radijas dieną iš die
nos leidžia propagandą oru, skelbda
mas, koks esąs puikus gyvenimas So
vietų Sąjungoje ir kaip laimingi žmo
nės, turėdami Sovietų valdžią! („Nau
jienos“ Nr. 214, 1946.IX.il d.).

šiltinės epide- 
rūšių krauja-

jie gauna iš

1. Laiškas apie meilę
Prašei parašyti apie meilę. Bet ką aš 

tau galiu naujo parašyti apie ją? Aš 
jos netgi bijausi, nors žinau, kad nie
ko negali būti mažiau nekalto ir tyro, 
kaip meilė. Ir vistik ji taip gąsdina 
mane.

Neseniai vienoje geležinkelio stotyje 
mačiau motiną. Kas čia nuostabaus — 
motiną. Taip, tik motiną, bet man pasi
darė aišku, kad iki šiol aš apie ją nie
ko nežinojau.

Jos maža dukrelė ir du berniukai pa
siliko stotelėje užverktomis akimis 
greta kitų likimo draugų, o ją, kaip ir 
daugelį kitų dirbti pajėgiančių karo pa
bėgėlių, išvežė. Ji nebegalėjo verkti, 
jos akyse nebebuvo ašarų. Tik visas 
kūnas drebėjo ir virpėjo. Ji vos vos sto
vėjo, svyravo, nors ir prisišliejusi prie 
vagono sienos. Skausmas išsiurbė jos 
jėgas.

Kas beliko jai? Ko ji begalėjo dau
giau norėti iš gyvenimo? Ar jai nebe
buvo viskas vis viena, kai tie, dėl ku
rių iki šiol dirbo ir gyveno, amžinai 
atskiriami nuo jos?

Ar ji gali kuo nors 
džiaugtis, dėl ko nors 
Aš žiūrėjau kaip šaltai ir abejingai 
skirstė jas, kaip gyvulius, vežamus ir 
dabar bliaunančius vagonuose.

O stotelėje, kaip mažas būrelis išsi
gandusių gyvulėlių, į motinas įbedusios 
bailias akutes, skrandose susisupusios, 
dairosi užguitos mažos būtybės. Kada 
nors užaugs ir jos ir taip pat bus ga
lima panaudoti kokiam nors darbui...

Aš žinau, kad visos motinos myli sa
vo kūdikius, ir dažnai pagalvoju: kas 
joms iš to? — ir aš stengiuosi nebegal
voti apie meilę ir darausi žiaurus ir 
šaltas, širdimi nepaperkamas ...

Aš tau norėjau papasakoti dar vieną

| Laukai, mieli mano tėviškės laukai, 
i išvaikščioti kūdikio kojomis. —
i Mano vargše tėvyne, ir jūs, mano 
I mieli draugai ir bičiuliai, kurių ben- 
1 drus protėvius kadaise dievai prakeikė 
i ir išvarė į žemę, apdovanoję širdimi ir 
1 išdidumu, kad jaustume tą prakeikimą 
— aš myliu jus.

kitu rūpintis, ar 
kito gyventi? —

atsitikimą, kuris taip pat prisidėjo prie 
mano baimės meilei.

Tai buvo viena mergaitė, kurią paži- , 
nau pavasarį. Mes buvom pažįstami j 
tik iš tolo — ją kasdien mačiau praei
nant miesto parko takeliu. Dvidešim
ties metų veidas švietė jaunyste ir bal- , 
ta gailestingosios sesutės skarelė bal-: 
tavo tarp besiruošiančių sprogti medžių. 
Ji kartais sustodavo po medžiu ar pri- j 
sėsdavo ant suoliuko ir tyliai svajoda
vo. Ak, žmonės, kokie jie. natūralūs, kai 
tariasi esą vieni. Ji nematė lange mano 
stebinčių akių.

Ji eidavo į paštą ir atgal. Kartą į 
dieną. Jos sužadėtinis fronte. Girdėjau, 
kaip ji tyliai kartodavo jo vardą, kai 
gavus laišką šviečiančiu veidu lėtai ei
davo takeliu atgal. Ji buvo laiminga.

Dabar trečia savaitė, kaip ji iš pašto I 
grįžta liūdnai susimąsčiusi. Laiško vis I Paliuką jis, šis vaikinas, bet kaip jam 
nėra Inesiseka! Girdžiu, kaip karininkas šū-

Iš darbo grįžau parku. Ėjau paten- ^auia> kaip nervuojasi. Štai ima aną 
kintas gyvenimu ir iškėlęs galvą žiu
rėjau į ilgas paukščių voras, išsidrai
kiusias danguje.

— Atsiprašau, panele, — aš jos vos 
neužkliudžiau kastuvu. — Žiūrėkite, pa
nele, žąsys grįžta. Ar ne tiesa? Skren
da pas tavąjį,.. — bandžiau nevykusiai 
juokauti, bet paskutiniai mano žodžiai 
mirė burnoje. Aš jos nebepažinau. Ar 
tai tas pats veidas?

Ji manęs nematė. Jos nuleista ranka 
virpėjo ir spaudė mažytį laiškelį.

Taip, jis žuvo.
Pavasaris. Toli girdėti grįžtančių žą

sų girksėjimas.

2. Kareivis
Trečia diena jie stovi mūsų kaime ir 

kasdieną jį matau. Jo gimtinė toli, jo 
motina mirusi, o tėvas kažkur vakarų 

; fronte. Jį, aštuoniolikametį, su būriu 
kitų atvežė čia ir apmoko. Vakar jų 
pulkas užplūdo kiemą, prašydami duo
nos. Tačiau šeimininkas atsigynė ne- 

, beturįs.
! — Jūs čia tarnaujat? — klausė jie 
mus.

— Taip, antras mėnuo.
— Gal yra kiaušinių, duonos?
— Nežinau, ne mūsų valia.
— Parodykit tik vištidę, mes ...
Akėju avižoms ir seku, kaip juos mo

kina. Vargšas, kaip jam nesiseka. Man

Meilė — kaip aš bijausi jos ir kaip 
vistik beprotiškai viską myliu, pats sa
ve keikdamas. Kokia gležna ir nepasto
vi mūsų prigimtis, o koks didelis ir gi
lus pasaulis.

I kalvą, šliaužia dirva, tik ką mano iš
akėta, lenda pro aštrias rožių gyvatvo
res, kruvinom rankom, subraižytais vei
dais. Vėl atgal. Ir vėl iš naujo. Dešimt 
ir dar dešimt kartų. Priešas. Gula, ke
liasi, ataka. Sustabdau arklius ir žiū
riu. Galvoju, kas būtų, jeigu man rei
kėtų pernešti apmokymą. Vykdyti vi
sas šias kvailybes, kankintis po purvi
ną žemę ... Šitoj žiaurioj rutinoj, kur 
nieko negali laisvai, kur priklausai tik 
karininkui. Marš! Aplink! Kairėn! De
šinėn! Kaip kardoninis vaikų žaisliu
kas.

Jį karininkas mokina atskirai, ki
tiems kareiviams imant sodybą. Girdžiu 
iš tolo nesiliaujantį šūkavimą:

— Gulk, kelk, gulk, kelk... — ir taip 
be galo. Iš lėto „gulk, kelk“ dažnėja ir 
vaikinas vos bespėja. Jis virsta ant pil
vo, stoja, ir vėl į purvą, per rožių krū-
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VISOS VALSTYBĖS TURINČIOS PLA

ČIAU PRAVERTI TREMTINIAMS 
SAVO DURIS

(AP). Buv. UNRRA direktorius Her
bert H. Lehman pasiūlė, kad JAV ir 
kitos valstybės reviduotų savo emigra
cijos įstatymus ir tuo būdu sudarytų 
sąlygas surasti sau prieglaudą 850.000 
be tėvynės likusiems europiečiams. Leh- 
manas sako: „Stačiai nesąmonė visą 
laiką kalbėti apie tų žmonių vargą ir 
tik žodžiais pripažinti jų nelaimę. Mes 
turime veikti, ir aš manau, kad ameri
kiečių tauta neatsisakys padėti, jei jai 
visas reikalas bus tinkamai nušviestas“.

Ypač Lehmanas susirūpinęs, kad 
UNRRA, kuri savo veiklą turi baigti 
1947 metų birželio mėn., dar nesusilau
kia institucijos, JTO sudarytos, kuri tu
rės UNRRA pakeisti.

„Jei tai nebus atlikta“, sako Lehma
nas, „tremtinių laukia tikras vargas. 
Tarp 850.000 tremtinių yra apie 100.000 
žydų, kurie jokiu būdu negali grįžti į 
savo gimtuosius kraštus, nes jiems tie 
kraštai tėra kapinynai, kur buvo išžu
dyta apie 90% jų artimųjų. Mano 
supratimu, Palestina yra vienintelis 
kraštas, kuris galėtų juos priimti. Tur 
būt Didžioji Britanija, pagaliau, tam 
nesipriešins, bet tai tėra mano asme
niška nuomonė. Tačiau lieka dar dau
gelis kitų, kuriems reikia padėti. Esu 
įsitikinęs, kad visos valstybės savo emi
gracijos įstatymus turi suliberalinti. 
Mes turime tuos be tėvynės priglausti, 
vistiek kurios rasės arba tikybos jie 
bebūtų“.

Apie UNRRA, kaip tarptautinės or
ganizacijos, veiklą Lehmanas atsiliepė 
palankiai, nes ši organizacija įrodė, 
kad žmonės ir tautos draugystės pa
grindais gali bendrai dirbti ir gyventi.

IŠ EUROPOS Į USA 
ATPLAUKĘ LIETUVIAI

Šeštadienį, rugpiūčio 31 d., iš Europos 
New Yorkan atplaukė būrys lietuvių.

Jų tarpe buvo ir keletas Amerikos 
piliečių.

New Yorką pasiekė L. Janavičienė, 
jos vyras yra Vokietijoje; ji pati vyks-
ta į Worcester, Mass. Ji Amerkos pilietė.

Inž. J. Puiša pasilieka New Yorke. 
Taip pat USA pilietis.

Marija Šalkauskienė apsistoja Cleve- 
lande, Ohio, Juozas Sutkaitis ir Elena ■ 
Zimonavičiūtė — Worcester, Mass. - j

Magdalena Grinkevičienė su savo sū- į 
num Juozu ir dukterim Juze vyksta į j 
Clevelandą. Stasys Mockus su žmona 
Prane ir vaikais Vytautu bei Danute 
apsistoja Chicagoj.

Amerikos piliečiai yra L. Tamošaitie
nė, kuri atplaukė su sūnum Antanu, Vi
lium (1 metų) ir dukrele Nijole; taip pat 
Teodoras Jagėla ir Marijona Bernotie
nė. Pastarieji nuvyko pas gimines Rich- I 
mond Hill, N.Y.

Atplaukusiųjų tarpe buvo.kun. Albi- 
1 nas Martišiūnas, kuris išvyksta pas gi

mines į Chicagą. („Amerika“ Nr. 36).

mus. Jis stengiasi, bet kaip nedailiai 
viskas išeina! Kraujas pasipylė 
sies, jis nesulaikomas varva per 
per smakrą, ant krūtinės.

iš no- 
veidą,

nesu -Ir taip kasdieną. Aš žiūriu ir 
prantu, kodėl jis nemeta uniformos ir 
nepabėga. Aš nesuprantu, kaip jis gali 
pakelti visą tą panieką, tą gyvulišką 
paklusnumą vykdyti kvailiausiems žmo
gaus, tokio pat kaip jis, įgeidžiams.

■Visą savaitę jie buvo mūsų kaime. Po 
to atvyko kiti ir anų nė karto nebema
čiau.

Šiandieną palikom ūkį ir su visais 
daiktais išsikėlėme miestan. Dabar ra
mu. Jau mėnuo, kaip čia anglų kariuo
menė ir vokiečių kareiviai tik ilgėm 
belaisvių virtinėm žygiuoja. Taika. Taip 
išsiilgę jos laukėm, kai sumašinalėję 
sukom fabrikų ratus ir ūkiuose tampė
me vežimus. Ar šimtą kartų neprakei
kėme karo ir paniekos žmogui? Šian
dieną einu laisvas gatvėmis. Žiūriu į 
tūkstančius sudulkėjusių, nuskurusių 
vokiečių kareivių, ilgiausiom eilėm žy
giuojančių pro šalį. Kaip jie suvargę. 
Ar tikėjosi, kad viskas taip liūdnai pa
sibaigs? Ar jie norėjo karo, už ką ken
čia šie visi žmonės?

Šulinys. Pačiame miesto viduryje. 
Būrys vaikų šaukdami, juokdamiesi 
laksto prie šulinio ir vienas kareivis. 
Nuskuręs, nuplėšytais ženklais, be ke
purės. Žiūriu į jį ir kažką prisimenu. 
Ak, tai jis. Tai jis čia tarp vaikų. No
rėjau eiti artyn, pasveikinti jį, bet ma
tau jo pastyrusias ir pilnas baimės akis, 
matau, kaip jis beviltiškai stengiasi lai
kytis tiesiai ir kareiviškai. Vaikų bū
rys laksto aplink ir šaukia jam:

— Ramiai! Laisvai! Gulk! Kelk! — 
Ii puola pamišęs kareivis ant žemės, 
keliasi, jis vėl gula ir šliaužia akmeni
niu grindiniu, jo rankos kruvinos ir 
veidas purvinas. Su didžiausiu paklus
numu ir baime, baime kareivio prieš sa
vo viršininką, jis vykdo kiekvieną žai
džiančių vaikų įsakymą, kaip anąsyk 
prie rožių gyvatvorės. Pamišusiomis

Po tremtinių spaudą pasižvalgius
Mūsų tremtinių spauda per vienerius 

savo gyvenimo metus yra padariusi di
delę pažangą. Tik toji pažanga daugiau 
kiekybinė, negu kokybinė. Laikraščių 
kiekis gana didelis, bet daugelio jų tu
rinys menkas. Dar blogiau, kai kuriuo
se mūsų laikraščiuose pasitaikę tokių 
straipsnių, kurie mūsų periodinei spau
dai daro gėdą. Skaitydamas tokius 
straipsnius nežinai, ar čia redaktoriai 
iš skaitytojų ar patys iš savęs nori pa
sijuokti. Kaip ten bebūtų, tokius straips
nius paskaičius darosi skaudu, nes su 
rimtais dalykais elgiamasi nerimtai. 
Savo teigimus tuoj pailiustruosiu pa
vyzdžiais:

„Aukštas stilius“
Iš straipsnio, kuris spausdinamas 

laikraštyje, pirmiausia reikalaujama, 
kad jis būtų taip parašytas, jog skai
tytojas bent suprastų, kas jame norima 
pasakyti. Jei to straipsnyje nėra, tai 
toks straipsnis yra nesąmonių kratinys. 
Tokių nesąmonių kratinių mes savo 
periodinėje spaudoje vis dėlto turime. 
Štai „Tėviškės Garso“ Nr. 40 straipsny
je „Vidutinioji poezija“ recenzuojama 
Benio Rutkūno IV-ji lyrikos knyga 
„Pulsas plaka“. Jau iš pirmojo sakinio 
skaitytojas mato, kad straipsnio auto
rius pasiryžęs B. Rutkūno poeziją su
kritikuoti. Tiek jau to... Tai jo reika
las. Tačiau juo toliau straipsnį skaitai, 
juo nebeaiškiau darosi, ką autorius no
ri pasakyti. Autoriaus stilius per daug 
„aukštas“ ir per daug miglotas, kad 
mirtingasis skaitytojas begalėtų susi
gaudyti suktuose autoriaus minčių la
birintuose. Štai, pavyzdžiui, treciojoj 
straipsnio pastraipoj rašoma:

„Vidutiniškumas daugelyje gyve
nimo sričių yra pateisinamas ir lai
komas viena geriausių kovos ar 
pasireiškimo priemonių-, bet poezi
joje vidutiniškumas gali būti net 
baisesnis už menkavertiškumą, nes 
pastarasis jau pats save yra tuo pa
čiu nužudęs. Vidutiniškumas, savo 
esmėje prieštaraująs poezijai, yra 
tačiau tvirta, ilgai išliekanti, neju
danti ir negyva pozicija poezijoj.

