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Lietuvos vardus Paryžiaus 
Taikos Konferencijoje

Baltijos valstybių vardas iškilo per 
debatus dėl reparacijų Suomijai. JAV 

gina mažosios valstybes
Jau pereitą sekmadieni buvęs JAV 

prezidentas Hubertas Hooveris New 
Yorke pareiškė, kad amerikiečiai, tur 
būt, esą vieninteliai suomių draugai. 
Jis klausė, kodėl amerikiečiai nesiėmė 
jokių priemonių, kad suomiams Pary
žiaus taikos konferencijoj padėtų. Suo
mija niekad negalėsianti Sovietų Są
jungai išmokėti reparacijų 300 milijo
nų dolerių. Tatai reikštų, kad Suomija 
„turėsianti visiems laikams dingti už 
geležinės uždangos“. Kas nors turįs už 
Suomiją užsistoti, nes „dabar esanti tam 
paskutinė proga“.

Ir tikrai, kai pirmadienį spalio 1 die
ną Paryžiaus taikos konferencijoje bu
vo svarstoma taikos sutartis su Suomi
ja, Amerikos atstovas Vandenbergas 
pakilo ginti jos reikalus. Jis tvirtino, 
kad Suomijai, palyginus su tokia Ru
munija ar Italija, 300 milijonų repara
cijų yra nepakeliama našta, kad jai 
reiktų reparacijų skirti ne daugiau 
kaip. 100 milijonų dolerių.

Sovietų Sąjungos interesus šiuo klau
simu gynė Tarybinės Gudijos užsienių 
reikalų ministeris Kiseliovas. Sovietų 
Sąjungos reikalavimus jis grindė tais 
nuostoliais, kurie dėl šio karo yra pa
daryti Gudijai, Karelijai ir Baltijos res
publikoms. Esą, nuostoliams padengti 
Gudija reparacijų turėtų gauti 1.400 
milijonų dolerių, Karelija — 113 mili
jonų dolerių, o trys Baltijos respubli
kos: Estija, Latvija ir Lietuva 1.030 
milijonų dolerių. Tokiu būdu repara
cijų suma Suomijai 300 milijonų dole
rių nesanti didelė. (AP).

Žinoma, sunku sutikti su Gudijos 
atstovo argumentu, kad dėl karo pada
rytų nuostolių Gudijai, o taip pat ir 
Baltijos respublikoms, turi atlyginti 
Suomija, kuri su tomis respublikomis 
niekad nėra kariavusi. Bet už tat viena 
aišku, kad JAV, kurios Paryžiaus tai
kos konferencijoje gynė kariavusią Suo
miją, juo labiau gins per paskutinį ka
rą neutraliomis buvusias Pabaltijo 
valstybes.

Kardinolas Spellmanas 
globoja lietuvių katali

kų kongresą
Kardinolas Spellmanas sutiko būti 

globėju Amerikos Lietuvių Katalikų 
Kongreso, įvykstančio š.m. spalio 20 ir 
21 dienomis Hotel Pensylvania, New 
Yorke. Iškilmingoji kongreso dalis įvyks 
sekmadienį, spalio 20 d. Tą dieną 10,45 
vai. kongresas bus pradėtas iškilmingo
mis pamaldomis Aušros Vartų bažny
čioje New Yorke, prie Holland Tunnel. 
Po pietų 2,00 vai. Hotel Pensylvania 
bus pradėti posėdžiai. Juose bus išklau
syta svarbių kalbų, kurias pasakys lie
tuviai ir amerikiečiai. Be kitų, lietuviš
kai kalbės ką tik iš Europos atvykęs as
muo, atsakingas pareigas ėjęs pogrindi
nėje Lietuvos laisvės kovoje. Vakare 
tame pat viešbutyje įvyks muzikinis 
lietuvių vakaras su dainomis, muzika 
ir literatūros kūrinių skaitymu. Antroji 
diena bus skirta Federacijos posė
džiams. Neseniai lietuvių kunigų dele
gacija kongreso reikalais lankėsi kardi
nolo Spellmano kanceliarijoje ir turėjo 
svarbių pasitarimų.

Nuopelnai, tačiau
Š. m. rugsėjo mėn. 21 d. Nr. 37/79 

„Slowo-Polskie“ įsidėjo straipsnį „Pols- 
ki „antysemityzm“. Tame str. pasako
jama, kad Varšuvos kilimo žydų žur
nalistas p. Schwartz, dabar gyv. New 
Yorke, Žydų Socialistų Sąjungos orga
ne „Der Wecker“ įdėjo ir kelių žino
mų lietuvių nuopelnus paliudijantį 
straipsnį. Pono Schwartz pateiktos ži
nios paremtos dokumentais ir svarbes
niųjų žydų veikėjų vokiečių okupaci
jos išgyvenimų Lenkijoje ir Lietuvoje 
paliudijimais.

Nupasakojęs eilę žydų gelbėjimo 
faktų Lenkijoje, konstatuoja vieną tokį 
faktą ir iš Vilniaus:

„ ... Antras Bundo delegatas iš Len
kijos p. Jaszunski su žmona ir dviem 
vaikais išsigelbėjo Vilniuje tik lenkų 
(lietuvių!) pagalbos dėka. Kai šis, apė
jęs sargybos budrumą, pabėgo iš ghet
to, jį paslėpė Vilniaus Archyvo vedėjas 
Josef Stokowski (žinome gi, kad V. A

Nėra taikos be laisvos Lietuvos
Lietuvos išlaisvinimo problema - neišjungiama dalis tarptautinės taikos įgyvendinimo 

problemos. Suvienytų Tautų pareiga - grąžinti Lietuvai nepriklausomybę
Lietuvos išlaisvinimo problemos re

zoliucijoje sakoma, kad lietuviai daly
vavo Amerikos Jungtinių Valstybių Ne
priklausomybės kare ir to karo obalsiai 
nuolat atsispindėjo Lietuvos žmonių 120 
metų kovoje už Nepriklausomos Lietu
vos Valstybės atstatymą.

1918 - 1920 metų ginkluotoji lietuvių 
kova taip pat vadovavosi žmogaus lais
vės ir lygybės dėsniais ir Amerikos 
Prezidento Wilsono paskelbtąja tautų ap
sisprendimo teise. 1922 m. lietuvių pri
imtoji demokratinė Konstitucija tuos 
dėsnius stengėsi įgyvendinti Lietuvoje. 
Lietuvos valstybininkai gyvai dalyvauja 
tarptautinėse pastangose tiems dėsniams 
įgyvendinti plačiame pasaulyje. ''

Totalitarinių Vokietijos ir Rusijos 
diktatorių 1939 m. susitarimų pasėkoje 
Lietuvos valstybingumas 1940 metais 
buvo palaužtas ir Lietuvos žmonės bu
vo pavergti bei pasmerkti išnaikinti. 
Tačiau laisvę, lygybę ir žmoniškumą 
mylinčioji lietuvių tauta nesiliovė ko
vojusi. Laisvės idėja yra nemari ir lie
tuvių tautos pasiryžimas laisvę atgauti 
yra nenumaldomas ir nepalaužiamas. 
Tą savo pasiryžimą Lietuvos žmonės 
įrodė visa eile sukilimų, nukreiptų prieš 
svetimą jungą ir socialinę priespaudą 
— 1794, 1812, 1831, 1863-4, 1905, 1918 - 
1920, 1941 metais. Diplomatinė ir gin
kluotoji kova prieš priespaudą tebeina 
šiandien ir truks tol, kol lietuvių tau
tos siekimai galutinai laimės.