Tad, ponai redaktoriai, gerbkite skai
tytojus: spausdinkite tik tokius straips
nius, kurie skaitytojams suprantami.

Kova su vėjo malūnais.
Mūsų periodinėje spaudoje pasitaiko 

straipsnių, kurių autoriai su „kažkuo“ 
kovoja. Gal jiems tas „priešas“ ir aiš
kus ir vertas „sudoroti“, bet skaitytojui 
jis neaiškus. Perskaičius tokius straips
nelius, susidaro įspūdis, kad jų autoriai, 
lyg Don Kichotas, kovoja su vėjo ma
lūnais.

Štai „Minties“ Nr. 181 straipsnelis 
„Tušti žodžiai ir idealizmas“. Šis 
straipsnelis kupinas insinuacijų apie 
kaž kokius „idealistus“, kurie „svajoja 
vienas apie prezidento, kitas apie mi- 
nisterio, trečias apie partijos lyderio 
kėdę. Esą tokios padėties sau neišsiko
vojęs negalėsi įgyvendinti savo „idea
lų“.

Nupiešęs kuo tamsiausiomis spalvo
mis tuos savo įsivaizduotus „idealis
tus“, autorius toliau šiaip jau graudena:

„Šitokį „veikėjai“, žinoma, ne tik 
neatstatys mums Nepriklausomos 
Lietuvos, bet ir šiame mūsų tragiš
kame tremtinių gyvenime niekuo 
nepalengvins nešti tremtinių naštą. 
Jie apnuodys mūsų širdis neapy
kanta vieni kitiems, jie sunaikins 
vieną kitą jų užmačioms priešingą 
tautietį, užkulisiuos trindami del
nus ir džiaugdamiesi, kad pasisekė 
„priešą sumalti“. Jiems gal pasiseks 
vieną kitą tautietį suklaidinti, su
vedžioti, padaryti jį aklu įrankiu ir 
savo tikslams jį išnaudoti. Jiems 
gal pasiseks sugriauti vieno kito 
blaivaus ir pozityvaus galvojimo 
lietuvio sukurtą darbą ir užsimoji
mus. Bet Nepriklausomai Lietuvai' 
jie bus balastas. Jie nesiskaitydami 
su priemonėmis yeršis prie aukš
čiausios valdžios, užmiršdami tau
tos kankinius, invalidus, miškų par
tizanus, Sibiro kalinius, nekalbant 
jau apie savanorius kūrėjus. Pasie
kę valdžios jie „savo rėžimo teis
muose“ teis, kalins ir trems į kon
centracijos stovyklas savo priešus,

autoriaus iškreiptos vaizduotės padaras.
Straipsniai teismui

Ligi šiol laikraščiuose ir žurnaluose 
straipsniai buvo skiriami skaitytojams. 
Jei kildavo nesusipratimų, jie polemi
zuojant būdavo išsprendžiami tuose pa
čiuose laikraščiuose. Dabar vieno 
straipsnio surizgusios mintys pasiųstos 
išraizgyti teismui, tegul ir literatūri
niam.

„Tremtinių Mokyklos“ pirmajame nu
meryje buvo išspauzdinta St. Santvaro 
knygos „Laivai palaužtom burėm“ re
cenzija. Dėl jos kraipė galvas skaity
tojai, per laikraštį barės žurnalo redak
toriai ir kai kurie iš jų pasitraukė iš 
redakcijos, prof. Vac. Biržiška parašė 
redakcijai laišką, kurį redakcija iš
spausdino „Tremtinių Mokyklos“ Nr. 2 
su savo prierašu, kurio paskutinėje 
pastraipoje rašoma:

„Prasidėjus įvairiems asmens įta
rinėjimams, kreipėmės į recenzentą, 
kad jis sutiktų išeiti į viešumą. Re
cenzentas sutiko patsai ginti savo 
tezes viešame, visai visuomenei pri
einamame, Rašytojų Draugijos li
teratūriniame teisme. Sį jo sutiki
mą ir perduodame p. Santvarui ir 
prof. Biržiškai, kurie kaip tik ir va
dovauja Rašytojų Draugijai“.

Šis faktas rodo, kad su mūsų knygų, 
ypač poezijos recenzentais kaž kas ne
tvarkoje. Dėl tos netvarkos kitą kartą 
plačiau pasisakysime. A. Z.

SUSTOJO TREMTINIU ŽODIS
Detmoldas iki šiol buvo anglų zonoje 

gyvenančių lietuvių centras. Ten š.m. 
balandžio 6 d. buvo pradėtas leisti 
rotatorium spausdintas savaitraštis 
„Tremtinių žodis“. Ligi š.m. rugsėjo 28 
d. „Tremtinių žodžio“ išleista 25 nume
riai. Nuo rugsėjo 28 d. „Tremtinių žo
dis“ sutabdomas dėl dviejų priežasčių: 
1) Anglų zonoje pradedamas leisti lie
tuvių kalba spaustuvėje spausdinamas 
savaitraštis ir 2) Detmoldo lietuvių ko
lonija iškeliama į Greveną. ,

K. Galminas „Mūsų Kelio“ 38 Nr. 
straipsnyje „Kas bus su dvigubai iš- 
vietintais“? rašo:

„Dvigubai išvietintieji lietuviai, 
žinoma, puola į desperaciją ir turi 
nemaža priekaištų „visuomeniniams 
veiksniams“, kurie, bent taip atro
do, antrojo išvietinimo 
klausimą palaikė tik ant
raeiliu dalyku. Tas reikalas 
suantraeilėjo dar ir todėl, kad ne
paliestieji savo tylėjimu lyg tam ir 
pritaria. Atrodo, kad reikalas tvar
koje. Ne jis labai netvarkoje. Juk 
bus dar daug atvejų, kur reikės ro
dyti solidarumą... Todėl ir atro
do, kad visuomeniškieji veiksniai, 
jei jie iki šiol to nebūtų padarę, tu
rėtų nedelsdami patys imtis arba 
bent energingai paskatinti kitus 
atitinkamus veiksnius imtis žygių, 
kad ir tie, nors negausūs, bet be 
pagrindo išvietinami ar jau išvie- 
tinti pajustų, jog principas „sotus 
alkano neužjaučia“ čia neturi nė 
mažiausio pritaikymo ir kad lietu
viško solidarumo ranka tiesiama 
visiems nelaimingiesiems, nes „šian
dien tu, o rytoj aš“.

Iš paskelbto pereitame „T. Z.“ lietu
vių tremtinių atsišaukimo į pasaulį ir 
iš skelbiamojo šiame numeryje memo
randumo santraukos „Lietuvių tremti
nių ateitį sprendžiant“ matyti, kad p. 
K. Galmino priekaištai „visuomeni
niams veiksniams“ yra be pagrindo. 
Daug kas tuo reikalu jau yra padaryta 
ir daug kas dar daroma, bet jeigu šio 
darbo efektyvūs rezultatai ne tuoj pa
sireiškia, tai dar nėra pagrindo tame 
„visuomeninius veiksnius“ kaltinti.

Visais rūpimais ir neaiškiais klausi
mais „Tremtinių Žinių“ skaitytojai gali 
kreiptis į redakciją laiškais. Į juos bus 
atsakoma arba viešai laikraščio skilty
se, arba asmeniškai laišku. Redakcijos 
adresas: Tremtinių Žinios, UNRRA 
Team 28, DP Camp, Wiesbaden.

Redakcinė Kolegija

o tikrumoje padorius lietuvius“.
Straipsnelis parašytas naiviai, matyt 

norint su kaž kuo suvesti sąskaitas. 
Tačiau dėl drastiško jame tremti
nių bendruomenės šmeižimo pro jį 
tylomis praeiti negalima. Juk jei 
tokį piktą straipsnį būtų parašęs koks 
ne lietuvių laikraštis, mes būtumėm pro
testo ąudrą sukėlę, o dabar?

Iš kur jau straipsnio autorius žino, 
kad Nepriklausomoje Lietuvoje bus 
koncentracijos stovyklos? Iš kur jis ži
no, kad tremtinių bendruomenėje esa
ma tokių koncentracijos stovyklų šali
ninkų. Ligi šiol mes težinojome, kad 

stiliumi parašy- j tremtinių bendruomenėje yra tokių, ku- 
pastraipa, bet visas | rie sėdėjo koncentracijos stovyklose.
•m irain Ain minimas ; Cia minimas straipsnelis yra piktas -

Bet kiekvienas, kuris arba pats tos 
vidutiniškumo pozicijos poezijoj 
laikysis, ar ją įvertins gerai, arba 
bent patenkinamai, — tas turės tu
rėti keistą, mažų mažiausiai savo
tišką pažiūrą į poeziją. Tas laikys 
poeziją tam tikra gyvenimo pasi- 

, reiškimo sritimi, kai kuriais požiū-. 
riais laikys ją lygioje plotmėje su 
kitomis gyvenimo pasireiškimo sri
timis ir taikys tuos pat kovos prin
cipus ir priemones, kaip ir kitur“.

Kas įstengs suprasti, kas čia norėta 
pasakyti? Gal tik pats straipsnio au
torius vienas težino, ką jis norėjo pasa
kyti. Tokiu „aukštu' 
ta ne ši viena ] 
straipsnelis. Tokių, kaip čia minimas , no „Luiuuas snaipsudis yru purias . *. ; ."’7
straipsnis, mūsų periodinėje spaudoje . mūsų tremtinių bendruomenės šmeiži- Techniniu atžvilgiu sovietinė filmą bu- 
yra ir daugiau. i mas. Čia jo piešiami „idealistai“ yra tik tolokai atsilikusi nuo kitų valsty-

Ules ir filmą
Propagandinio nuodijimo laikotarpis

Geležinė uždanga, prieš šešetą metų 
nusileidusi viršum mūsų kultūrinio gy
venimo, metė šešėlį ir ant Lietuvos ek
ranų. Ir juose kasdieniu maistu tapo 
vieno puodo patiekalas. Susigyvenę su 
margu, veik visą pasaulį aprėpiančiu 
repertuaru, mes atsidūrėme prieš vie
naspalvę drobę.

Sovkino invazija prasidėjo propagan
dos ženkle, bet nedaug jai tepasitarna- 

'vo — perdaug pilki buvo jos rėmai.

bių.Jei rusų drama mus žavėjo savo 
metafiziniu gilumu, sovietinės filmos

1940-1945 m

akimis jis žiūri į tolį, ne, jis niekur ne
žiūri, jis nežiūri ir negalvoja — žvilgs
nis yra tuščias, toks tuščias ...

Aš einu šalin. Tolyn nuo šulinio, aš 
bėgu, bet akyse stovi jo veidas, jo pil
nos baimės, gyvulio, įbauginto žmogaus 
rankos, akys. Aš šimtą kartų prakei
kiau karą, ne, nesuskaitomus šimtus 
kartų prakeikė jį kiti...

Taip, šie žmonės, šie gyvuliais išvir
tę žmonės. Tai buvo jų broliai, kurie 
juos tokiais padarė. Broliai, tokie pat 
žmonės, su kuriais gyvenu ir kuriuos 
man yra liepta mylėti kaip savo akį.

3. Belaisvis.
Lynoja ir grindinio akmenys šlapi. 

Šitos išgriautos gatvės yra mano gim
tinio miesto. Vienoje tuščioje kryžke
lėje randu gatvę. Savo gatvę ...

Griuvėsiai... Šie neaprėpiami griu
vėsiai, šlapi rudens lietuje, yra mano 
dalia. Tai čia, ties manimi tos pačios 
gatvės, išbėgiotos vaiko kojomis, tos 
pačios balos ant grindinio, tūkstantį 
kartų 
žiūrėti
kurie peiliais rėžiasi širdin. Tolyn, to
lyn, iš čia. Nesvarbu, į kur — tik to
lyn, tolyn...

Bet mano dalia bėga su manim kar
tu... Aš žiūriu į ją ir matau: septyni 
vaikai purvinom kojom laksto po dul
kinas gatves. Studentai... Bet kas čia? 
Tai septyni kareiviai ir vienas karas.

Įsižiūrėk šioj rudens tamsoj, ar ne
matai, kaip vienas po kito kyla šimtai, 
tūkstančiai be kojų, be galvų, bet su 
širdimis. Jų tarpe pakyla šeši iš mūsų 
septynių. Iš kiekvieno akmenio, iš kiek
vieno žemės metro jų tūkstančiai pil
ka mase pripildo žemę. Visur tegirdė
ti tik jų šauksmas, ištysus pilka masė 
liūliuoja virš žemės. Aš jaučiu, kaip jų 
širdys plaka viena didele širdimi, ir jų 
šauksmas yra vienas didelis šauksmas:

— Karas!
Ir tai šaukia žmonės, kurie yra mi

rę. Mirę karo lauke ir ligoninėse.

išbraidytos. Ak, aš negaliu 
į šiuos suverstus akmenis,

— Karas!
Ne... Nieko nėra... Tai tik šešėlių žai

dimas ir mano išvargusi vaizduotė. Žiū
rėk, kaip lietus lyja ir jau visai tamsu. 
Aš turiu susirasti pastogę. Bet kam? Aš 
papratęs. Aš juk esu karo belaisvis. 
Taip, šiandieną mane atleido, bet...

Juk, turbūt, negalite įsivaizduoti, kas 
tai yra belaisvis? Tai labai paprasta. 
Įsivaizduokite sau: tūkstančiai paimti 
nelaisvėn, tūkstančiai kareivių be gin
klų, iškeltomis rankomis. Ar nejuokin
ga? Ar nejuokinga, kad kareivis pabūgo 
mirties? Toliau žiūrėkite, kaip šitie 
tūkstančiai krinta nuo šalčio ar bado. 
Mes juk esame belaisviai, o belaisviui 
galima mirti bet kada, kada tik išsen
ka jo jėgos. Ir kai matysi ankstų rytą 
pro tavo namus varant būreliais į dar
bus, žinok, kad šitie sunkūs žingsniai yra 
belaisvių. Nežiūrėk taip niekinančiai į 
mūsų drabužius — mes patys žinome, 
kad jie suplyšę ir purvini, bet juk mes 
esame belaisviai...

Jūs dažnai mus matot, kiekvieną die
ną, kai mes lyjant ar šąlant velkam 
skarmaluotas kojas į darbą ar iš jo. Mes 
gerai jaučiame, ką jūs galvojat sustoję 
gatvėje ar iš langų žiūrėdami į mus. 
Išskaitom jūsų mintis ir žinome, kuo 
mus laikote — vergais. Taip, laikykit, 
kuo norit, mums visviena. Mes tai su
prantame ir tylim.

Ak, bet lietus taip lyja ir lyja. Šla
pias įlendu į griuvėsius, kur ne taip 
įkrenta lietus. Atsisėdu ant akmens ir 
paleidžiu mintis klajot po visą šį iš
griautą miestą. Atminimai kyla ir lei
džiasi ir juose skęstu gilyn ir gilyn, iki 
pasineriu...

Rytas. Rytas atėjo į mirusį miestą. 
Dangus dar vis tebeverkšlena ir mano 
nakvynės sienomis, mano drabužiais 
varva vanduo.

Ak, tolyn, tolyn iš čia, 
nas akmuo gilina žaizdą, 
tolyn...

Pažvelgiu pro langą ir 
rudenio lietus žliaukia 
sukritusiais griuvėsiais.

kur kiekvie-
Tolyn, tik

matau, kaip 
išmirkusiais,

vuotis Potiomkinas“ ir kt.) rėmėsi gry
nai mašinizmu ir paviršiniais efektais. 
Tematikoje, beieškant filminės roman
tikos, vis buvo grįžtama į revoliucijos 
laikus. Pilka sovietinė dabartis sunkiai 
tesidavė vaizduojama. Ji nebeturėjo 
nieko bendro su praėjusių dienų spal
vingais įvykiais ir taip tinkamais pir
miesiems vaidmenims revoliucijos ide
alistais; juk ir Šolochovas numarino 
juos „Tyliojo Dono“ pabaigoje. Gau
sios sovietų istorinės filmos, nors kar
tais gana vykusiai pagamintos, buvo 
mums tolimos dėl savo nuogo imperia
lizmo. „Pirmyn, draugai!“ — šaukė sa
vo kariams Aleksandras Nevskis, Su
vorovas ir revoliucijonierius Maksimas. 
Ir komedijose, perpildytose Dunajevs- 
kio dainomis, groteską maišėsi su ne
gailestingai pranyrančia pilkuma. Užsi
tarnavusio artisto šypsena, spindint' 
blizgančiais dantimis, tebuvo tik fasa
das. Pro jį dažnai švysteldavo puiki 
vaidyba ir mes tegalėjome būti viena- 
minčiai su Žarovu, kada jis „Žmoguje 
futliare“ taip pagaunančiai giedojo 
himną laisvei.

Po metų dekoracijos pasikeitė. Už
danga liko. Lietuviškoji publika trims 
metams paniro vokiškų filmų potvyny
je. Goebbelso kryžiaus karas užkariauti 
Europos filmų rinką tada buvo pačiam 
įkarštyje. Visų užkariautų ir draugiš
kųjų kraštų filmų gamyba buvo pa
jungta nacinei pasaulėžiūrai, filmų 
atelje knibždėjo Reicho instruktoriais. 
Net ir prancūzų filmą, savo meniniais 
laimėjimais pirmavusi prieškarinėje 
Europoje, buvo nuskurdinta iki banalių 
komedijų. Vokiečių filmų bendrovės, 
nežiūrint karo, dirbo pilnu tempu, bet.. 
dabar jau galima tvirtinti, jog vokiš
koji filmą kai kuriais atžvilgiais net 
pažengė atgal. Tiesa, kaip ir visur, bu
vo pasiekta techninių patobulinimų, iš
ugdytas specialistų atžalynas, bet dide
lės praeities vokiečių filmos dvasia du
so ruduose marškiniuose.

Reicho filmų įgaliotinio nurodymu 
filmą turėjo tarnauti pasilinksminimui, 
tautos lavinimui ir propagandai. Mes 
matėme dešimtis tokių blankių, ant be

gančio kaspino pagamintų „Unterhal- 
tung“ filmų, kurias kartais dar gelbė
jo paskiri aktoriai ir kompozitoriai. 
Ypač Vienos filmose dar buvo galima 
jausti skoningo lengvumo ir grakštu
mo. Vadinamosios didžiosios filmos nu
eidavo iki naivumo viršūnės su savo 
šviesiaplaukiais, mėlynakiais didvy
riais, Horst Wessel lygio rasinėmis te
orijomis ir Kari May lygio propaganda. 
Buvo mėginama stebinti monumentalu
mu, bet išdava buvo tokia pati, kaip 
Thorako ir Ko skulptūrose — negyva 
medžiagos masė, išpampę kalnažmogiai. 
Istorinės asmenybės buvo paverčiamos 
gauleiteriais. Buvo vengiama„išsigimu- 
siojo“ ir „žydiškojo“ meno pradų, o 
vis dėlto — geriausios mūsų matytps fil
mos, kaip pav., „Romanze in Moli“, 
„Symphonie eines Lebens“ buvo visiš
ka priešingybė nacinėms -teorijoms. Tik 
retos, drąsios asmenybės neleido vokie
čių filmai visai nublankti ir šiek tiek 
praskaidrino tą „Kitsch’o“ potvynį.

Dabar vokiečių filmą atsikuria griu
vėsiuose. Bet tarp tų griuvėsių yra ir 
dvasios kalėjimo skeveldros. Naujosios 
vokiečių filmos vadai praneša, jog bus 
grįžtama į priešhitlerinės filmos laiko
tarpio tradicijas, kartu ieškant ir nau
jų kelių. Vieną kartą vokiečių filmą vėl 
užims savo vietą pasaulyje, bet Goeb- 
belso kryžiaus karą ji prakišo. Jai ne
pavyko laimėti Europos sąmonės.

Po ilgos pertraukos mes vėl pamatė
me pirmąsias vakariečių filmas. Nors 
čia, JAV zonoje, jos nepasižymi ypa1 
tinga atranka (pristatomi ir antraeiliai 
gaminiai), bet savo visumoje vistik yra 
šviežio vėjo pūstelėjimas, ryšys su pra
eitimi. Vienų metų laikotarpy mes ma
tėme tokias stiprias realistines filmas, 
kaip „Šeši likimai“, „Abejonės šešėlis“, 
„Mėnulio bangavimas” (Moontide), „Vy
rai jos gyvenime“, grakščias fantasti
nes — „Aš vedžiau raganą“, „Kas atsi
tiko rytoj“, istorines — .„A. Lincolnas 
Illinoise“, „Dr. Ehrlicho gyvenimas", 
Ramiojo Vandenyno kovų epopėją „Drą
siosios moterys“ ir kt. Dargelyje jų mes 
sutikome išbaigtą techninę pusę, se
niai bematytą vaidybą ir režisūrą. Iš 
kiekvienos jų mes galėjome tikėtis ko 
nors naujo ir ryškaus, nes rašytojo 
plunksnos, režisoriaus mostų ir objek
tyvo žvilgsnio neskurdino jokie siauri- 
nimai ir draudimai. Bet labiausiai mus 
paveikė humaniškumas, kurio mes bu
vome taip išsiilgę, humaniškumas, ku
rio pilna „Žmogiškoji komedija“ ir 
„Madame Curie“. Po ilgos pertraukos ir 
čia į mus ėmė kalbėti kitas pasaulis, 
ir mes dar tvirčiau pajutome, jog pran
cūzų poetas Ch. Pėguy buvo teisus, sa
kydamas: „Man nieko nėra aukštesnio 
už laisvo žmogaus atvirą žvilgsnį“.

A. Landsbergis.
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A. B.

(tęsinys)
Muzikos menas ir jo atstovai labai ver
tinami. Australiečiai dideli patrijotai ir 
griežti anglų kultūros saugotojai. Imi
grantui įstatymu leidžiama tik tuomet 
apsigyventi, kai jis išlaiko 50 žodžių 
anglų kalbos egzaminą. Kitų tautybių 
ateiviai turi pasiduoti angliškajai įta
kai ir greitai nutautėja. Net pavz. vo
kiečiai, kurie pereito amžiaus antroj 
pusėj labai organizuotai kūrėsi grupė
mis, steigė savus kaimus ir net Šiaulių 
didumo miestus, turėjo savo organiza
cijas, spaudą ir stiprią galingos tėvy
nės paramą, šiandien jau yra faktinai 
nutautėję ir kalba angliškai. Jų kolo
nijos atpažįstamos tik iš vokiškų vardų.

ŪKINIS GYVENIMAS
Australija —- žemės ūkio šalis. Vy

rauja gyvulininkystė. Dirbama žemė su
daro tik 1 .procentą viso žemyno ploto. 
Ten beveik visai nėra mūsiška prasme 
ūkininkų. Žemės ūkis supramonintas ir 
maisto dalykų produkuotojai greičiau 
priklauso pramonininkų, o ne ūkininkų 
luomui. Auginama kviečiai, kurių gau
nama vidutiniškai per metus apie 6 
mil. tonų, miežiai, avižos ir kukurūzai. 
Kviečiai auginami daugiausia pietinėj 
dalyj; rytų pajūris dėl didesnės drėg
mės geriau tinka miežiams ir avižoms, 
o šiaurė — kukurūzams. Kviečiams 
tinkamų dirvų yra apie 85.000.000, bet 
ligi šiol apsėjama dar tik 8.000.000 ha. 
Daug sodų, kuriuose auga apelsinai, 
citrinai, bananai, ananasai, vynuogės ir 
lygos. Tasmanijos saloj gerai auga obe
lys ir kriaušės. Metinis vaisių derlius 
vertinamas ligi 500 mil. lt. Australija 
yra klasikinė avių ūkio šalis. Čia jų 
skaičius viršija 100 milijonų. Avys lai
komos dideliuose ūkiuose. Vidutiniškai 
vienam ūkiui tenka 100.000 avių. Jas 
gano raiti piemens. Kiekvienam pie
meniui skiriama po 10.000—20.000 avių. 
Jokių tvartų ar pašaro nereikia. Kartą 
per metus į ūkį atvyksta būrys kirpėjų 
ir nukerpa avis. Prityręs kirpėjas per 
dieną gali uždirbti ligi 200 lt. Austra
lija turi pasaulinį vilnos eksporto mo
nopolį, kaip JAV — medvilnės. Kas
met vilnos eksportuojama už maždaug 
3 milijardus lt., t. y. apie 15 kartų dau
giau, nekaip visas Lietuvos eksportas. 
Tuo būdu vilna yra šalies ūkinis pa
grindas. Toliau seka galvijai su 12 mil. 
galvų, iš kurių 2,5 mil. melžiamųjų 
įrarvių. Melžiamoms karvėms reikia 
geresnio pašaro ir patogesnių sąlygų, 
ne kaip skiriamoms mėsai. Kadangi 
vienai aviai vidutiniškai reikia skirti 4 
ha ganyklos, tai vistiek avių skaičių 
dar būtų galima padvigubinti. Didžiau
sios kliūtys yra sausra, laukinis „din
go" šuo ir triušiai. Gyvulių ūkiui pa
kelti reikia daugiau artezinių šulinių ir 
daugiau įrengti girdyklų. Mat, apie 
girdyklas didžiuliai avių ir galvijų bū
riai išmindžioja žolę ir vėjai sukelia 
keliaujantį smėlį, kuris išneša ir žolė
tas vietas. Pašarinėmis žolėmis apsė
jama tik apie 2 mil. ha, kai tuo tarpu 
mažytėje Naujoj Zelandijoj 7 mil. ha. 
Žodžiu, žemės ūkiui dar yra galimybės 
plėstis ir šioj šakoj dar milijonai žmo
nių galės rasti darbo. Kai kuriose vie
tose, pavz., vakarų Australijoj, vyriau
sybė remia naujakurius, nes pavieniai 
ūkininkai neįstengia įsikurti. Su val
dine parama kuriamos grupėmis sody
bos. Kelių šeimų grupė pradžioje su
silipdo molines trobeles ir jose vargsta 
eilę metų, kol prasigyvena. Reto miš
ko medžiams akių aukštumoj nulupa
ma žievė ir jie nudžiūsta. Vėliau jie 
uždegami. Likę pelenai — pirmoji 
dirvos trąša. Aplink kelmus atkasa- 
ma griovis, o pats kelmas susprog
dinamas. Tokios naujakurių sody
bos, vadinamos townships; stengiama
si kurti arčiau geležinkelių. Prasi
gyvenę naujakuriai įsitaiso banguotos 
skardos namelius.

Pramonė kuriama sparčiu tempu. 
Gamtinės sąlygos patogios, nes turi sa
vo reikalingų žaliavų. Ypač plečiama 
laivų statybos ir metalo pramonė. Jau 
šio karo metu Australijos fabrikai ga
lėjo pagaminti 3.000 didžiųjų lėktuvų, 
daugybę patrankų, municijos ir kitų 
reikmenų. Nors Australijos miestuose 
gyvena apie pusė visų šalies gyvento
jų, tačiau jie nėra pramonės, o daugiau 
prekybos centrai. Visame žemyne yra 
apie 25.000 fabrikų, maždaug su 600.000 
darbininkų. Pirmą vietą, užima audinių 
pramonė su 130.000 darbininkų. Meta
lo pramonės centras yra Broken Hill, 
kur randama akmens anglies ir neto
liese yra dideli geležies rūdos ištekliai. 
Naujų darbininkų į pramonę vengia
ma priimti, nes bijomasi, kad nekristų 
atlyginimas, o juodosios ir geltonosios 
rasės visai neįsileidžiama. Svarbią vie
tą užima žemės turtų kasyklos, kurios 
išsimėčiusios pakraščiais po visą že
myną. Anksčiau visus traukė auksas. 
Maždaug prieš šimtmetį Melburnės 
uoste stovėjo apleisti 59 laivai, kurių 

.ūrininkai pabėgo į žemyną aukso ieš-

koti. Šiandien jau daug aukso kasyklų 
yra paliktos. Ten tik vieniši „digeriai“ 
— bedarbiai aukso ieškotojai kalena 
skaldydami kūjais paliktas uolienas. 
Jiems kartais pasiseka rasti po ilgo 
darbo perskeltame akmenyj grūdelį žė
rinčio metalo. Kai kurie aukso kasyk
lų centrai, kuriuose klestėjo gyveni
mas, dabar nykūs ir pustuščiai. Žo
džiu, aukso ieškotojų romantizmas pa
sibaigė. Prasidėjo kitų žemės turtų ek
sploatacijos gadynė. Brangiųjų metalų 
kasyklos yra trumpalaikiai turtų šalti
niai, kurie lyg koks vulkanas išmeta gė
rybes ir vėl išsenka. Tiems, kurie pir
mieji juo susidomi, atneša lobį, o pavė
lavusius pragaišina. Naujajame Pietų 
Uelse, Broken Hill apylinkėse buvo ap
tikti sidabringi klodai. Pradėjusios juos 
eksploatuoti bendrovės akcijos, kurių 
nominalinė vertė 100 svarų sterlingų, 
po 6 metų buvo svarstomos pirkti po 
2.500.000 svarų. Bet netrukus sidabro 
ištekliai viršutiniuose sluoksniuose iš
sekė, reikėjo knistis per uolienas į 550 
m. gelmes. Išlaidos kolosališkai padi
dėjo, o iškasamo sidabro kiekiai ma
žėjo, ir naujieji brangiųjų akcijų savi
ninkai subankrutavo. Šis vienas pa
vyzdys iš daugelio rodo, kaip tose pa
čiose sąlygose ir toje pačioje ūkio ša
koj vieni gali pasidaryti trumpu lai
ku iš neturtingų milijonieriais, o kiti iš 
turtuolių virsti elgetomis.