Rezoliucijoje pabrėžiama, kad Lietu
vos žmonių kova nėra taikos drumsti
mas, bet kova už teisingos ir pastovios 
taikos įgyvendinimą.

Lietuvių tauta nereikalauja sau jokių 
privilegijų: ji reikalauja tiktai savo 
teisių pripažinimo ir Suvienytų Tautų 
vardu padarytų pasižadėjimų tesėjimo.

Amerikos lietuviai, kurių sūnūs ir

w

Čikagos lietuvių tarybos konferencija
Pasiųstos prez. Trumanui ir JAV užsienio reikalų ministerial telegramos

S.m. rugsėjo 29 d. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje įvyko Chicagos Lietuvių 
Tarybos Konferencija, kurioje dalyvavo 
452 delegatai, atstovaują 190 draugijų. 
Ją pradėjo 13,30 vai. pirmininkaująs 
Dr. Drangelis. Sugiedojus Amerikos ir 
Lietuvos himnus, po įžanginės pirmi
ninko kalbos kalbėjo Lietuvos konsu
las Chicagoje Dr. P. Daudzvardis. Po 
to susirinkusiems buvo perstatyti ne
seniai atvykę iš užjūrio svečiai: Dr. 
Milda Budrienė, inž. Sabanas, mokyto
jas Jurgis Savaitis, Dr. Gudavičius, dai
lininkas Petras Kaulėnas. Eupruzina 
Mikužaitė perskaitė Chicagos Lietuvių 
Tarybos nutarimų ir veikimo protokolą. 
Buvo iškeltas klausimas, kad į Chica
gos Lietuvių Tarybos Konferenciją rei
kėtų kviesti ir daugiau Chicagos apy
linkės draugijų. Taip pat buvo iškeltas 
sumanymas rengti įvairiose kolonijose 
pobūvius, jų pelną skiriant Lietuvos iš
laisvinimo reikalams.

Į nominacijų komisiją paskirti: Dr. 
Montvydas, Samienė ir Kaulakys. Į re
zoliucijų komisiją — L. Simutis, Dr. P. 
Grigaitis, M. Vaidyla, kun. Prunskis ir 
Jakaitis. G. Šukys pranešė, kad draugi
jos sudėjo ar paskyrė 1.200 dol. aukų.

Apie Amerikos Lietuvių Tarybos, ku- 

ne tiems priskirti 
vedėju tuo laiku buvo kun. Juozas Sta- 
kauskas, lietuvis). Aš su 12 kitų, žydų 
slaptame' archyvo kambary pragyve
nom pas jį 9 mėnesius. Maisto atneš
davo ten vienuolė Maria Mikulska (tik
riausiai Mlkulskytė?) ir mokytojas ma
tematikas Žemaitis (tikriausiai prof. Z. 
Žemaitis), kurie dirbo archyve. Šie 
žmonės kasdien statė pavojun savo gy
vybę, kad mus išgelbėtų“, — sako Ja
szunski.

Nuostabu tik, kad p. Jaszunski, išbu
vęs šių garbingų lietuvių globoje net 
9 mėnesius ir išsigelbėjęs, dabar vadi
na juos lenkais!

Čia dar norisi pridurti to paties p. 
Schwartz vieną reikšmingą pastabą:

„Dėl to darome didelę skriaudą, kad 
taip maža kalbame apie tuos ne žydus 
didvyrius, kurie darbais įrodė, jog žmo
giškasis broliškumas dar nėra išnykęs 
nuo žemės“.

Pagrindinės Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimo š .m. rugsėjo
21 - 22 d. d. Washingtone vienbalsiai priimtos rezoliucijos

dukterys ginklu kovojo, pasitikėdami 
Atlanto Carterio ir Keturių Laisvių įgy
vendinimo ūbaisiais, ir kurie veikliai 
dalyvavo visose Amerikos Jungtinių 
Valstybių karo pastangose, šiandien ne
gali rankų nuleisti.

Rezoliucijoje iškeliama, kad taikos 
dar nėra ir jos negali būti tol, kol 
karo laimėtojai neįvykdys savo pasiža
dėjimų. Taikai pavojų sudaro buvusių 
Vokietijos pusininkų nepasotinami te
ritoriniai, reparacijų ir priespaudos 
apetitai. Tie apetitai ligi šiol neleidžia 
Amerikos valstybininkams laimėti tai
kos — baigti karo mobilizacijos, bai
mės ir nesaugumo būklės.

Rezoliucijoje nurodoma, kad Lietuvos 
žmonės nėra vieni šioje nelaimėje, 
šiandien yra pavergtos arba vergiamos 
tautos, apgyvenusios milžiniškus žemės 
plotus tarp Petsamo ir Trakijos, tarp 
Elbės ir Kurilų salų, todėl ir Lietuvos 
išlaisvinimo problema yra neišjungiama 
dalis tarptautinės taikos įgyvendinimo.

Amerikiečių lietuvių atstovas, Ame
rikos Lietuvių Taryba, jau nuo 1940 
metų — dar prieš Atlanto Carterio pa
skelbimą — ėjo savo Amerikos Jungti
nių Valstybių vyriausybei talkon. Ne
sulaukdama taikos atsteigimo, Ameri
kos Lietuvių Taryba savo metiniame 
suvažiavime krašto sostinėje, Washing- 
tono mieste, nutarė išplėsti ir padau
ginti savo pastangas talkininkauti vy
riausybei jog pastangose teisingai taikai 
įgyvendinti, moraliniai gelbėti Lietuvos 
žmonėms tėvynės laisvę, nepriklauso
mybę ir demokratiją atstatyti.

Rezoliucijos išvadoje sakoma, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba kviečia są
moningus bendrapiliečius ateiti jai tal

rios skyriumi yra Chicagos Lietuvių 
Taryba, veiklą ir jos neseniai buvusį 
suvažiavimą pranešė „Naujienų“ re
daktorius Dr. P. Grigaitis.

Amerikos Lietuvių Tarybos vykdo
mojo komiteto pirmininkas Leonardas 
Simutis'kalbėjo apie reikalingumą Lie
tuvos reikalams kuo daugiausia aukų 
surinkti. Po jo kalbos buvo renkamos 
aukos ir jų buvo surinkta daugiau kaip 
1.300 dolerių. Taigi, jas pridėjus prie 
1.200 dolerių, suaukotų įvairių draugijų, 

Laiminu, laiminu!

Vokietijos pasidalinimas zonomis amerikiečio karikatūristo akimis
(Iš „Washington Post“)

kon šių tikslų atsiekti. Išlaisvinimo ko
vai vesti Amerikos Lietuvių Taryba 
skelbia ketvirtadalio milijono dolerių 
vajų ir ragina visus lietuvius aukoti pa
gal išgalę, kiek jie vertina Lietuvos 
laisvę, savo giminių Lietuvoje išlais
vinimą.

Negali būti taikos, kol nebus atsteig- 
ta laisva, demokratinė ir nepriklauso
ma Lietuvos valstybė ir visos kitos lais
vės netekusios valstybės — baigiama 
rezoliucija
PAŠALINUS TREMTINIŲ ATSIRA
DIMO PRIEŽASTIS, SAVAIME IŠSI

SPRĘS IR JŲ ĮKURDINIMO 
KLAUSIMAS

Amerikos Lietuvių Tarybos metinia
me suvažiavime buvo svarstomas ir lie
tuvių tremtinių įkurdinimo klausimas. 
Tuo reikalu priimtoje rezoliucijoje sa
koma, kad A. L. T. suvažiavimas, turė
damas galvoje eilę pasireiškusių planu. 
Suvienytų Tautų plotmėje — UNRRA, 
UN Economic and Social Council Com
mittee on Refugees, ir JAV okupacinės 
kariuomenės viršininko Vokietijoje atsi
šaukimą į tremtinius — Vokietijoje, 
Austrijoje ir kitur atsidūrusių politinių 
tremtinių atžvilgiu, pareiškia:

Antrasis Pasaulinis karas, kurio ka
riniai veiksmai 1945 m. vasarą pasibai
gė, buvo vedamas prieš tarptautinius 
totalitarinius agresorius tam tikrais 
ūbaisiais, kuriems Demokratijų žmonės 
tikėjo ir aukojosi.

1942 m. sausio 1 d. visų Suvienytų 
Tautų vardu, Washingtone buvo pasi
rašyta Suvienytų Tautų Deklaracija, kuri 
įpareigojo visas pasirašiusias valstybes 
laikytis Atlanto Carterio dėsnių ir jais 
busimąją taiką pagrįsti. Pasirašiusiųjų 

susidaro daugiau kaip 2.500 dolerių 
suma.

Konferencijoje buvo priimtos dvi re
zoliucijos. Viena anglų kalba, kuri pa
siųsta Pąezidentui Trumanui, kitiems 
valdžios nariams ir Illinois valstybės 
kongreso nariams. Antroji rezoliucija 
lietuvių kalba. Tai atsišaukimas į Chi
cagos ir apylinkės lietuvius. Be to, nu
tarta pasiųsti telegramos Prezidentui 
Trumanui ir valstybės sekretoriui Byr
nes. 

valstybių tarpe buvo ir Sovietų Są
junga.

Po to, Trijų ir Keturių Didžiųjų Vals
tybių, sąjungininkų šiame kare, var
du buvo padaryta tarptautinės—pasau
linės reikšmės pasižadėjimai—Teherane, 
Kaire, Maskvoje, Jaltoje ir Potsdame. 
Tarp kitko, mūsų sūnums bekariau
jant ir mirštant įvairiuose frontuose, 
pakartotinai buvo pabrėžiamas sąjungi
ninkių valstybių pasiryžimas įgyvendin
ti Atlanto Carterį, gražinti laisvę, ne
priklausomybę ir demokratinę valdžios 
formą „išlaisvintoms Europos tautoms“, 
kurių tarpe yra ir Lietuvos tauta, bei 
jungtinėmis pastangomis apsaugoti po
litinių rinkimų laisvę. Visus tuos pasi
žadėjimus pasirašė ir Sovietų Sąjunga.

Be to, San Francisco mieste buvo pa
dėti pamatai United Nations organiza
cijai. Buvo priimtas Carteris - Statutas, 
kuris savo tikslus pagrindė Atlanto 
Carterio dėsniais, teisingumu ir pažadu 
ateity suteikti laisvę ir nepriklausomy
bę savivaldai pribrendusioms tautoms. 
Šį Carter} pasirašė ir ratifikavo tiek 
Tungtinės Amerikos Valstybės, tiek ir 
Sovietų Sąjunga.

Kiek tai liečia Jungtines Amerikos 
Valstybes, jų vyriausybė dar 1940 m. 
liepos 23 d. pasmerkė Rusijos agresiją 
prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją ir ne- 
oripažino aneksijų. Šios politikos Jung
tinių Amerikos Valstybių vyriausybė iš
tikimai laikosi šiandien. Prezidentas 
Harry S. Truman 1945 m. Karo Laivy
no Dieną paskelbė savo „12 Dėsnių“, 
kurie pakartoja Atlanto Carterio ir tei
singumo dėsnius, ir šiomis dienomis 
naujai patvirtino, kad Jungtinių Vals
tybių užsienių politika, nėra pasikeitusi/" 
Nėra pagrindo manyti, kad ta politika 
galėtų pasikeisti ateity, kadangi Demo
kratų ir Respublikonų partijos vienodai 
pritaria Atlanto Carterio dėsniais pa
grįstai užsienio politikai, tos politikos 
vykdyme vieningai dalyvauja ir bet ko
kių nuo tos politikos nukrypimų pa
stangas sulaikys balsuotojai Kongreso 
rinkimuose.

Jungtinių Amerikos Valstybių Dele
gacija Paryžiaus „Mažojoje Taikos Kon
ferencijoje“ irgi patvirtino šiuos Ame
rikos užsienio politikos uždavinius bei 
tikslus, ir nustelbė mėginimą „įteisinti“ 
iš Maskvos atsivežtus Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos kvislingus.

Todėl, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
kitų pavergtų ir vergiamų tautų - žmo
nių teisė yra reikalauti, kad karo lai
mėtojai tesėtų savo pažadus. Suvienytų 
Tautų pareiga yra grąžinti laisvę ir ne
priklausomybę Lietuvai, Latvijai, Esti
jai ir kitoms panašioje būklėje atsira
dusioms tautoms.

Toliau rezoliucijoje pabrėžiama, kad 
šių neginčijamų faktų, teisių ir prievo
lių akivaizdoje, Amerikos Lietuvių Ta
ryba Amerikos lietuvių vardu pareiš
kia griežtą pasipriešinimą bet kokioms 
pastangoms „repatrijuoti“, „kolonizuoti“ 
ar „svetur įkurdinti“ prieš jų norą po
litinių tremtinių mases.

Suv. Tautos privalo pašalinti politi
nių tremtinių atsiradimo priežastis: pa
šalinti okupacinę Sovietų Sąjungos ka
riuomenę, „valdiškos partijos“ aparatą 
ir policiją iš Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir kitų tremtinių tėvynių. Tatai įvyk
džius, savaime pranyks ir tarptautinė 
problema — politinių tremtinių klausi
mas. To įvykdymo reikalaujant, bus 
stengiamasi, kad Jungt. Amerikos Vals
tybių Kongresas neskirtų jokių lėšų 
projektams, kurie kėsinasi amžinai 
atimti iš tremtinių jų tėvynes ir pa
neigti jų teises.