SOCIALINĖS SĄLYGOS
Australija yra viena iš pažangiausių 

pasaulyj socialiniu susitvarkymu vals
tybių. Jau 1898 m. įvestas visuotinis 
žmonių senatvės pensijos draudimas. 
(Old Age Pension Act), kurio dar ligi 
šiol nėra pačioje Anglijoje. Kovotojai 
už šį draudimą, kuris kiekvienam su
laukusiam 60 metų amžiaus garantuo
ja įvairaus dydžio pensiją, buvo išvys
tę milžinišką akciją. Vien tik įstaty
mui priimti parlamente buvo pasakyta
1.400 kalbų. 1891 m. įsteigtas darbo de
partamentas (Department of Labour), 
kuris reguliuoja santykius tarp darbi
ninkų ir darbdavių, o ieškantiesiems 
tarpininkauja gauti darbo. Deja, šie so
cialiniai patogumai prieinami tik tik
riesiems Australijos piliečiams ir jais 
neturi teisės naudotis svetimšaliai atei
viai.

Australija yra būdinga pasiturinčių
jų darbo žmonių šalis be proletarijato, 
be masinio skurdo, (kuris plačiai su
tinkamas Anglijoj ir JAV) ir be jokios 
aristokratijos. Tai visapusiškos demo
kratijos šalis be kapitalo vergijos, bet 
ir nepažįstanti raudonojo smurto. Aus
tralijos valdžia jau nuo senai yra dar
bininkų rankose. Dėl to darbininkai 
turi daugiau privilegijų už kitas pro
fesijas. Užtenka parodyti darbininko 
pažymėjimas ir tau užtikrinta pirme
nybė. Tiesa, nuo to nukenčia šalies 
viešasis ūkis (finansai), nes krašte ne 
maža ūkinės anarchijos pavyzdžių, bet 
už tat darbo žmogus, kuris savo ran
komis kuria visos šalies gerbūvį, turi 
svarų balsą ir užtikrintas teises. Ta 
australiečių socialinė dvasia, paremta 
mažųjų, silpnųjų užstojimu, galima jus
ti ir Paryžiaus konferencijoj iš jų at
stovo Evatt kalbų, kuriose jis griežtai 
gina mažųjų tautų teises ir nesivaržo 
aristokratinėmis manieromis tarti tiesos 
žodį į akis tiems, kurie yra nustoję 
teisybės pajautimo ir bet kokio žmo
niškumo.

(B. d.)

Nauji vardai Prancūzijos kultūriniame gyvenime
Berlyno prancūzų zonoje išeinančia

me žurnale „Berliner Hefte“ Nr. 1 Paul 
Hartig plačiau rašo apie kultūrinį 
Prancūzijos gyvenimą. Nupasakojęs le
miamą reikšmę Prancūzijos kultūriniam 
- dvasiniam išsivystymui didžiųjų XX 
a. Prancūzijos dvasios vadų ir kultūri
ninkų — Adrė Gide, Romain Rolland, 
Pegny, Claudel, Duhamel, Henry de 
Montherlant, Franęois Mauriac, Jean 
Giradoux, Antoine de Saint - Exupery, 
Paul Valery — kurių ne vienas akty
viai pasireiškia ir šiandieninėje Pracū- 
zijoje, autorius prieina prie naujųjų 
dabar dažniau minimų vardų. Prancū
zija po šio karo įgaunanti daug visai 
naujų bruožų, su nauja energija išei
na generacija, pribrendusi sunkiose 
paskutinių metų kovose ir priespaudo
je. Šiai naujajai generacijai, kuri bu
vo pasiruošusi paaukoti savo gyveni
mą, prieškarinė literatūra atrodo kaip 
idėjinis, dvasinis žaidimas, nors ir jie 
patys savo revoliucijonierišką indivi
dualizmą yra stiprinę ta dvasinio iš
silavinimo literatūra. Bet jie praėjo 
pro baimę ir baisenybes, pro skurdą ir 
badą, pyktį ir beviltiškumą, savo aki
mis pamatė Pikto tikrovę tokią, kokia 
ji yra, ir įpuolė gilian pesimizman. Ne
nuostabu, kad juose toks stiprus pasi- 
biaurėjimas dabartimi. Jie be gailes
čio mus pastato prieš šiurkštų faktų

Keturios intelektualų konferencijos
Paskutinėm savaitėm įvyko visa eilė 

kultūrinių konferencijų, kurios, be abe
jo, Europos ir pasaulio gyvenime nebus 
bereikšmės. Todėl tenka trumpai su 
jomis susipažinti.
I. LAISVOS VAKARIETIŠKOS DVA
SIOS SUSITIKIMAS SU TOTALITA

RINE RYTŲ DVASIA.
Pirmoji konferencija, praeito mėne

sio pabaigoje prasidėjusi ir spalin nu
sitęsusi, tai Europos dvasios konferen
cija Ženevoje. Konferencijos leitmoty
vas — Europos savitarpis susipratimas, 
kaip išeities taškas pastoviai taikai 
kurti.

Posėdžiuose dalyvavo vadovaujančios 
Europos intelektualinės pajėgos, įvai
raus amžiaus ir pasaulėžiūrų. Didžiausi 
kraštutiniai poliai buvo: iš vienos pu
sės — žymusis filosofas egzistencializ
mo šulas prof. Karl Jaspers, iš kitos — 
žymusis marksizmo filosofas Georg Lu- 
kasc, iki 1933 m. gyvenęs Maskvoje, o 
dabar skaitąs paskaitas Budapešto uni
versitete.

Paskaitose ir diskusijose, dažnai la
bai karštose ir gyvose, buvo aptariamos 
aktualiausios kultūrinės problemos, nie
ko negražinant, daiktus vadinant jų tik
raisiais vardais. Diskusijose vyravo Ru
sijos ir Europos klausimas. Kai Georg

RUSIJOJE VALOMAS 
TEATRAS

Neseniai skaitėme apie valymo ak
ciją sovietų laikraščiuose ir rašytojų 
draugijoje; jos metu buvo pašalinta vi
sa eilė ir už Sov. Sąjungos sienų ži
nomų rašytojų, jų tarpe ir Zoščenko 
(už „sovietinio gyvenimo karikatūrini- 
mą“) ir Pasternak (už tai, kad nerašė 
„jokio politinio kūrinio“). Pašalintas ir 
pats rašytojų draugijos pirmininkas Ni- 
kolaj Tichonov. Priežastis aiškiai nu
rodyta „Pravdoje“. „Visi rašytojai; ku
rie yra įsigilinę į Lenino-Stalino raš
tus, turi atvaizduoti kapitalizmo cha
rakterį, kovoti prieš jo nuodingą įta
ką ir atskleisti veidą moderniojo impe
rializmo, kuriame slypi naujo karo dai
gai“. Tokie esą sovietinės literatūros, 
kuri anot „Pravdos“, yra pati pažan
giausia pasaulyje, tikrieji uždaviniai.

Dabar „Pravda“ vėl pasisako prieš 
teatrų direktorius ir dramaturgus.

Pirmiausia primetama, kad Maskvos 
Didysis Teatras savo repertuare sovie
tiškus motyvus nustūmęs į labai ‘ne
reikšmingą vietą. Garsusis Stanislavs
kio Dailės Teatras iš 20 savo statytų 
veikalų davęs tik tris rusų autorių ir 
tokiu būdu nebegalįs toliau būti Ru
sijos avangardine scena. Panašios sta
tistikos padarytos kitiems dideliems 
Maskvos, Leningrado, Kievo, Charko
vo ir Sverdlovsko teatrams. Sovietų 
gyvenimą vaizduojančios tik kelios pje
sės ir tos pačios esančios „silpnos ir 
beidėjinės“; sovietinis pilietis jose ne
paprastai sukarikatūrintas, rodomas 
primityvia, mažai išlavinta būtybe. 
Toliau „Pravda“ nurodo, kad teatras 
einąs savu keliu ir nesiderinąs su kraš
to politika. Per daug statoma istorinių 
dalykų, kuriuose idealizuojami carai, 
khanai ir didikai. Smarkiausias prie
kaištas metamas veikalų parinkėjams 
už repertuarų perkimšimą užsienietiš
kais kūriniais, kuriuose „viešai skel
biami buržuaziniai moralai ir nuomo
nės“. Esą statomi tokie veikalai, kaip 
Renardo „Mažoji kavinė“, Labiche 
„Smiltys akyse“ ir Somerset Maugham 
„Penelopė“ ir „Apskritimas“. Meno ko
mitetas bandęs „sovietinio piliečio sąži
nę apnuodyti sovietų liaudžiai priešinga 
ideologija“.

pasaulį, kaip pav. Jean Anouihl savo 
paskutiniame kūriny „Antigone“. Čia 
stovi tik dvi galimybės: pasirinkimas 
tarp Kreono ir Antigonos kelio. Tiesiog 
siekiama sau naudos iš žmonių piktu
mo ir apgavystėmis, prievarta bei me
lu užsitikrinama jėga, kaip Kreonas, — 
arba einama kartu su Antigona laisvu 
noru mirtin.

Dvasinis šios naujos generacijos va
das yra Jean Paul Sartre, kurs pernai 
rudenį išleistoje 800 psl. knygoje „Bū
tis ir Niekas“, bjaurėdamasis įprastiniu 
betiksliu gyvenimu, sukūrė naują pe
simizmo — katastrofos ir nusivylimo 
— sistemą. Kaip dramaturgas savo fi
losofiją jis išdėstė vaidinime „Huis — 
clos“, vykstančiame įsivaizduotame pra
gare. Apie šį vaidinimą atsiliepimai 
labai įvairūs: vieni jį aukština, kiti pei
kia. Šveicarų spauda rašo, kad ji pri
mena Mauriac’ą. Londone pjesė bu
vo uždrausta ir „Art Theater“, šį vai
dinimą pastatęs, jo pasižiūrėti tepa- 
kvietė tik meno kritikus ir žinovus. Jo 
pasibiaurėjimas bendruomeniniu gyve
nimu išreiškiamas žodžiais „Mūsų pra
garas — tai yra kiti“. Bet svarbiausia, 
gal, kad šis pesimizmas nepasilieka ne
gatyviose formose, nes, kaip pats Sar
tre sako, „gyvenimas yra absurdiškas, 
taip, bet mes turim jį įprasminti“. Iš 
okupacinių kovų laikotarpio išsinešta 

Lukasc tautų susipratimo pagrindan 
dėjo karo metu tarp Rusijos ir vakarų 
sąjungininkų buvusią ginklo brolystę, 
prof. Karl Jaspers akcentavo tik gry
nai europietišką dvasią. Tūkstantinei 
auditorijai visiškai tylint, jis šaukė: 
„Mes turime Europą tarp dviejų augan
čių imperijų neitralizuoti, mes turime 
Europą sušveicarinti, idant ji nebūtų 
subalkanizuota ir netaptų naujų ir dar 
baisesnių kovų arena“.

Prof. Jaspers ir Lukasc disputas bu
vo susikirtimas vakarietiškos laisvės 
dvasios su totalitarine rytų dvasia. Tai 
buvo gyvas veidrodis dvasinių ir pa
saulėžiūrinių skirtumų, kurie eina per 
visą Europą ir kurie, jeigu nenorima 
Europos žlugimo, konferencijos many
mu neturi prieiti prie visiško skilimo. 
Akivaizdoje tų pavojų, į klausimą, „kas 
yra Europa?“, Jaspers atsakė: „Ne geo
grafiškai, bet kaip dvasinis principas, 
Europa yra Vakarai“. Toliau jis pabrė
žė: „Amerika ir Sovietų Sąjunga turi 
įsijungti į Europą; dvasiniai Amerika 
ir Sov. Sąjunga priklauso Europai“. Šis 
pripažinimas laikomas konferencijos 
pagrindiniu laimėjimu. Visi dalyviai 
buvo vienos nuomonės, kad Europos 
negalima atskirti nuo likusio pasaulio, 
kad pasaulis turi susijungti dvasinių ir 
medžiaginių griuvėsių atstatymui.

Panašūs tarptautiniai susitikimai Že
nevoje būsią vykdomi ir ateityje. Že
nevoje išeisiąs taip pat didžiulis Euro
pos žurnalas, įvairiomis kalbomis. Ne
buvo supuolimas, kad šiame tarptauti
niame susitikime dalyvavo ir Stephan 
Spencer, kaip Jungtinių Tautų Orga
nizacijos atstovas. Iš tarptautinių susi
tikimų — Rencontres Internationales — 
ateity turinti išaugti bendra Europos 
švietimo kontrolė.

II. PASTANGOS MORALINIAI
ATSTATYTI PASAULĮ

Tuo pačiu metu prie Ženevos ežero, 
Caux mieste įvyko Moralinio Atstaty
mo konferencija. Joje dalyvavo ne tik 
daugumos Europos kraštų atstovai, bet 
taip pat Indijos ir Kinijos. Kongresas 
reikalavo pasaulinio mąsto kovos už 
laisvę. Indijos ir Anglijos atstovai pa
sikeitė didžio draugiškumo nuomonėm. 
Indijos atstovas pareiškė, kad jis prieš 
išvykdamas turėjęs susitikimą su Gan
dhi, kurs jį prašęs plačiai painformuoti 
apie Caux konferenciją. Kinijos dele
gatas apie Moralinio Atstatymo Konfe
rencijos veikimą išsireiškė: „Mes turi
me vesti idėjų karą, jeigu norime iš
vengti ginklų karo“. Kongresas nu
sprendė kitais metais susirinkti Indi
joje.

III. PACIFISTŲ PASTANGOS 
IŠSAUGOTI TAIKĄ

Trečioji konferencija įvyko Berne - I 
Ženevoje, kur Šveicarijos Taikos Tary-LITERATŪRA

Trisdešimties tautų atstovai, dalyva
vę Tarptautinėje Auklėjimo Konferen
cijoje (Endicott, New Yorke), vienbal
siai nutarė kurti Pasaulinę Profesūros 
Organizaciją, kurios tikslas būtų de
rinti profesorių veikimą visame pasau
lyje ir visur kelti auklėjimo lygį. Pir
masis šios organizacijos suvažiavimas 
įvyks kitą vasarą. Savo provizoriniuo
se įstatuose organizacija pažymi, kad 
jos tikslas sukurti tarptautinį profesū
ros bendradarbiavimą: 1, įgalinti visus, 
be jokio skirtumo, pasiekti aukščiausią 
išsilavinimo laipsnį, 2, pagerinti visa
me pasaulyje profesūros statutus ir ga
rantuoti jų intelektualinius, socialinius 
ir civilinius interesus bei teises, 3, 
stengtis palaikyti pasaulinę taiką gera 
valia, pasiremiant tarptautiniu santy- 

sąvoka „įsipareigojančio galvojimo“, 
galvojimo, nepasitenkinančio abstrak
tybe, bet siekiančio veiksmo.

Pats J. P. Sartre pajėgiausiu naujo
sios prancūzų literatūros reprezentantu 
laiko 30-tametį Albert Camus, kuris jau 
okupacijoj išmoko, kad rašymas yra 
rimtas dalykas ir kad šiandieną rašy
mas reiškia veikimą. Jo knygose jau
čiamas irgi gilus pesimizmas. Jis jose 
vaizduoja betikslį gyvenimą, kuriame 
žmogus stovi apleistas, be pagalbos, be 
vilties, be Dievo. Tačiau šitas pesimiz
mas pasireiškia kūrybiškai. Žmogus, 
palikęs visas šio pasaulio viltis, paga
liau susiranda pats save ir sužino, kad 
jis tik savimi tegali pasitikėti. Šiais 
metafiziniais apmąstymais jis pagaliau 
vėl laimi tikėjimą žmogumi ir jo dva
sinę laisvę, anapus prievartos ir jungo, 
brutalumo ir diktatūros. Jis savo kū
riniuose teigia žmogaus dvasios viešpa
tavimą, kuris įrodo savo tinkamumą 
žmonijai padoriu ir naudingu veikimu. 
Išsilaisvinęs nuo iliuzijų, Camus grįžta 
pilnas pasitikėjimo žmonijos didybe ir 
reikalauja politikos, kuri — atitolus 
nuo bet kokios realiosios politikos, su
naikinančios humaniškumo idėją — be- 
pretenzišku ir stipriu veikimu visose 
aplinkybėse užtikrina žmogaus viešpa
tavimą.

ba (22-jų svarbiausių pacifistinių orga
nizacijų sąjunga) sukvietė 70 vadovau
jančių pacifistinių Amerikos, Europos 
ir Azijos organizacijų. „Taikos Biuras“ 
ateity stengsis apimti visas pasaulio or
ganizacijas, dirbančias taikai. Yra nu
matyta įkurti tarptautinį veikimo cent
rą ir vieną sekretoriatą. Aukščiau mi
nėtus taikos balsus iš Šveicarijos dar 
labiau sustiprino Winston Churchillio 
atsišaukimas į akademinį pasaulio jau
nimą. Tai nėra atsitiktinumas, kad 
Churchillis į pasaulio jaunimą apeliavo 
iš Šveicarijos, kaip nėra atsitiktinumas 
ir trijų — Ženevos, Berno ir Caux — 
taikos kongresų beveik vienu metu vy
kimas Šveicarijoje. Šveicarija savo 
integraliu neutralumu, savo laikymusi 
karo metu ir savo pagalbos akcijomis 
savaime tapo tautų tarpininku.

IV. PASAULINIAI RAŠYTOJAI PASI
GEDO NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS
Dar viena konferencija, įvykusi lie

pos mėnesį Stockholme ir kažkaip mū
sų beveik nepastebėta, yra 18-tasis 
tarptautinio rašytojų P. E. N. klubo, 
kuriam priklausė ir lietuviai rašytojai, 
kongresas, po sunkių karo metų vėl 
užsimojęs naujiems darbams. Klubo 
pirmininkais yra buvę tokie garsūs ra
šytojai, kaip John Galsworthy, H. G. 
Wells, Jules Romains. 1927 m. Briusely 
įvykusiame P. E. N. kongrese buvo nu
statyta klubo pagrindinė bazė: literatū
ra, nors savo pagrinde ir yra tautinio 
charakterio, negali turėti ribų, nes me
no kūrinys, kaip visos žmonijos nuosa
vybė, negali būti politikos auka ir kiek
vienas P. E. N. narys visada privalo sa
vo įtaką panaudoti geresniam tarptau
tiniam susipratimui ir bendradarbiavi
mui. Ir dabar Stockholme buvo patvir
tinti tie patys klubo tikslai. Užsibrėžta 
siekti laisvo tarptautinio pasikeitimo 
mintimis, spaudos laisvės ir cenzūros 
panaikinimo taikos metu. P. E. N. klu
bo nariai įpareigoti aktyviai ir viešai 
protestuoti prieš kiekvieną minčių lais
vės varžymą. Kitoje rezoliucijoje pasi
sakoma, kad klubas visa spausdinto 
žodžio galia kovos prieš rasinę, klasi
nę ir tautinę neapykantą ir gins vie
ningai taikoje gyvenančios žmonijos 
idealą.

Kongrese buvo pasigesta visos eilės 
prieš karą veikusių centrų — Lenkijos, 
Norvegijos, Olandijos, Belgijos, Pran
cūzijos, Jugoslavijos, Rumunijos, Veng
rijos, Suomijos, Latvijos, Estijos ir Lie
tuvos. Pareikštas apgailestavimas, kad 
tik nekurie iš tų centrų galėjo vėl lais
vai atsikurti ir pasiųsti savo atstovus.

Sekantis P. E. N. klubo kongresas 
Ziuriche. • IR MOKSLAS

kiavimu pedagogikoj ir tiksliu, teisin
gu informacijų pasikeitimu, 4, infor
muoti UN-o suinteresuotus organus ir 
kitas organizacijas apie auklėjimo ir 
profesūros būklę.

MEDICINOS NAUJIENOS
Viena siuvamas mašinas gaminanti 

bendrovė išrado tokią „mašiną“, kuri 
kaip vienas iš chirurgo įrankių, sėk
mingai naudojama prie operacijų sta
lo. Šiame įtaisyme siūlai susiuvimui 
vyniojasi nuo specialios šeivos. Tokia 
„siuvamoji mašina“ leidžia griežtai 
kontroliuoti adatos dygsnius smegenų 
ar kitų organizmo opių vietų operaci
joj. Be to, atpalaiduojamas chirurgas 
nuo asistentų priklausomybės.

*
Chirurgai nustebinti nauja plastine 

medžiaga iš kazeino. Ši medžiaga buvo 
įvesta į kačių kaulus, kurie ją po kiek 
laiko be jokio skausmo absorbavo. Tai

įvyks 1947 m. vasarą

reiškia, kad plastinės vinys, plokštės 
bei sraigtai gali būti naudojami su
trumpintų kaulų dalių sujungimui. Mė
nesiams ar metams po operacijos 
praėjus, organizmas juos absorbuoja ir 
pakeičia nauju kaulų audiniu.

ŽMOGUS TURĖTŲ GYVENTI 100 M.
Ceshuntas, Anglija (AP). Vienas Har

ley g-vės (žinomas Londono gydytojų 
kvartalas), specialistas dr. Olldfieldas 
pareiškė, esą normali žmogaus širdis 
taip sukonstruota, kad ji gali plakti du 
su puse milijardo kartų, kas atitinka 
95-100 metų gyvenimo ilgiui.

„Tačiau dauguma žmonių“, tęsė jis 
savo kalboje, „širdį erzina ir pervar
gina valgydami mėsą, gerdami alko
holį ir fiziniai organizmą perkraudami 
nuo ko širdis prieš laiką nustoja pla
kusi“.

Dr. Olldfieldas nuo visų tokių „erzi
nimų“ laikosi nuošaliai ir gyvena tik 
vaisiais. Jis turi 83 metus.

Tarptautinė Muzikos Draugija Žene
voje įsteigė tarpt, muzikos mokyklą. 
Jon prašymus padavė 525 asmenys iš 35 
kraštų. Įdomu, kad 101 iš jų yra pran
cūzas, 78 italai 51 šveicaras, 51 austras, 
40 vengrų, 29 anglai, 25 belgai, 11 len
kų, 9 žydai, 1 estas, ir kt.
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Didžiausioji musų stovykla
Jos įsikūrimas, kuliurinis gyvenimas ir nuveikti darbai

Prie Mainę upės kranto, nepertoliau- 
siai nuo Frankfurto, yra Hanau mies
tas. Šiandien jis, kaip ir daugelis kitų 
Vokietijos miestų — beveik griūvėsiu 
krūva. Tik pakraščiais kiek išlikę svei
kų ir daugiau ar mažiau apgriautų na
mų, kurie šiandien po truputį atstato
mi. Seniau Hanau miestas buvo pagar
sėjęs, kaip auksakalių miestas. Vokie
čių literatūros istorijoje jis žinomas, 
kaip brolių Grimų gimtinė. Įspūdingas 
brolių Grimų paminklas turgavietės 
aikštėje tarp griūvėsiu tebestovi. Ap
link paminklą beveik viskas sunaikin
ta, o pats paminklas tik truputį apdras
kytas. Toj griūvėsiu aplinkoj broliai 
Grimai giliai susimąstė ir susirūpinę 
visu tuo, kas buvo. Juk tai viena iš 
pačių baisiausių pasakų vokiečių tau
tos buityje. Hanau miestas savo vardą 
yra įrašęs ir vokiečių tautos istorijoje. 
Trisdešimties metų ir Napoleono karai 
paliko žymius pėdsakus Hanau mieste. 
Vieno tų karų generolo Lamboy vardu 
yra pavadinta ir gatvė. Joje pusiau 
apgriautos kareivinės, o jose 1945 me
tų pavasarį sau prieglaudą rado lietu
viai tremtiniai. Hanau lietuvių stovyk
la yra pati didžiausioji lietuvių stovyk
la. Ir tuo būdu šis Vokietijos miestas 
įeis j lietuvių tremtinių ir net į mūsų 
tautos kultūros istoriją.

Į Hanau DP Camp lietuviai pradėjo 
burtis 1945 m. gegužės pradžioje, kai 
jie buvo amerikiečių karių išvaduoti iš 
nacių vergijos. Keliasdešimt žmonių 
prieš keletą metų buvo prievarta iš Lie
tuvos atvežti į Hanau pramonės dar
bams. Kiti traukė į Hanau iš aplinki
nių Gross Hesseno ir Thūringijos pro
vincijų, kur jie taip pat vergavo Vo
kietijos fabrikuose ir žemės ūkyje. Ta
čiau didysis lietuvių antplūdis į Hanau 
DP Camp prasidėjo birželio mėn. pa
baigoje, kai sovietų kariuomenė pradė
jo užiminėti Saksoniją ir Thūringiją. 
Tūkstančiai lietuvių įvairiausiomis su
sisiekimo priemonėmis, pradedant mo
demiškais amerikiečių sunkvežimiais ir 
baigiant savo pasigamintais ratukais, 
visais keliais traukė į Vakarus, ieško
dami amerikiečių prieglaudos ir para
mos. Daug tokių vargo keleivių rado 
sau pastogę apgriautose Hanau Lam- 
boystr. vokiečių kareivinėse. Nuo bir
želio 15 ligi rugpjūčio 15 d. Hanau DP 
Camp lietuvių skaičius augo ne die
nomis, bet valandomis: birželio 15 jų 
buvo 411, liepos 1 — 951, liepos 15 — 
1479, rugpiūčio 1 — 2279, rugpjūčio 15
— 2837.

Pirmiesiems lietuviams pirmosios die
nos Hanau DP Camp teikė daug rū
pesčių ir nerimo. Jie norėta padaryti 
Sovietų Sąjungos piliečiais ir išgabenti 
į Rytus. Tačiau lietuviai energingai 
prieš tai pasipriešino, atsiskyrė iš rusų 
valgyklos ir pradėjo organizuoti savo 
stovyklą. 1945 m. gegužės 20 d. Hanau 
UNRRA Team 27 direktorius Mr. H. 
Heath Pabaltijos tautų stovyklos ko
mendantu paskyrė dailininką Vytautą 
Kazimierą Jonyną. Jo didelės energijos 
dėka lietuvių stovykla smarkiu tempu 
organizavosi.

Pirmasis didysis rūpestis — patalpos. 
Į stovyklą atvykusieji savo daiktus su
krovė aikštėje ar kur pašiūrėje, ran
koves pasiraitę kibo patalpų valyti. Pa
talpos buvo baisiai priterštos, lyg jose 
būtų gyvenę ne žmonės. Iškuopus iš 
patalpų mėšlą ir šiukšles, buvo į jas 
galimą sugabenti daiktus ir toliau jas 
tvarkyti, {statant duris, langus, pečius, 
o kai kur net ir grindis. Patyrusių inži
nierių dėka, palyginti, greitu laiku bu
vo sutvarkyta elektra ir kanalizacija 
bei vandentiekis. Stovyklos remonto 
darbams vykdyti buvo įsteigtas tech
nikos biuras, kuriam visą laiką vado
vauja dipl. inž. S. Drąsutis.

Kiek aptvarkius stovyklos patalpas, 
buvo galima pradėti rūpintis ir stovyk
los gyventojų kultūrinias reikalais. Ha
nau lietuvių stovykloje kultūrinių pa
jėgų buvo pakankamai. 1946 m. gegu
žės 25 d. stovyklos gyventojų surašymo 
duomenimis — iš 2.785 stovykloje gy
venančių 157 buvo baigę aukštąjį moks
lą, 128 — specialųjį ir 238 — vidu
rinįjį. 1946 m. vasarą į Hanau lietuvių 
stovyklą atkėlus Muna - Munster ir 
Lichtenau lietuvių stovyklas jos gyven
tojų skaičius pašako per pusketvirto 
tūkstančio.

Jau 1945 m. liepos mėn. pradžioje 
pradėta rūpintis švietimo įstaigomis ir 
per keletą mėnesių jos buvo suorgani
zuotos. Per vienerius metus švietimo 
srityje daug padaryta. 1946 m. liepos 
1 dieną Hanau lietuvių stovykloje vei
kė šios švietimo įstaigos: vaikų dar
želis — 86 mokiniai, pradžios mokykla
— 228, gimnazija — 247, pedagoginiai 
kursai — 8, miškų technikų kursai — 
37, anglų kalbos kursai — 118, pran
cūzų kalbos kursai — 34, šoferių me
chanikų kursai — 40, prekybos - koope
racijos - buhalterijos — 23, seserų sa- 
maritiečių kursai—22, elektromonterių 
kursai — 52, siuvimo - kirpimo kursai
— 101, meno studija — 16, radiotech
nikų kursai — 15. Gimnazijos pirmąją 
laidą baigė 28 abiturientai. Pedagogi
nius kursus — 13 klausytojų, buhalte

rijos kursus — 19. Daug mokyklinio 
jaunimo dalyvauja skautų organizaci
joje, kurią sudaro vyrų ir moterų skau-

Alfas Gilvydis
LTB Hanau apyl. kom. pirmininkas 

tų tuntai. Skautų organizacijai priklau
so daugiau kaip 300 jaunimo.