Flossenburgo KZ stovykloje žuvo 
per 4000 lietuvių

Iš Weideno vietiniai lietuviai prane
ša, kad jie skaitlingai dalyvavę Flos
senburgo buv. KZ stovykloj statomo 
paminklo kertinio akmens pašventini
mo iškilmėse. Oficialiomis žiniomis, 
kaip jau buvo pranešta, šios stovyklos 
krematorijume buvo sudeginta 2480 lie
tuvių, pagal surinktas žinias visi jauni 

| vyrai. Tačiau yra rasta dar naujų do- 
I kumentų ir atrodo, kad žuvusiųjų sto- 
I vykioje ir krematorijume sudegintųjų 
I lietuvių skaičius gali padvigubėti ir 
prašokti 4000 kankinių. Apylinkės sto
vyklose gyvenantieji lietuviai tremti
niai yra nusistatę aktyviai prisidėti prie 
žuvusiems kankiniams paminklo staty
bos.
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Atvirom akim Taip atpirko jie savo nuodėmes
Musų gyvenimas tremtyje yra labai " " “

sunkus ir turime padaryti daug pastan
gų, kad jis bent būtų pakenčiamas ir 
medžiaginiai ir dvasiniai. Medžiaginis 
mūsų gyvenimas daugiau priklauso nuo 
besirūpinančių mus šelpti organizaci
jų kaip UNRRA, o dvasinis labiau nuo 
mūsų pačių sugebėjimų, organizuotu
mo, susiklausymo. Iki šio pavasario jau 
atrodė, kad mūsų gyvenimas tremtyje 
pradeda įeiti į šiokias tokias normales
nes vėžes, nors ir laikinas. Tai teigia
mai mus paveikė, labiau visus subūrė, 
padarė mūsų pastangas švietimo, kul
tūrinimo, organizacijos srityje labiau 
našesnes. Kiekvienas iš mūsų aiškiai 
matėme, kad norėdami ko nors geres
nio pasiekti, visuomet daugiau laimė
davome visose srityse veikdami orga
nizuotai, per savo bendruomenes, veik
dami per savo stovyklų rinktuosius ats
tovus, derindami visų stovyklų reika
lus viena linkme.

Tačiau prasidėję stovyklose screenin- 
gai, ypač amerikiečių zonoje, mus iš 
pasiektos, nors ir nelabai stiprios, lai
kinos pusiausvyros išmušė. Kiekvie
nas screeningo paliestasis, iš pradžios 
kad ir stengėsi atsišlieti į bendruome
nę, bet pamatęs, jog bendruomenė ir jai 
vadovaują veiksniai ne taip greit, kaip 
kiekvienas paliestasis norėtų, gali savo 
patarimais ir ypač efektyviais žygiais
padėti, nustojo pusiausvyros ir ėmėsi 
savo reikalus tvarkyti taip, kaip kas 
išmano.

Turime į šį reikalą pažiūrėti atviro
mis akimis ir pripažinti, kad labai daug 
per screeningus nepraėjusių tautiečių, 
savo reikalus betvarkydami, ne tik sau 
nieko nepadėjo, bet labai dažnai paken
kė visai tremtinių bendruomenei. Pui
kiai žinome, jog daugelis nebuvo pri
pažinti DP ne todėl, kad jie būtų kokie 
nusikaltėliai, ne todėl, kad buvo kokie 
nacių simpatikai, bet todėl, kad jų do
kumentai nebuvo tvarkoje, kad buvo 
kartais nepalankūs komentavimai jų 
patiektų paaiškinimų, pagaliau, kad ir 
pačios tikrinimo komisijos ne kartą su
klydo. Yra gauta patikinimų, jog paša
lintieji iš DP dar bus kartą pertikrinti, 
yra net apskundimo procedūros skel
biamos, tik visas reikalas, kada tai 
įvyks. Reikia turėti kantrybės ir reikia 
tikėti, kad visi neteisingai paliestieji 
ar per apsirikimą pašalintieji bus į DP 
tarpą sugrąžinti. Visa tai yra pataisoma.

Tačiau lieka nepataisomi tie veiks
mai, kurių kai kurie iš DP pašalintieji 
griebiasi ir kurie labai kenkia visiems 
lietuviams tremtiniams bendrai. Yra 
žmonių, kurie tikisi būti pripažintais 
DP, jei jie skundžia visokioms institu
cijoms kitus savo tautiečius obalsiu: jūs 
mane pašalinote, bet žiūrėkite kokie li
ko nepašalinti! Žmonės, norėdami išsi
teisinti, patys pasišauna būti kitų tau
tiečių prokurorais ir net teisėjais. Ži
noma, jie patys lieka nepasiteisinę, bet 
tamsus šešėlis pradeda užgulti visus 
tremtinius bendrai ir tą šešėlį bus ne 
taip lengva pašalinti.

Gyvenime visuomet buvo ir bus žmo
nių, kurie siekė sau gerbūvio per ki
tų žmonių galvas. Tokie žmonės niekad 
gerbiami nebuvo ir nebus. Bendrai gy
venime, o ypač tremtyje tenka laikytis 
principo, kad sau asmeniško gerbūvio 
reikia siekti per visų žmonių, mūsų są
lygomis per visų tautiečių tremtinių, 
gerbūvį. Kas to nesilaiko, pridaro blogo 
ir sau, ir savo tautiečiams ir visai lie
tuvių tautai ir Lietuvos išlaisvinimo rei
kalui. Tokie patarnauja mūsų ir mūsų 
tautos pikčiausiems priešams. Mūsų 
priešai tokių veiksmų ne tik laukia, bet 
stačiai skatinte skatina.

Pažiūrėkime į visa tai atviromis aki
mis. Ir ne tik pažiūrėkime,bet ieškoki
me priemonių įsigalinčiam blogiui pa
šalinti.

BANDITAI GRAIKIJOJE API
PLĖŠĖ ANGLŲ GENEROLĄ
Kelyje tarp Salomkų ir Seres „kai

riųjų gauja“ užpuolė du angių automo
bilius. Viename automobilių važiavo 
britų brigados generolas. Atėmę iš ge- 
rolo ir jo palydovų ginklus, užpuolikai 
leido jiems keliauti toliau. (AP)

ANGLAI TURI SLAPTĄ SOVIETŲ 
SĄJUNGOS - VOKIETIJOS SUTARTĮ

Anglai turi vienos rusų - vokiečių 
slaptos sutarties tekstą, pasirašytą 1939 
metais dar prieš tai, kai Vokietija puo
lė Lenkiją. Sis dokumentas buvo rastas 
Vokietijos užsienių reikalų ministerijo
je Berlyną užėmus. Iš to dokumento 
matyti, kad Sovietai dar 1939 m. rugpjū
čio mėnesį buvo susitarę su Vokietija 
pasidalinti Lenkiją pusiau. Skiriamoji 
linija buvo sutarta pagal upes: Visla, 
Narevas, Sanas. Dokumento buvimas 
iškilo Anglijos parlamente viešai. (AP)

VALSTYBĖS IEŠKO AMERIKOJE 
PASKOLŲ

Tarptautinis bankas Washingtone yra 
gavęs šešių valstybių prašymus suteikti 
paskolos. Danija prašo 50 mil. dol., Či
lė — 40 mil. dol., Čekoslovakija — 350 
mil. dol., Prancūzija — 500 mil. dol., 
Lenkija — 600 mil. dol. ir Luksenbur- 
gas dar nenustatytą sumą. (AP)

Nuteistieji Nuernbergo teismo naciai 
nors ir žinojo, kad jie nuteisti mirti, 
nors šis žinojimas kai kuriuos jų, ypač 
Goeringą ir Saukelį, buvo perbloškęs, 
bet vis dar buvo vilties, kad Alijantų 
kontrolinė komisija Berlyne gali baus
mes pakeisti. Ar jie manė, kad baus
mės jiems bus sumažintos, sunku pa
tikėti. Admirolas Roederis buvo net 
padavęs prašymą, kad jam ilgametę ka
lėjimo bausmę pakeistų sušaudymu. 
Apie "tai, kad Sąjungininkų Kontrolinė 
Taryba Berlyne atmetė visus prašymus 
pakeisti bausmes, nuteistiesiems taip 
pat buvo pranešta. Bet dienos ir va
landos, kada mirties bausmė bus įvyk
dyta, jie nežinojo beveik iki paskutinės 
valandos. Tai jiems buvo pranešta tik 
antradienį 22 vai. 30 min. Goeringas 
tuo metu jau buvo atsigulęs ir atrodė, 
kad jis ramiai miega. Generolas Jodlis 
rašė dar laišką savo žmonai. Generolas 
Keitelis žalioje kariškoje uniformoje gu
lėjo išsitiesęs lovoje ir rankoje laikė 
savo kepurę. Seyss Inąuartas skaitė 
knygą. Frankas sėdėjo susikaupęs ant 
savo lovos ir rūkė cigaretę. Ribbentro- 
pas klūpojo ties savo lova ir meldėsi, 
o šalia jo stovėjo evangelikų kunigas. 
Saukelis atrodė taip baimės pavergtas, 
jog manyta, kad jį į bausmės vietą rei
kės nešte išnešti.

Kai pasmerktiesiems buvo paskelbta, 
kad po valandos bus pradėta vykdyti 
mirties bausmė, jie ypač stropiai buvo 
saugomi. Sargybiniai nenuleido nuo jų 
akių ir sekė kiekvieną judesį. Staiga 
22 vai. 45 min. sargybinis prie Goerin
go kameros durų pastebėjo, jog buvęs 
maršalas kažkaip sudribo ir pradėjo 
gargaliuoti. Jis nebuvo pastebėjęs jokio 
judesio ir kad Goeringas būtų pridėjęs 
ranką prie burnos. Tuoj pašaukė čia 
pat koridoriuje buvusius gydytoją ir 
kunigą. Tačiau įėję į celę jie jau rado 
Goeringą merdėjantį. Jo kameroje ras
tas mažas varinis patronėlis, lygiai toks 
pat, koks buvo rastas Goeringą karui 
pasibaigus areštuojant, toks pat, kokiu 
pasinaudojo Himleris ir kokius karo 
pabaigoje nešiojosi visi aukštieji nacių 
vadai. Goeringo burnoje rado sutrupė- 
jusio plono stiklo šukelių. Goeringas 
nusinuodijo ciano kalijumi ir mirtis bu
vo staigi. Įtariama, kad Goeringui nuo
dus galėjo parūpinti jo žmona arba jo 
gynėjas. Vedamas stropus tardymas. 
Tuo būdu kartuvių išvengė patys di
džiausieji nacionalsocializmo vadai. Hit
leris nusišovė užimant Berlyną; Goeb- 
belsas tuo pat mėtų nusinuodijo; Him
leris nusinuodijo tokiais pat nuodais ir

Prie rudojo totalizmo kapo
Nūrnbergo byla baigta. 19 degenera

tų ar pakarti ar iki gyvos galvos pa
smerkti kalėti ir t.t. Civilizacija tarė sa
vo žodį. Netrukus nacionalsocializmo 
kūrėjams bus pastatytas „paminklas“: 
iš spaudos išeis 20 tomų dokumentų 
rinkinys. Stovime prie bestijos kapo, ir 
norom nenorom tenka prisiminti šis— 
tas iš rudojo totalizmo biografijos:

Kai kurios datos: 1920.11.24. įsikuria 
NSDAP; 1923.XI.9. pirmą kartą bando 
prieiti prie Reicho vairo; 1933.1.30. Adolf 
Hitler išrenkamas kancleriu; 1933.X.14. 
Reichas išstoja iš Tautų Sąjungos; 1935.
1.13. Saaro sritis smurtu įjungiama į 
Reichą; 1935.III.16. atstatoma visuotinė 
karinė prievolė; 1936. III. 7. sulaužo
ma Reino krašto demilitarizacija; 1938.
111.13. paglemžiama Austrija; 1938.X.1. 
pagrobiama Sudetai; 1939.III.16. oku
puojama Čekoslovakija; 1939.III.23. už
grobiamas Klaipėdos kraštas ir 1939.IX.
I. pradedamas karas.

NSDAP vėliavą perima Wehrmacht. 
Bet prieš „Macht vor Recht“ pakyla Va
karų demokratijos: 1939.IX.3. Reichui 
karą skelbia D.Britanija ir Prancūzija, 
o 1941.XII.il. laisvės gintų išeina JAV. 
1945.V.1. Berlyno radijas praneša apie 
Adolf Hitlerio mirtį ir sugriežia iš plok
štelės Wagnerio „Dievų Sutemą“. 1945. 
V.4. marš. Montgomery priima Wehr- 
machto kapituliaciją.

Vienas iš daugelio: Tai Hans Frank, 
Lenkijos generalgubernatorius. Jis 1940.
II. 6. „Volkischer Beobachter“ korespon
dentui į klausimą „Koks skirtumas tarp 
Protektorato ir Generalinės Guberni
jos“ pareiškė: „Galiu jums parodyti 
plastinį skirtumą. Prahoj, pav., išlipdy
ta dideli raudoni plakatai, skelbią, kad 
šiandie sušaudyta 7 čekai. Juos beskai
tydamas tariau sau: jei aš, sušaudant 
kas 7 lenkus, įsakyčiau išlipdyti pana
šius plakatus, tai Lenkijos miškų ne
ištektų vien tokių plakatų popieriaus 
produkcijai. Turime būti griežti“.

1942.VIII.18. Frank praneša Sauke- 
liui: „Turiu malonumą pranešti, kad 
iki šiol iš Lenkijos į Reichą pristačiau 
darbams 800.00 žmonių. Prašei dar 140. 
000 žmonių. Su didžiausiu pasitenkini
mu pranešu, kad 60% pareikalavimo 
bus atlikta spalio mėnesį, o likusieji 
40% gruodžio mėnesį. Be šito kontin
gento, ateinančiais metais galite laukti 
dar naujų ir didesnių kontingentų. Dar
bininkų rekrūtavimui panaudosime po
liciją“.

PASKUTINES VALANDOS PRIEŠ MIRTIES BAUSMES VYKDYMĄ NURN- 
BERGO KALĖJIME. GOERINGO SAVIŽUDYBE. KARTUVES SPORTO 

HALĖJE. PASKUTINĖS MIRTININKŲ AKIMIRKOS

tokiame pat įtaise paslėptais, kaip Goe
ringas; Ley pasikorė Nuernbergo kalė
jimo išeinamoje vietoje. Kartuvėms be
liko tik 10 pasmerktųjų.

Kartuvės buvo įrengtos Nuernbergo 
kalėjimo sporto halėje, kur sargybiniai 
kasdien lošė krepšinį. Kartuvės buvo 
įrengtos trys, sumontavo jas darbininkai 
iš užsienio, kad būtų išlaikyta paslaptis. 
Kartuvės buvo ant pakilimų ir drapi
ruotos juoda medžiaga. Tačiau budeliai 
tebuvo du ir todėl trečiosios kartuvės 
buvo laikomos rezerve.