Nepamiršta stovykloje ir lietuviškoji 
daina. Pirmoji choro vadovė p-lė Ra
dzevičiūtė. Vėliau chorams kiek vado
vavo Juozas Žemaitis, o dabar „Daina
vos“ ansambliui, kurį sudaro vyrų ir 
mišrusis chorai, vadovauja muzikas Br. 
Jonušas. „Dainavos“ ansamblis savo 
dainomis jau spėjo plačiau pasireikšti 
ir už stovyklos ribų. Pažymėtina, kad 
š. m. rugsėjo 19 d. Hanau lietuvių sto
vykloje lankėsi Belgijos radijofono at
stovai, kurie paprašė „Dainavos“ vyrų 
ir mišrų chorus įdanuoti į plokšteles 
lietuviškų dainų. Vyrų choras įdaina
vo Jasinausko „Naktis graži“, Naujalio 
— „Lietuva brangi“, Švedo — „Balnok 
tėveli“,, mišrus choras įdainavo K. V. 
Banaičio „Už jūrių marių“ ir „Pasku
tinis vakarėlis“, Broniaus Jonušo „Na
mo“, Štarkos „Nudavė dukrelė“ ir liau
dies daina „Ta mus seselė“.

Didžioji Hanau lietuvių stovykla sa
vaime suprantama negalėjo išsiversti ir 
be savo teatro. Jį ėmėsi organizuoti 
1945 m. gruodžio mėn. nedidelis entu
ziastų būrelis. 1946 m. sausio 29 d. ak
toriaus Vytauto Valiuko vadovaujami 
jie pirmą kartą suvaidino Kazio Binkio 
5 veiksmų pjesę „Atžalyną“. Vaidini-

krabai juda
Ar atbundantieji Vidurinieji Rytai pasuks 

Rusijos, ar Amerikos link.
Viduriniuose Rytuose neramu. Skai

tome apie bombų sproginėjimus Pales
tinoje, riaušes Kaire ir apie demons
tracijas visose arabų valstybėse nuo 
Tigro iki Nylo. Nuo to kas atsitiks Vi
duriniuose Rytuose, priklausys likimas 
pasaulio, kuriame gyvensime mes ir 
mūsų vaikai. Šiame neramumų centre, 
Rusija sueina į konfliktą su gyvybi
niais Britanijos ir JAV interesais. Mi
lijonai arabų juda tautinio atgimimo 
kryptimi, neapsišpręsdami kur pasuk
ti: J Vakarus ar į Rytus, komunizmo ar 
demokratijos link. *

Yra neginčijama tiesa, kad arabai 
labai staigiai progresuoja. Ši generaci
ja stengiasi atsiplėšti nuo viduramžiš
ko feodalizmo gyvenimo būdo ir pa
siekti 20-to amžiaus tempą. Šalia mo
derniškos arabais knibždančios stoties 
Palestinoj, stovyklauja beduinai pala
pinėse, niekuo nesiskiriančiose nuo tu
rėtų Abraomo laikais. Damaske vie
nuose namuose Tiesiojoj g-vėj yra ha
remas, kuriame atskirtos nuo pasaulio 
gyvena šyduotos moterys, o dama iš 
gretimo namo nešioja paskutinės Ho
livudo mados rūbus ir važinėja po mies
to moterų susirinkimus, agituodama 
balsuoti už gražiosios lyties kandidates.

Apsileidęs nomadų šeikas turi mir
ties ar gyvybės teisę savo laukinių tau
tiečių atžvilgiu. Jis gali kurią nors sa
vo žmonų ar sugulovių sudeginti ant 
laužo, jei tik, žinoma, tas jam 'patinka.

Veržliausioji arabų pasaulio masė yra 
vidurinioji klasė. Tai nauja dinamitiš- 
ka V.Rytų jėga. Anksčiau viršūnėse sė
dėjo tik pašos, o žemieji felachai ir 
nuskurę beduinai — apačioj. Sakoma, 
kad dar neseniai visose arabų vals
tybėse buvo tik 30 žmonių, su kurių 
sprendimais rimtai skaitytas!. O dabar 
reikia skaitytis su prekybininkais, in
žinieriais, teisininkais, gydytojais, mo
kytojais ir studentais. Jie yra arabų 
pasaulio viltis ir pavojus. Kurį kelią 
jie pasirinks? Jų tarpe yra vadų, bet 
kolkas neužtenka laisvų balsuotojų ir 
nėra plačiai informuojamos viešosios 
nuomonės.

Neįmanoma pravesti laisvų rinkimų 
kurioj nors beduinų giminėj, valdomoj 
despotiško šeiko jėgos. Sostinėj jis sė
di atstovų kambary apsijuosęs šovi
niais ir su dviem pistoletais. Neseniai Si
rijos parlamente debatai tarp tautelių 
ir miestelėnų atstovų taip įkaito, kad 

mas visais atžvilgiais pasisekė ir Ha
nau dramos mėgėjų būrelis save pasi
vadino „Atžalynu“. Aktoriaus A. Škė
mos vadovaujami š. m. balandžio 28 d. 
pirmą kartą suvaidino A. Škėmos vie
no veiksmo pjesę „Vieną Vakarą“ ir A. 
Gustaičio kaimo vaizdelį „Sekminių 
Vainikas“. Rugsėjo 20 d. aktorius St. 
Pilka su „Atžalyno“ kolektyvu pastaty
dino Friedricho Schillerio pjesę „Prin
cesė Turandot“. „Atžalynas“ su savo 
vaidinimais yra aplankęs ir kaimynines 
stovyklas.

Hanau lietuvių stovykla turi ir savo 
spaudą. Stovyklai besikuriant, buvo 
pradėtas leisti sieninis laikraštis „Ha- 
nau Lietuviai“. Jis ir ligi šiol kas sa
vaitę' tebeleidžiamas. Šis laikraštis gau
siai iliustruojamas. Kasdieninei infor
macijai leidžiamas Hanau Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės Komiteto In
formacijos Biuletenis, kurio iki šiol iš
leista jau daugiau kaip 350 numerių. 
Pernai buvo išleisti 8 numeriai rotato
rium spausdinto savaitraščio „Lietuvių 
Žinios“. Be to, pora numerių išleista 
vaikų laikraštėlio „Gimtinės žiburėliai“. 
1946 m. vasario 16 dienos šventei pa
minėti stovyklos lietuvių komiteto bu
vo išleistas spaustuvėje spausdintas 44

Jonas Kutra
Hanau stovyklos vadovas

psl. gausiai iliustruotas leidinėlis „Li
thuania and its day of Independence 
on the 16 th February 1918—1946“.

Hanau lietuviai sportininkai yra su- 

grupė šeikų, išsiti.'.ukę ginklus, puolė 
opoziciją. Sesija nutrūko.

Daug kur užmiesčiuose dar egzistuo
ja feodalinė sistema. Vienam žmogui 
priklauso ištisas kaimas. Jis „atstovau
ja“ jį parlamente. Jis įeina sąjungon su 
kitais feodalais savininkais. Jų grupė 
— ištikimai tarnauja dar didesniam 
viešpačiui.

Šiek tiek pažengė pirmyn Irakas, kur 
feodalinė sistema yra pati blogiausia. 
Čia kai kurie šeikai turi daugiau 100. 
000 akrų derlingos žemės, duodančios į 
metus apie 250.000 dolerių pajamų. 
Irako vyriausybė dar nėra pakankamai 
stipri šiuos didžiūnus feodalus suval
dyti. Vis dėlto, vienas planų jau pra
dedamas vykdyti. Žemutinio Tigro pa
krantėse sudrėkintas didelis apleistos 
žemės plotas ir padalintas į 85 akrų dy
džio naujokynus. Toks naujokynas 
laisvai atiduodamas žmogui sutikusiam 
ten gyventi ir dirbti. Po penkių metų 
jis tampa jo nuosavybe. Vyriausybė 
plečia pavyzdinių ūkių tinklą, iš kur 
naujakuriai gauna sėklų, veislinių gy
vulių ir nurodymus žemei dirbti.

Kita dirva reformoms yra darbas, iki 
šiol arabas fabriko darbininkas nebu
vo saugojamas jokių įstatymų. Nė vie
nas įstatymas nekontroliavo vaikų dar
bo. Visokios orientalinių kilimų rūšys 
gali būti išaustos liaunais vaikų pirš
tais. Jie dirba prie audimo staklių, sė
dėdami ant siauros lentos nukartomis 
kojomis, po dešimt ir daugiau valandų 
į dieną. To pasėkoj, daugelio kaulai 
deformuoti. Kur mokymas privalomas, 
ten savininkas savo fabriką pavadina 
mokykla — pusvalandis skaitymo, ra
šymo ir skaičiavimo, o devynios su pu
se valandos kilimų audimo.

Otomano imperijos laikais, Palestinos 
arabai buvo beveik visi analfabetai: 
Dabar ten 125.000 mokinių lanko mo
kyklas ir Jeruzalėj yra viena aukštoji 
arabų mokykla. Egiptas turi du vals
tybinius universitetus, įsteigtus pasta-; 
rųjų 25 metų bėgyje. 1928 m. Irakas 
su 3 mil. gyventojų turėjo 264 mokyk
las su 26.700 mokinių. Dabar jų yra tris 
kart daugiau, bet beraštiškumas dar 
neįtikėtinai didelis.

Žmonės mėginą perdirbti arabų tau
tą, labai stinga technikinės ir adminis- 
tratyvinės paramos. Bet jiems trūksta 
tokių patarėjų, kurie iš tikrųjų norėtų 
patarti, o ne kontroliuoti. 

sibūrę į „Perkūno“ sporto klubą. Kul
tivuojamos visos sporto šakos: futbo
las, tinklinis, krepšinis, stalo tenisas, 
lengvoji atletika etc. Rungtyniaujama su 
tos pačios stovyklos kitų tautų sporti
ninkais ir su iš toliau atvykstančiomis 
lietuvių komandomis. Taip pat parung
tyniauti dažnokai išvykstama ir į kitas 
lietuvių stovyklas.

Stovyklos sanitarinius reikalus aprū
pina ambulatorija, kuriai vadovauja 
nuo pat jos įkūrimo pradžios Dr. St. 
Ankudavičius. Be jo, dar ambulatori
joje dirba keli lietuviai gydytojai. Iš 
viso Hanau lietuvių stovykloje yra ke
liasdešimt lietuvių gydytojų, kurių ke
letas dirba UNRRA ligoninėje ir vie
nas’kitas amerikiečių ligoninėse. Nors 
dėl per didelio gyventojų susikimšimo 
stovykloje sanitarinės gyvenimo sąly
gos yra blogos, tačiau dėl UNRRA svei
katos skyriaus ir lietuvių gydytojų bud
rumo infekcinėms ir epideminėms li
goms kilti ir plisti kelias yra užkirstas. 
Švarai ir higienai palaikyti daug pade
da dušas - pirtis, kuri per savaitę vei
kia keturias dienas: dvi — moterims 
ir dvi — vyrams.

Stovyklai besisteigiant, kun. A. Mar- 
tišiūno buvo pradėta organizuoti ir ka
talikų parapija. Stovyklos parapijos kle-t 
bonui A. Martišiūnui išvykus į Ameri
ką, jo pareigas perėmė kun. A. Klimas.

Hanau lietuvių stovykla daug kuo pa
naši į kitas lietuvių stovyklas, tačiau 
ji turi ir vieną jai labai būdingą bruo
žą, būtent: joje gyvena daug ūkinin
kų, turinčių ir gyvojo/inventoriaus, ku
rį jie bent kuria kaina stengiasi išlai
kyti.

Hanau lietuvių stovykloje, kaip di- 
džiausiojė ir esančioj kuone vidury vi
sų trijų zonų, vyksta visokie lietuvių 
tremtinių kultūriniais reikalais suva
žiavimai. Suvažiavimų jau buvo nema
žai, ir jų dalyvius hanaviškiai lietuviai 
priima vaišingai.

Hanąu lietuvių stovykloj kuone visi 
dirba: jaunimas mokosi stovyklos mo
kyklose ar' studijuoja vokiečių ir Ham
burgo DP universitetuose, suaugusieji 
vieni dirba stovyklos švietimo, admi
nistracijos ar kitokį darbą, antri tar
nauja UNRRA’oje, treti, jų daugiausia, 

. dirba pas amerikiečius. Bedarbių nėra, 
gal tik vienas kitas darbo vengiąs ar 

Į ligonis. A. D.

Tiesa ar ne, bet arabai nepasitiki 
britų imperializmu. Praeity britai kon
troliavo jų finansus ir savo pastatyto
mis sąlygomis trugdė daryti užjūryje 
užpirkimus.

Prancūzams jie reiškia atvirą neapy
kantą. Savo mandatuose Syrijoj ir Li- 
banone prancūzai vedė karišką sauva
lę prieš arabų opoziciją, savo valdymą 
apvainikuodami Damasko bombardavi
mu (1945). Tokia politika ilgiems lai
kams sudrumstė Vid. Rytų santykius 
su Prancūzija.

Arabai yra taip pat mirtini sionizmo 
priešai. Palestinos problema čia negali 
būti išsamiai diskutuojama, užteks tik 
pasakyti, kad taikingas jos sprendimas 
rasti bus nepaprastai sunku.

Arabų valstybės laikosi išvien. Spus- 
telk vieną iš jų, tai kitos pasišiauš. Po 
paskutinių riaušių Kaire, kiekvienoj 
arabų valstybėj įvyko didelės viešos 
dęmonstracijos už Egipto „kankinius“. 
Prancūzų sauvalė Damaske sukėlė visą 
arabų pasaulį. Ir kas svarbiausia, sio
nistų ginčai visus arabus labiau vieni
ja.

Taigi, kur link pasuks arabai. Gal 
būt, link Rusijos? Sovietų Sąjunga ara
bų valstybėmis labai suinteresuota. 
Kiekvienoj sostinėj rusų pasiuntinybė 
didesnė už amerikiečių, nors sovietai 
už mus turi daug mažiau komercinių 
interesų. Kiekviena Rusijos atstovybė 
yra sovietų propagandos paskirstymo 
centras. Pastaruoju metu Kremlius la
bai susirūpino sovietų teritorijoj gyve
nančiais musulmonais ir nepraleidžia 
jokios progos sustiprinti ryšiams tarp 
jų ir arabų valstybių musulmonų. Dau
gybė rusų lanko Ašarą — didįjį mu
sulmonų universitetą Kaire.