Iš pradžių buvo manyta pasmerktuo
sius į bausmės vietą atvesti laisvus. Bet 
Goeringui nusižudžius, pasmerktųjų 
rankos vedant į - ešafotą buvo užpaka
lyje surištos juodomis virvėmis. Prie 
abiejų kartuvių jie buvo vedami vie
nas po kito.

Pirmasis į ešafotą pakilo Ribbentro- 
pas. Jis laikėsi tvirtai. Paskutinieji jo 
žodžiai buvo: „Ateis laikas ir Vokie
tija vėl atsikels rytuose ir vakaruose“.

Antrasis buvo Keitelis. Laikydama
sis tiesiai, kaip senas prūsų karys, jis 
kreipėsi į Aukščiausiąjį: „Pasigailėk 
Vokietijos ir dviejų milijonų karių, ku

rie turėjo mirti už Vokietiją anksčiau 
negu aš. Dabar aš vėl pamatysiu sa
vo sūnus — viskas Vokietijai“. Gen. 
Keitelio paskutiniame kare žuvo du 
sūnūs.

Kaltenbrunneris, eidamas į ešafotą, 
pasakė, kad jam tekę tarnauti Vokie
tijai sunkiausiais laikais, bet jis esąs 
baudžiamas už nusikaltimus, kurių ne
sąs padaręs. Čia reikia prisiminti, kad 
Kaltenbrunneris buvo nacionalsocialis
tinės Vokietijos koncentracinių stovyk
lų vyriausias viršininkas, taigi vyriau
sias budelis.

Rosenbergas žengė į kartuves išbalęs, 
bet visiškai valdydamasis. Paklaustas, 
ar nori dar pasakyti paskutinį žodį, 
atsakė: „Ne“.

Frankas vos suprantamai murmėjo 
ir prašė Dievą pasiimti jį savo apsau
gom

Frikas, metęs žvilgsnį į kartuves, su
šuko: „Dieve, apsaugok Vokietiją“.

Streicheris užlipo į ešafotą šaukda
mas: „Heil Hitler! Aš einu dabar Die- 
vop. Vieną dieną bolševikai jus taip 
pat pakars“.

Pasaulis pasidalinęs į dvi dalis
Paryžiaus taikos konferencijoje išryškėjo priešingumai, 

nesutikimai tik didesnių sunkumų įžanga. Ar gali
Paryžiaus taikos konferencija pasi

baigė. Nors taikos sutartis Italijai, Ru- 
'munijai, Vengrijai, Bulgarijai ir Suo
mijai ji priėmė, tačiau tai buvo pada
ryta ne susitarimo keliu, bet nesusita
rusių pagrindiniais ir šalutiniais klausi
mais konferencijos dalyvių balsavimu, 
kur pasireiškė du aiškūs blokai: JAV 
vadovaujamas iš vienos pusės ir Sovie
tų Sąjungos iš kitos. Molotovas, Pa
ryžiaus konferencijoje savo baigiamo
je kalboje pareiškė: „Kai konferencijo
je buvo balsuojama, užteko JAV pa
kelt savo ranką, kad jos pavyzdžiu pa
sektų 12 arba net 13 delegacijų“. Tai 
reiškia, kad įskaitant pačias Amerikos 
Jungtines Valstybes, Paryžiaus taikos 
konferencijoje susidarė Vakarų Demo
kratijų blokas, kuris turėjo 14 balsu. 
Kadangi konferencijoje dalyvavo 21 
valstybė, tai JAV vadovaujamas blokas 
atstovavo du trečdaliu visos konferen-

1920 -1946
Už jų buvo šimtai smulkesnių. Nauji 

žmonės, nauji metodai. Tai paprastų 
paprasčiausios traukos jėgos dėsniu.

1. Broliai Topfai iki 1933 m. vertėsi 
mūrininkų verslu. Kai Adolf Hitler per
ėmė Reicho valdžią, jie — sieg heil! 
ėmėsi krematoriumo krosnių statybos. 
1940 m. Buchenwaldo KZ sumūrija 3 
krosnis, 1942 m. ten pat dar 3 naujas. 
Iš viso broliai Topfai per 5 metus pa
stato 20 krematoriumo krosnių.

2. Auschwitzo KZ buvo sunaikinta 
3.000.000 žydų. Darbas, rodos, stachano- 
vietiškas, tačiau vis dar nepakankamas. 
IP žiniomis, Auschwitzo KZ turėjo bū
ti iš naujo perstatyta. Pagal neseniai 
rastą planą toje koncentracijos stovyk
loje turėjo tilpti 500.000 žmonių, o kre
matoriumo krosnys savo „normą“ turė
jo pakelti iki 40.000 lavonų kasdien.

3. Maskvos radijo žiniomis, Ausch
witzo KZ totalizmo medicinos skyriaus 
reikalams kalinių krauju auginta apie 
10.000 blakių, per 7.000 utėlių, 2.000 uo
dų, 600 dėlių, be to, keli pasiutę šunys 
ir 26 gyvatės. Buvo ir kiti „sonderzu- 
teilungai“...

4. Saksonijoje 1933 m. buvo 2 bude
liai (kasdien, pakardavo mažiausia 26 
žmones, per metus gavo po 26.000 RM), 
o 1945 m. pradžioje — 10 budelių.

5. Budelis nacionalsocialistinėj Vo
kietijoje buvo aukšta tarnyba, atsie
kiama po daugelio tarnybinių avansa- 
vimų, pvz., Berlyno budelis Rottger, 
prieš paimdamas pareigas, keletą metų 
buvo koncentracijos stovyklos vyres
niuoju „skaldytoju“ (pakartam kali
niui dar dėl visa ko buože suduodavo į 
galvą), o prieš tai vienoje miesto ligoni
nėje — lavonų prausėju.

6. IP žiniomis, kol naciai įsivedė mo
derniškas krematoriumo krosnis, darbas 
buvo grubus ir nesolidus. Kaulus tek
davo grūsti primityviomis kūlėmis. Tai 
matyti iš Lodzės ghetto komendantui 
prisiųsto rašto, kuriuo reikalaujama kuo 
skubiau pristatyti rankinių ar mecha
ninių malūnėlių ... kaulams malti.

7. Dancige surastas toks nacių pra
monininkų receptas muilui gaminti: 
„paimti 5 kg. žmogienos riebalų, įpilti 
10 litrų vandens, įdėti vieną kilogramą 
sodos. Virti 2-3 valandas. Po to dalį 
vandens nupilti, įpilti naujo ir dar tiek 
pat virti. Po to pilstyti į formas“.