Britai ir prancūzai kreipdavo dėmesį 
tik į miestų* burmistrus ir valdančiuo
sius šeikus. Rusai kreipia savo propa
gandą kaip tik į studentus, krautuvi
ninkus, fabrikų darbininkus ir ūkinin
kus. Rusija drauge su arabais užėmė 
poziciją prieš jų „prispaudėjus“, patar
dama jiems britais ir prancūzais at
sikratyti. Taip pat ir Palestinos atžvil-

Rusų karininkai lenkų kariuomenėje
Varšuva (AP). Lenkų ginybos minis- 

teris maršalas Kola-Žimėrskis spaudos 
atstovams pareiškė, kad sovietų kari
ninkai tuojau apleisią lenkų kariuome
nę, kai tik bus parengtas lenkų kari
ninkų kadras.

Nuo 1945 m. birželio m. ligi 1946 m: 
rugsėjo m. iš lenkų kariuomenės at
leista 144.000 raudonosios armijos ka
rininkų. Dabar Kola-Žimierskis apskai
čiuoja, kad lenkų kariuomenėje yra 
nuo 4 ligi 4,5°/o rusų karininkų. Len-

SPORTAI
WIESBADENO „LITUANICA“ HANAU

X.6. Wiesbadeno „Lituanicos“ krep
šininkai ir futbolininkai viešėjo Hanau, 
kur susitiko su vietinio „Perkūno“ klu
bo sportininkais. Futbolo rungtynės bai
gėsi 4:1 (2:0) „Perkūno“ naudai. Pirma
me kėlinyje wiesbadeniečiai, turėdami 
persvarą, neišnaudojo visą eilę progų 
ir hanaviečiai iš atskirų prasiveržimų 
Surkevičiaus ir Morkūno (iš- baudi
nio) įvarčiais vedė 2:0. Antrame kėliny 
Sabaliauskas padarė 2:1. Teisėjui davus 
du. baudinius Hanau naudai abu buvo 
įkirsti į neginamus vartus. Rungtynių 
teisėjas, atrodo, buvo ne visai objekty
vus.

Krepšinio rungtynes laimėjo taip pat 
hanaviškiai 24:22 (4:14), „Lituanica“ 
pirmame kėlinyje pasirodė kaip prana
šesnis vienetas ir sėkmingai vartodama 
blokavimą, visiškai neleido priešui1 pri
eiti prie savo krepšio, ką parodė pirmo 
kėlinio pasekmė 14:4. Antrame kėliny
je hanaviškiai susiėmė ir, turėdami ne
maža laimės, pasekmę išlygino. Koman
dose žaidė ir taškus pelnė: „Perkūno“ 
— Paransevičius 13, Bagdonas 6, Supro- 
nas 2, Mijanavičius 2, Gasiūnas 1, Kal
vaitis 0; „Lituanicos“ — Miškinis K. 9, 
Blankus 5, Miškinis V. 4, Landsbergis 
2 ir Afanasjevas 2.

Wiesbadeno, stovykloje įrengta nauja 
futbolo aikštė, kurioje pirmas rungty
nes sužaidė vietos komandos „Lituahi- 
ca“ — Lenkai. Rungtynės baigėsi ..2:2 
(1:1). Įvarčiai Latkausko ir Bytauto.

UŽSIENIO SPORTAS
— Tarpvalstybinėse lengvosios atle

tikos rungtynėse Norvegija nugalėjo 
Daniją 103:101.

—> Amerikiečių karinė valdžia GrOss 
Hesseno vokiečių jaunimui atidavė var
tojimui 4000 porų futbolo buCų. .

— Pasaulinėse profesionalų golfo pir- 
menybėse, pirmą vietą laimėjo: ameri- 
iretis Sam Snead su 138 mušimais.

— .Tarpvalstybinėse futbolo rungty
nėse Belfaste Anglija sukirto Airiją 7:2 
(3:0), Briusselyje Belgija pralaimėjo 
prieš Olandiją 1:3,

— Rusė lengvaatletė Dumbadse, da
lyvavusi Oslo Europos lengv. atletikos 
(Pirmenybėse ir neseniai pastačiusi nau
ją pasaulio rekordą disko metime, už 
savo atsižymėjimus sporte gavo 15.000 
rublių.

giu Rusija veda atsargią,, antisionisti
nę politiką.

Rusų propaganda vyksta nevisai 
sklandžiai. Arabas, ir dabar artimas 
dykumų beduinui, yra visiškas indivi
dualistas. Todėl arabų, komunistų- par
tijos nedidelės. Tačiau kitų partijų nė
ra iš viso. Busimieji rinkėjai tik dabar 
pradeda konsoliduotis atskiromis ■ gru
pėmis. Paskelbtoji komunistų partijos 
programa švelni ir pakankamai . gudri 
sukelti darbo klasės nepasitenkinimą. 
Arabų pasaulis gali pasukti link Ru
sijos, jei jis neturės dar kito kelio.

Arabų kultūra buvo pasiekus aukš
čiausio laipsnio, kai Mahomedo pase
kėjai dar prieš 1.200 metų suvienijo 
vienos tikybos žmones į rytus ir pietus 
nuo Viduržemio Jūros. Bet arabai buvo 
turkų užkariautojų perblokšti ir 400 
metų jų progresas visai sustojo. Arabai 
merdėjo, o vakarų civilizacija .juos vi
jo.

19 a. buvo pasireiškęs kultūrinis, ju
dėjimas, bet pirmoji proga revoliucijai 
prieš turkus atėjo Pirmojo Pasaulinio 
Karo metu. Arabai kovojo su alijan- 
tais, tikėdami tuom sau laisvę išpirkti. 
Bet sąjungininkų konferencija prie San 
Rėmo apdovanojo Britaniją Palestinos, 
Trans-Jordanijos ir Irako mandatais, 
o Syriją ir Libanoną — atidavė Pran
cūzijai. Egiptas tvirtai liko britų pro
tektorate.

. Arabai kovojo prieš tokią kontrolę’ir 
laimėjo keletą koncesijų, bet ne tikrą 
nepriklausomybę. Jie ūkiškai daug nu
stojo, kai Antrasis Pasaulinis Karaš į 
jų brastą atsiuntė Vakarų karines pa
jėgas. Bet karas atnešė su savim Įir 
industrializaciją ir vakarietišką auklė
jimo sistemą.

Karas baigėsi ir nors prancūzai su 
britais bando pasilikti, — arabai-neno
ri jų abiejų. Abi pajėgos rengiasi- iš
eiti, iš dalies palikdamos tuštumą.

Amžiais arabus vedė svetimieji at
vykę trokšdami nutukti. JAV galėtų 
būti vadu, kuris ateina tarnauti ir tuom 
patarnautų sau patiems ir pasauliu^.

(Iš „Readers Digest“).

kų kariuomenėje yra 155:000 vyrų.
Lenkams rusų karininkai buvo rei

kalingi kaip pagalba atstatant ka
riuomenę. Maršalas pridūrė, kad Len
kija priimsianti Generolo Eisenhoveęio 
pasiūlymą priimti amerikiečių karinih- 
kų pagelbą lenkų kariuomenės pėren- 
gimui. O viename per radio skaityta
me atsišaukime maršalas įspėjo visįus 
užsienyje „imigracijos“ lageriuose gy
venančius karininkus, kad jie gali likti 
oe pilietybės.
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„Turandot" tremtinių scenoje
Net neteatralas Stasio Pilkos, kuris 

ši. veikalą pasirinko, dirbdamas su mė
gėjais (dėjo daug darbo ir, pagaliau, 
paruošė scenai, galėtų paklausti: 
, — Kodėl būtent „Turandot“?

Ar todėl, kad Hanau lietuvių vaidin
tojų „Atžalyno“ vadovui Carlo Gozzi 
kiniškoji pasaka pasidabojo, kaip fan
tazija, nieko bendro su mūsų tremti
nių kasdieniniu gyvenimu neturinti, 
kaip priemonė bent kelioms valandoms 
perkelti žiūrovą iš realaus stovyklos 
gyvenimo j fantazijų pasaulį?

Ar todėl, kad Stasys Pilka, surinkęs 
prityrusių aktorių būrį, panoro pasta
tyti veikalą, kurio ne iš karto imasi ir 
profesionalų sudarytieji teatrai?

O gal todėl, kad Stasys Pilka pano
ro paeksperimentuoti su mėgėjais, kaip 
su žalia medžiaga, kažkurioms sceni
niams uždaviniams išspręsti?

Paskaičius spektaklių afišas, tuoj 
Skubi ( stovyklos garažą - teatrą pa
žiūrėti scenos. Kur gi šioje mažoje er
dvėje sutilps veikalo skaitlingi artistai, 
dekoracijos, butaforija? Juk 26 veikalo 
personažai scenoje turės ne tik stovėti, 
bet visi kartu judėti, veikti. Net Augs
burgo profesionalai, prašydami auto
rių sukurti koki veikalą, maldaute mal
dauja — tik kad nebūtų daugiau 6-8 
personažų! Ir scenos mažos ir aktorlv 
nėra. O štai Stasys Pilka visa tai nu
bloškęs ( šalj, ėmė ir patiekė septynių 
paveikslų „Turandot“.

Nieko nuostabaus, kad žiūrovas prie 
spektaklio prieina kažkaip atsargiai 
Kiekvienas, veikalą matęs mūsų ne
priklausomų sostinių scenose, tik nu
sišypso ir kraipo galvas. Bet pažiūrėti 
ateina visi, nes, tarp mūsų kalbant, visi 
tie koncertai jau trupučiuką pribodo 
Bet ne tai svarbu, kad žiūrovai skait
lingą! susirenka, kur gi dingsi stovyk
loje, bet svarbu tai, kad rimtai žiūri 
reaguoja, kur reikia sėdi tylūs, kur rei
kia ploja, bet nešvilpia.

Reikia pripažinti, kad nors ir mažy
tėje scenoje, aktoriai, kartais masinėse 
scenose vos prasilenkti galėdami, ir pa- 
sistumdo, bet juda darniai. Režisieriaus

„Atžalyno“ vaidintojai E. Vilutienė - Turandot ir J. Kelečius - 
Kalafas Wiesbadeno stovyklos scenoje Foto A Giedraičio

M, Jovaraitės išleistuvės

detalė, kelios kėdės, turinčios vaizduoti 
kinietišką stilių, žibintas. Ir tenka pri
pažinti, kad visa tai (spūdį sudaro. Jei 
ne pasakiškų Kinijos karaliaus Pekine 
rūmų, tai vis dėlto kažko savotiško, kas 
iš dalies gal ir primena Rytus.

Kostiumai margi, net per daug mar
gi. Iš jų jokiu būdu pasakiškųjų Ki
nijos karaliaus dvariškių apdarų vaiz
dą vargu ar susidarysi. Ir jei moteriš
kieji personažai savo kostiumais dau
giau primena Artimuosius Rytus, tai 
vyriškieji kostiumai sudaro bendrai 
cažkokią egzotiką, kas gali priminti ir 
įasakiškąją Kiniją ir visai realų UNR- 
RA rūbų sandėli. Ypač tai žymu ma
gesniųjų personažų kareivių kostiu
muose.

Darbo sąlygos režisieriui tremtyje, ži
noma, yra žiaurios. Matyti, kad Sta
sys Pilka joms nugalėti yra padėjęs 
laug darbo ir kad visa vaidybinė ak
torių pusė gulė ant jo kaip režisieriaus 
iečių. Tačiau jo surinktieji vaidinto- 
ai, tenka 
<ai kurie 
:am tikru 
■odo, kad 
vienas po kito deklamuoja, o kai atsi- 
nerki ir užkemši ausis, rodos ne kartą 
natai patį Stasį Pilką scenoje judanti ir 
Gestikuliuojantį. Tik pažiūrėjęs ( pro- 
;ramą ir Įsitikinęs, kad pats režisierius 
Jame spektaklyje kaip aktorius nedaly
vauja, patiki, kad tau pasivaideno.

Teatleidžia aktoriai, kad čia jie ne- 
lagrlnėjami kiekvienas Skyrium. Į juos 
lenką dar žiūrėti kaip į studijos moki-

pripažinti, yra gana gabūs, 
iš jų sugebėjo net persiimti 
stiliumi. Kai užsimerki, at- 
scenoje keli Stasiai Pilkos

nius, o iš spektaklio sprendžiant mokosi 
jie uoliai ir mokytojas su jais dirba ne
mažai. To mokymo, to mokymosi, tų 
studijų išdavas žiūrovas ir mato sce
noje. Jis jas vertina palankiai. O tai 
yra paskatinimas ir režisieriui ir ak
toriams dirbti toliau ir tobulėti. To 
linkime jiems iš visos širdies.

„Turandot“ buvusi pradėta repetuoti 
apie š. m. liepos 30 dieną, o jau rug
sėjo 20 Hanau stovykloje „Atžalynas“ 
statė premjerą. Laikas tikrai trumpas 
net profesionalams. Kadangi „Atžaly
ne“ susispietę mėgėjai, tai per tok( 
trumpą laiką pasiektas išdavas bendrai 
tenka vertinti — gerai. h.

Spalių 5 d. Hanau lietuvių stovykloje 
„Dainavos“ ansamblis suruošė savo cho
ro krikšto kūmai, US Itn. Marijai Jo- 
varaitei, šiomis dienomis išvykstančiai 
j Jungtines Amerikos Valstybes, kuk
lias išleistuves. Atsisveikinimo kalbose 
buvo apgailestaujamas jos greitas ir 
netikėtas išvykimas iš mūsų tarpo, bet 
taip pat reiškiamas ir džiaugsmas, kad 
ji Jungtinėse Amerikos Valstybėse daug 
galės padaryti mūsų kenčiančios tautos 
ir jos vargstančių tremtinių laisvei ir 
gerovei. Kalbėtojai linkėjo mielajai tau
tietei laimingos kelionės, o nuvykus į 
Jungtines Amerikos Valstybes sėkmin
go darbo ir nepamiršti čia likusių lie
tuvių tremtinių, kurie trokšta savo tau
tai laisvės. Ji savo kalboje pabrėžė, kad 
jai esą labai sunku ir skaudu skirtis iš 
čia esančių lietuvių tarpo. Ji čia, kiek 
galėdama, stengusis lietuviams padėti. 
Jos norai buvę didesni už jos galią. Ji 
vykstanti j Washingtoną baigti aukšto
jo mokslo studijų. Išvykus į savo gimti
nę, ji niekados nepamirštanti nei Lietu
vos, kur likusi jos širdis, nei čia vargs
tančių tremtinių, kurių vargus ir kan
čias ji žinanti ir atjaučianti Ji žadėjo 
dirbti savo tautos ir jos vargstančių

tautiečių gerovei, kad greičiau Lietuvai 
sušvistų jos laisvės saulutė. Ji kvietė 
visus turėti nepalaužiamą vilti, kad 
Lietuva sulauks laisvės, baigsis jos var
gai ir mes galėsime grįžti į savo bran
giąją tėvynę.