8.IŠ „mirties pramonės“ Maciai sėmė- 

cijos dalyvių ir galėjo visus klausimus 
nukreipti ir nubalsuoti sau pageidau
jama linkme. Tačiau Vakarų valstybių 
blokas to nepadarė. Visoje eilėje klau
simų vakariečiai, nors ir smarkiai gin- 
čyjosi, bet nusileido. Vadinasi nors ir 
turėdami Paryžiaus taikos konferenci
joje daugumą, ėjo į kompromisus, kad 
nenutraukti ryšių su Sovietų Sąjunga 
ir neiššaukti konflikto. Po konferenci
jos kuluaruose susirinko 27 valstybių 
žurnalistai, kad pasikeistų nuomo
nėmis. Daugumas jų pripažino, jog 
konferencija yra nenusisekusi, kad joje 
visai aiškiai išryškėjo du valstybių 
blokai. Į klausimą — ar gali kilti ka
ras tarp Sovietų Sąjungos ir Vakarų 
Demokratijų, žurnalistai tiesioginio at
sakymo nedavė, bet pastebėjo, kad to 
karo galima išvengti. Jie aiškiai nuro
dė, kad kelias į taiką yra kompromisų 

si didelį pelną. Pvz., iš Treblinkos KZ 
1942.X.1. — 1942.VIII.2. būvyje į Rei
chą kaip laimikis pasiųsta: 25 vagonai 
moteriškų plaukų (kalinės būdavo ap
kerpamos), 248 vagonai drabužių, 100 
vagonų batų, 22 vagonai medvilnės 
dirbinių, 46 vagonai kosmetikos reik
menų, 4 vagonai medicinos Įrankių, 264 
vagonai priegalvių, antklodžių ir kt„ 400 
vagonų įvairių kasdienybės reikmenų, 
pvz., akinių, ilgalaikių plunksnų, liet
sargių ir t.t. Be to, per tą patį laiką 
pasiųsta Vokietijos Reichsbankui 400. 
000 sterlingų svarų, 2.800.000 dolerių, 
120.000.000 įvairių auksinių monetų, 400. 
000 auksinių laikrodžių, 154 kg. žiedų, 
4.000 brilijanto karatų, keli tūkstančiai 
perlinių auskarų iir daug kitų vertybių.

8. Neseniai vienas Majdaneko KZ pri
žiūrėtojas teisme pasiskundė, kad auk
sinių dantų išlupinėjimas iš numirėlių 
buvo gana nelengvas darbas. Mat, ne 
kiekvienas mirdamas išsižioja, kitas vėl, 
lyg pasityčiodamas, liežuvį perkreipia 
ir pridengia dantis. „Tekdavo dirbti 
dviese: vienas žiodydavo, antras dantis 
lupdavo“.

Čia tik keli smulkūs pavyzdėliai. Už
teks ir šitų.

Mažieji „nūrnbergai“ dar ne greit 
baigsis. Dar tebeskelbiama karo nusi
kaltėliai. Iki šiol surašyta 16.265 vokie
čiai karo nusikaltėliai. Tarptautinio 
Tribunolo sprendimu, SS organizacija 
buvo nusikalstamojo pobūdžio. Bet ką 
apie ją sako patys vokiečiai? Bylos me
tu vienas liudininkas — SS generolas 
baronas von Eberstein savo organiza
ciją pavadino „labai tauria sveikų spor
tų“ institucija, kuri daugeliui vokiečių 
buvo „aukščiausio laipsnio atrakcija“ 
(į ją, be kitų, buvo įstoję 3 kunigaikš
čiai ir 1 arkivyskupas).

Nacionalsocializmo kaltinime ir Lie
tuvos Valstybė dar netarė savo žodžio. 
Dar turės ateiti eilė Rentelnams, Na- 
bersbergams, Hingstams, Lohsems ir 
šimtams kitų „herrenvolko“ atstovų.

„Times“ žodžiais, Tarptautinis Tribu
nolas įrodė, kad kiekvieną agresijos ir 
smurto išpažinėją ir vykdytoją pasieks 
teisingumo rykštė. „Daily Mail“ teigi
mu, vilkams žmonių kūne civilizuotoje 
visuomenėje nebegali būti vietos. „Po- 
lemice“ pareiškimu, jau metas atstaty
ti pasaulyje tautų ir atskirų žmonių 
teisių ir laisvės pagerbimą: „apvalyki
me žmonijos veidą nuo kraujo ir skrep
lių“. - J. C.

Saukelis, nors buvo manyta, kad į 
egzekucijos vietą jį reiks nešte atnešti, 
visų nustebimui laikėsi drąsiai ir jo 
paskutiniai žodžiai buvo: „Mano pa
garba amerikiečių karininkams ir ka
riams, bet ne amerikiečių teisingumui“.

Paskutiniai ešafotan turėjo užlipti 
Jodlis ir Seyss Inąuartas.

Egzekucija buvo pradėta trečiadienį 
1 vai. 14 min. ir baigta 2 vai. 57 min. 
Greičiausiai mirė Rosenbergas, ilgiau
siai mirties negalėjo nustatyti gen. 
Keiteliui — 24 min. Egzekucijos metu 
Goeringo lavonas buvo atneštas į mir
ties halę ir visą laiką čia išgulėjo. Jo 
veidas buvo toks pat išblyškęs, kaip 
gyvo, bet atrodė ramus. Per paskutinį 
pasimatymą kalėjime su žmona, kai 
toji jam priminė dukterį, Goeringas 
smarkiai verkęs.

Po mirties bausmės įvykdymo visi 
lavonai buvo sudėti į karstus ir išvežti 
Fuertho link. Ten laukė du transpor
tiniai lėktuvai. Laidojimo vieta turi 
pasilikti paslaptyje.

Taip baigėsi beveik metus besitąsęs 
Nuernbergo procesas, ir svarbiausieji 
pasaulyje vykusių baisybių kaltininkai 
atpirko savo nuodėmes.

Konferencijoje kilę 
kilti konfliktas?

kelias, tas pats, kuriuo buvo eita Pa
ryžiuje.

Tokiu būdu Vakarų Demokratijos 
Paryžiuje nieko nelaimėjo. Buvęs JAV 
užsienio reikalų ministeris Summer 
Welles dėl pasibaigusios Paryžiaus 
konferencijos pareiškė, kad priimtose 
taikos sutartyse nepravęsti Vakarinių 
valstybių demokratiniai principai, kad 
konferencijoje praraja tarp Rytų ir 
Vakarų dar daugiau padidėjo. D. Bri
tanijos užsienių reikalų ministeris Be- 
vinas savo baigiamoje kalboje Pary
žiaus taikos konferencijoje lyg mėgino 
pastatyti tarp Rytų ir Vakarų tiltą. Pa
brėžęs, kad formaliai konferenciją rei
kia laikyti nusisekusia, dėl jos esmės 
tačiau turėjo pasakyti: „Aš noriu ti
kėti, kad mūsų darbas veda į taiką ir 
ūkinį pasaulio atstatymą ir kad tautos, 
pagaliau, gali jaustis, kad gyvena visiš
kame saugume“.

Bet tautos tikrai to saugumo nejau
čia. Jugoslavai paskutiniame konfe
rencijos posėdyje, protestuodami dėl 
jų nepatenkintų interesų, nedalyvavo 
ir konferencijos pirmininkui atsiųsta
me laiške pareiškė, jog po priimtomis 
konferencijoje sutartimis pasirašyti ne
gali. Bet Jugoslavai atstovauja tik So
vietiškojo bloko valstybes ir pareiškia 
tai, ką norėtų pareikšti pati Maskva, 
bet politiniais ir propagandiniais sume
timais to padaryti negali. Iš to seka, 
kad Sovietinių valstybių blokas pri
imtomis taikos sutartimis nepatenkin
tas. Taip pat jomis nepatenkintas ir 
Vakarų valstybių blokas. O tautos, ku
rios yra tų dviejų blokų politinių kom
promisų objektas, aiškiai jokio saugu
mo nejaučia ir į ateitį žiūri su baime. 
Paryžiuje pasirašytos taikos sutartys 
joms yra ne taika, bet tik dar nesi
baigusio karo paliaubų pratęsimas.