Panelei Jovaraitei išvykus j Ameriką, 
„Dainavos“ choras ten turės tris savo 
krikšto kūmus: operos solistė V. Gri
gaitienė, pulk. Itn. Leland F. Adair ir 
Miss M. Jovaraitė.

LIETUVIŠKŲ SPAUDINIŲ SKAIČIUS 
DIDĖJA

Lietuviai bibliografai, registruoją 
tremtyje, vakarinėje Vokietijoje, išleis
tus neperiodinius ir periodinius leidi
nius, praneša:

1945 metais vakarinėje Vokietijoje 
buvo išspausdinta neperiodinių leidinių 
apie 100; periodinių leidinių tais 
metais išėjo 125 pavadinimai.

1946 metais neperiodinių leidinių 
išleista per 180, o periodinių apie 
pavadinimų.

Tuo būdu lietuviškų neperiodinių ir 
periodinių leidinių skaičius tremtyje 
nuolat didėja.

pat

jau 
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Kooperatyvas „Nemunas
Per metus padarė virš pusės milijono RM apyvartos

Zelimos rolėje
* Foto A. Giedraičio

Nepriklausomoje Lietuvoje koopera
tinė idėja buvo prigijusi, ir koopera
tyvai Lietuvos ūkiniame gyvenime bu
vo svarbus veiksnys. Karo audros ( Vo
kietiją atblokštiems lietuviams išsiva
davus iš nacių vergijos ir pradėjus kur
ti lietuvių tremtinių bendruomenę, ne
pamirštama ir kooperatinė idėja. Sto
vyklose pradėta steigti kooperatyvai, 
kurie tremtinių bendruomenei yra daug 
patarnavę.

1945 m. liepos 16 d. Hanau lietuvių 
stovykloje buvo (steigtas kooperatyvas 
„Nemunas“. Jo steigėjai — J. Audėnas, 
J. Petronis, A. Verbickas, P. Kaladė ir 
M. Valiukėnas. Kooperatyvo „Nemu
nas“ valdybos pirmininku visą laiką 
buvo J. Audėnas.

Kooperatyvo „Nemunas“ tikslas ge
rinti Hanau stovyklos gyventojų me
džiaginę būklę ir tenkinti jų kasdieni- 

. nio gyvenimo ūkio poreikius. Nors 
UNRRA stovyklos gyventojus aprūpi- 

įna maistu ir būtiniausiu apdaru, ta-

čiau žmonėms reikia ir įvairių kasdie
ninio gyvenimo reikmenų, ypač kad 
daug kas į stovyklą atvyko be jokių 
daiktų. Gyventojams trūkstamų daiktų 
parūpinti už plėšikiškas kainas pasišo
vė spekuliantai. Gyventojus apsaugoti, 
nuo spekuliantų išnaudojimo, ir buvo 
viena iš svarbiausių priežasčių, paskati
nusių įsteigti kooperatyvą. Kooperaty
vo prekiavimo objektas namų apyvokos 
reikmens, daržovės ir nesvaiginantieji 
gėralai.

Kooperatyvo patalpos buvo (rengtos 
namo rūsyje. Valdybos ir kooperatyvo

Daina visur praskina kelią
Wiesbadeno liaudies ansamblis kviečiamas Olandijon

Stovyklos teatro salėje sėdi papie
tavę žiūrovai, o čia užkulisyje ne
pietavę „Atžalyno“ vaidintojai per-
5 , traukos metu užkandžiauja

’ Foto A. Giedraičio

kiekvienas aktoriaus judesys numaty
tas, o aktoriaus giliai (sidėtas į galvą. 
Taip ir matyti, kad pagal režisieriaus 
mostą, visas aktorių kolektyvas, kaip 
toji .armonika, didesnėje scenoje išsi
plečia plačiau, mažesnėje trumpiau, bet 
visi dėlto groja ir melodiją išlaiko. To
kiam vaidinimui pritaikytos visos de
koracijos ir butaforija.
, Dekoracijų, tiesą pasakius, dailinin

kas K. Jezerskis ir nepiešė. Visos de
koracijos tai atskiri gabalai: durų rė
mai su užuolaidėlėmis, kulisėse paka
binti drakonai, viena antra dekoracijos

S( dideli, reprezentacinį mūsų liau
dies ansamblį, savo gražiais pastaty
mais gana pradžiuginusį prancūzų ir 
amerikiečių srityje gyvenančius lietu
vius, pagaliau pavyko sulaukti ir anglų 
srityje. Nors ir anglų sritis nėra taip 
neturtinga menininkais (Bad Segebergo, 
Nauragio dainininkų grupės, Detmoldo 
„Aitvaras“ ir kt.), tačiau Wiesbadeno 
Liaudies Ansamblio garsas anglų sri
ties lietuvius jau yra seniai apėjęs ir 
paruošęs dirvą jį sutikti. Wiesbadenie- 
čiai čionai sutinkami lygiai tokia pat 
meile, kaip ir čiurlioniečial, kurie šioje 
srityje anksčiau pasirodė.

— Kurie labiau patinka: ar čiurlio- 
niečiai, ar wiesbadeniečiai? — išvydus 
šių programą, dažnai girdėti paklausi
mai. O tie atsakymai maždaug taip 
reiškiasi: abu jie (ansambliai) yra pui
kūs. Kaip dvi atskiros gėlės, tačiau jos 
abidvi gražios, turinčios savitą būdą ir 
patrauklumą. Ligi delnų (kaitimo plo
jo lietuviai ir jų svečiai juos lankiu
siems čiurlioniečiams, kai jie parodė

jiems tautinį šokį, lietuvišką dainą ir 
liaudies instrumentų muziką. Lygiai 
taip pat kaista delnai ir dabar, kai šie 
visi tautiniai pradai vaidybos meno pa
galba sujungiami į vieną darnų viene
tą. Jų „Joninės“ ir „Nemunas žydi“ 
prikalęs pralaiko net du vakarus. Ir 
kai po „Nemunas žydi“ išeini iš salės, 
tai pasijunti esąs kur tai kitur. Užsi
miršta barakai ir ta niūri stovyklos ap
linkuma. Dvasia skraidai žmogus visai 
už kasdienybės ribų. Ir tada širdyje pa
junti didžiausį džiaugsmą ir dėkingumą 
tiems žmonėms, kurie iš kitos srities 
atvežė ne akmenukų su žiebtuvėliais, 
kurių ugnis žybteri ir užgęsta, bet at
vežė tų stebuklingų „žiburėlių“, kurie 
užsidega širdyje per „Jonines“ ir, įsi
liepsnoję „Nemunui žydint“, pasilieka 
jose ilgą laiką, jau ansambliui išvykus, 
skaidrindami barako dienų niūrumą.

Taip puikiai prisimena dienos Ber
lyne, paskutinės III Reicho sostinės 
dienos, kada bado šmėklos ir nuolati
nių pavojų gyvybei iš viršaus neboda
mas jaunimas būrėsi draugėn, to pa-

Panelei /Miss! Eileen Wermig
ir (and)

Ponui /MrJ Jonui Bardzilauskui, 
peržengus naują,gyvenimo slenkstį, nuoširdžiausi ir geriausi linkėjimai 

on steping over the doorstep of a nerv life sincerest and best rvishes 
Wiesbaden, 28. 9. 1946. Recreation Oilice.

ties Veličkos ir Sodeikos vadovaujami, 
svajojo apie liaudies meno puoselėjimą. 
Šiedviem ansamblio iniciatoriam ‘daug 
padėjo ir Aid. Ličkūnaitė, o taip ir K. 
Miklaševičius — dabartinis ansamblio 
kelionių vadovas. Tuo būdu šie keturi 
asmens sudaro pagrindą, ant kurio šis i 
vienetas ir remiasi visom keturiom ko
jom.

Ansambliečiai pamėgo britų srities 
lietuvių barakėlius. Jie lanko juos, per
žengę jau 250 iš viso savo ligšiolinių

koncertų ir spektaklių skaitlinę, neap
lenkdami nė didžiausiuose užkampiuo
se gyvenančių savų tautiečių. Po šių 
gastrolių anglų srityje ansamblis ruo
šis gastrolėms į Olandiją, kurion jį pa
kvietė vienas aukštas UNRRA parei
gūnas olandas, pažadėdamas gastroles 
sutvarkyti ligi š. m. lapkričio mėn. 15 
d. Tai būtų tikrai graži proga mūsų 
tautinės kultūros propagandai, tai vis 
didesnis įnašas į visos mūsų pabėgėlių 
šeimos darbą, norint pagreitinti mūsų 
grįžimą laisvon tėvynėn.

S. Narkeliūnaitė

ŠV. SOSTO DELEGATAS HANAU
Š. m. spalių 6 d. Hanau Lietuvių Sto

vyklą aplankė Apaštališkojo Sosto De
legatas Lietuviams Vokietijoje ir Aus
trijoje kan. F. Kapočius. 11 vai. jis 
iškilmingai buvo sutiktas prie stovyk
los bažnyčios. Čia jį prie iškilmių var
tų pasveikino Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės Hanau Apylinkės Komiteto 
Pirmininkas agr. A. Gilvydis. Bažny-
čioje apie stovyklos gyventojų religinę 
ir moralinę būklę raportą perskaitė pa
rapijos klebonas kun. A. Klimas. Apaš
tališkojo Sosto Delegatas pasakė pa
mokslą, atlaikė mišias ir suteikė apaš
tališkąjį palaiminimą. 15 vai. stovyk
los bažnyčioje buvo suteiktas Sutvirti
nimo Sakramentas. 17 vai. Sv. Sosto 
Delegatui pagerbti įvyko iškilmingas 
visuomenės aktas tarptautinėje salėje. 
Vakare kooperatyvo „Nemunas“ sve
tainėje arbatėlė.

Miss Eileen Wermig
and

Mr. Jonas Bardzilauskas
on the occasion of Marriage best rvishes for a long and happy married life.

Wiesbaden, 28. 9. 1946. D. P. Camp 563 International Club.

Lietuviai kooperatininkai

Miss Eileen Wermig
Welfare Officer UNRRA Team 28 

and

Mr. Jonas Bardzilauskas
Recreation Officer UNRRA Team 28 

on the occasion of their Marriage on September 28 th 1946 in Wiesbaden, 
sincerest congratulations and best rvishes for a long and happy life.

Wiesbaden, 28. 9. 1946. Family E K S T E I N.

Atsirado būtinas reikalas turėti iš
semiamų žinių apie Lietuvos Koopera
ciją atskirai už šiuos periodus:

a) 1940.VI.30—1941.VI.30 ir b) 1941.VI. 
30—1944.VI.30. Už antrąjį periodą geis
tina žinias turėti paskirstytas atskirai 
metais.

Už abu periodus žinias reikia grupuo
ti į keturias grupes: 1) Kredito Koope
ratyvai, 2) Žemės Ūkio kooperatyvai, 
3) Pieno Perdirbimo Bendrovės ir 4) 
įvairūs Kooperatyvai. Pirmųjų trijų 
grupių žinias reikia paduoti skyrium 
apie vietos kooperatyvus ir centrus.

Visas žinias grupuoti: 1) kooperatyvų 
skaičius, 2) narių skaičius, 3) savi (visi) 
kapitalai, 4) balansas, 5) valdomųjų or
ganų rinkimo tvarka, 6) susirinkimų 
tvarka ir jų reguliavimas, 7) vedėjų pa
skyrimo tvarka, 8) valdybos narių ir

; nys, 10) kooperatyvų santykiai su vals
tybės ir partijų organais, 11) koopera
tyvų trobesių, įrengimų ir prekių sto
vis 1944.VI.30 d.

Pirmoje eilėje tiekiamos žinios, pa
remtos spausdintais arba rašytais davi
niais, antroje eilėje — atsiminimai. 
Geistina sutraukti į vieną vietą dau
giau spausdintų arba rašytų originalų. 
Jeigu kas, jų turėdamas, nenorės siųsti, 
tai prašome prisiųsti nuorašus arba 
bent sustatyti davinius aukščiau nuro
dyta sugrupavimo tvarka

Be to, prašomi atsiliepti kooperatyvų 
valdybų nariai, praktiškai dirbę, ir tar
nautojai, nurodydami ne tik savo tiks
lų adresą, bet apie save smulkesnes ži
nias. Zinias suteikusiems tas gali būti 
naudinga.

Visą prašomą medžiagą skubiai siųs-
atsakingų tarnautojų darbo sąlygos, 9) 

I kooperatyvų veikimo kryptis ir turi-
ti: (16) Wiesbaden, DP Camp 
tinių Žinių“ redakcijai.

Juozas Audėnas
Hanau kooperatyvo pirmininkas

J. Pčnčylos Šaržas

vedėjo sumanumo dėka gausiems sto
vyklos gyventojams buvo parūpinamos 
būtiniausio vartojimo reikalingiausi 
reikmens ir daržovės, kurių UNRRA 
neduoda. Kooperatyvo metinė apyvarta 
RM 546.922,40; gauta RM 48.108,80 pel
no, kuris taip paskirstytas: atsargos 
kapitalui paskirta RM 15.283,84, Lietu
vos Raudonajam Kryžiui — RM 4.800, 
stovyklos švietimo skyriui — RM 3.100, 
kooperatyvo valdybai už darbą — RM
10.450, Revizijos Komisijai — RM 3.200, 
tarnautojams — RM 5.074,90, Tautos 
Fondui — RM 500, tremtiniams šelpti 
— RM 500, studentams — RM 1.500, 
Kooperatyvo nariams dividendo — RM 
800, Hanau Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės Komitetui — RM 3.00.

Vieno namo rūsyje kooperatyvas „Ne
munas“ stovyklos gyventojams įrengė 
puikią svetainę, kur laisvu nuo darbo 
metu galima radijo paklausyti ir laik
raščių paskaityti.

Siuo metu kooperatyvui „Nemunas“ 
vadovauja valdyba: pirm. J. Audėnas, 
vicepirmininkas A. Gilvydis, sekreto
rius J. Petrušauskas, iždininkas ir ko
operatyvo vedėjas Dr. J. Paukštelis ir 
vald. narys M. Simokaitis.

PAŠALINIMAS IS BENDRUOMENES 
NEREIŠKIA PAŠALINIMO IS 

STOVYKLOS
Vyriausiasis Lietuvių Tremtinių Ben

druomenės Teismas, remdamasis Liet. 
Tr. Bendr. statuto 138 str.,. išaiškino, 
kad: 1. Pagal Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės Statuto I priedo III skyr. 
5 p. pašalinimas iš bendruomenės ne
reiškia pašalinimo iš stovyklos ir, prie
šingai, pašalinimas iš stovyklos nereiš
kia pašalinimo iš bendruomenės. Paša
linimas iš bendruomenės galimas ir ter
minuotas. 2. Komitetų rinkimų telsėtu-

„Trem- ' mą kompetentingi spręsti aukštesnieji 
; Komitetai.
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