Jungtinių Tautų Organizacijos pilna
ties sesijos metu New Yorke keturių 
didžiųjų valstybių užsienių reikalų mi
nisterial susirinks aptarti taikos sutar
ties Vokietijai sąlygas. Su šia sutar
tim yra susiję visos sunkiosios pasau
lio politikos problemos. Čia ir Lenki
jos ir Pabaltijo valstybių ir kiti klau
simai. Jeigu jau dabar Vakarų ir Rytų 
valstybių blokai nepatenkinti ką tik 
priimtomis Paryžiuje taikos sutartimis 
su Vokietijos satelitais, tai kokių pa
stangų turės abu blokai padaryti, kad 
susitartų dėl Vokietijos? Kokių reikės 
padaryti kompromisų? Ir ar bus tie 
kompromisai priimtini net patiems di
diesiems, kurie šiandien sprendžia pa
saulio ir tautų likimą?

Klausimas šiandien yra aiškus: kom
promisai iki galo ir bloga taika, arba 
teisingumas pagal Atlanto Chartą ir 
JTO principus ir neišvengiamas kon
fliktas. Europos profesinių sąjungų at
stovas Irving Brown New Yorke vyks
tančiame JAV profesinių sąjungų su
važiavime pareiškė: „Sovietų Sąjunga 
Europoje komunistų kontroliuojamas 
darbininkų grupes naudoja kaip ginklą 
iki tos akimirkos, kol ateis diena, kada 
Raudonoji Armija galės vėl pradėti 
žengti pirmyn“.

Tai yra atvira nuomonė, kurią di
plomatai pareikšti vengia ir tai yra 
galima tiesa, kurią diplomatai stengia
si atitolinti visais galimais kompro
misais.

DIDŽIAUSIO VOKIEČIŲ LAIKRAŠ
ČIO LEIDĖJAS NAC1S

Didžiausio dabar išeinančio Vokieti
joje laikraščio „Frankfurter Rund
schau“ leidėjas K. Gerst traukiamas 
teismo atsakomybėn, kaip aktyviai da
lyvavęs naciškoje propagandoje (AP)
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Laisvės pasiilgusioje tėvynėje
Amerikietis laikraštininkas E. K. Noderer rašo, kas dabar darosi Lietuvoje

DIENŲ SŪKURY
[Visur ir visada duona su pluta

Didelis Chicagos dienraštis „Chicago 
Daily Tribūne“ rugsėjo 10 -14 d. nu
meriuose išspausdino savo korespon
dento Londone E. R. Noderer 4 straips
nius apie dabartinę padėtį okupuotoj 
Lietuvoje. P. Noderer sako, kad visas 
tas žinias ir nemaža dokumentinės me
džiagos, kaip sovietinės valdžios Lietu
voje įsakai ir plakatai bei dabartinio 
lietuvių rezistencinio judėjimo slaptųjų 
laikraščių egzemplioriai, jis gavęs iš 
vieno lietuvio, kuriam prieš 12 dienų 
pasisekę prasmukti pro geležinę už
dangą ir pasiekti Vakarus, todėl šių ži
nių autentiškumas esąs visai tikras. 
Vieną savo straipsnį autorius pailiustra
vo dviejų slaptųjų lietuvių pogrindžio 
laikraščio „Kovos Keliu“ numerių iš 
1946 m. kovo ir balandžio mėn. pirmo
jo puslapio nuotraukomis. Mes čia pa
tiekiame šių vertingų E. R. Noderer 
straipsnių santrauką ir „Kovos Keliu" 
Nr. 1 nuotrauką.

Pirmiausia autorius pabrėžia, kad da
bar Lietuvoje esą apie 300.000 sov. oku
pacinės kariuomenės, taigi, jos santykis 
su krašto gyv. skaičiumi yra kaip 1:8, 
atsieit, ant kiekvienų 8 lietuvių sėdi vie
nas ginkluotas raudonarmietis. Nežy
mią tos okupacinės kariuomenės dalį 
sudaranti vadinamoji „Lietuvių divizi
ja“, stovinti Vilniuje, bet pusė jos su
dėties esą rusai. Ji dabar turinti Klai
pėdos divizijos vardą, jos karių uni
forma visai nesiskirianti nuo kitų so
vietų kariuomenės dalinių uniformų, ji 
neturinti jokių skirtingų ženklų. So
vietų kariuomenės skaičius Lietuvo
je padidintas paskutiniu metu. Iš da
lies tai padaryta dėl nuolatinės lietuvių 
rezistencinės veiklos, iš dalies gi dėl 
įtemptos tarptautinės padėties. Iki šių 
metų vasaros ši sovietų kariuomenė ėjo 
daugiausia rutiniškas okupacines parei
gas, bet nuo birželio mėn. jos skaičius 
imtas didinti ir žymiai padidėjęs kari
nės veiklos tempas. Sovietai pradėję la
bai intensyviai tvarkyti nuo karo nu
kentėjusius aerodromus, statyti naujus 
barakus ir vykdyti kitus karinės reikš
mės darbus'. Į tuos darbus įtraukta ir 
nemaži darbininkų būriai. Pagal iš 
Maskvos gautas instrukcijas, miestų 
vykdomųjų komitetų pirmininkai ir 
kaimų seniūnai painformuoti, kaip elg
tis ir laikytis pavojaus atvejuje.

Kartu su okupacinės kariuomenės 
Lietuvoje padidėjimu ir marionetinė ta
rybinė Lietuvos vyriausybė pakeitusi 
savo propagandos liniją. Iki tolei svar
biausias Lietuvos susovietinto radijo ir 
spaudos puolimų objektas buvo Chur- 
chillis, ypač po garsios Fultone, JAV, 
pasakytos kalbos. Po to staiga buvo 
pradėtos pulti JAV, kurias sovietinė 
Lietuvos spauda ir radijas vadina „neo- 
fašizmo kraštu“, kuriame atgimstanti 
Hitlerio dvasia.

Du krašto valdovai
Dabar Lietuva padalinta tarp dviejų 

valdovų: vieną krašto dalį — miestus, 
miestelius ir svarbesnius kelius — kon
troliuoja rusai ir jų marionetės vietiniai 

komunistai (Lietuvos komunistų partija 
dabar turi apie 3.000 - 5.000 narių), li
kusiąją krašto dalį kontroliuoja parti
zanai. Jie giną ūkininkus.

Rusai veikia didelėmis jėgomis. Ir 
prieš mažesnius partizanų būrius jie 
siunčia dideles savo pajėgas. Jie nie
kuomet nedrįsta kelti kojos į partizanų 
kontroliuojamus rajonus, jei neturi ke
leriopos kareivių ar NKVD būrių per
svaros. Tačiau ir tokiais atvejais jie 
dažnai mieliau atsisako tolimesnės ko
vos ir partizanų persekiojimo, neeidami 
per daug toli veržtis j miškus, kad ne
nutoltų nuo savo bazių.

Partizanų susidūrimai su rusais daž

(Paimta iš „Chicago Daily Tribūne“)

niausiai įvyksta tuomet, kai dideli 
NKVD būriai sunkvežimiais išvažiuoja 
į kaimus ieškoti maisto ir tikrinti py- 
liavinių prievolių atlikimą. Paprastai 
per tokias ekspedicijas NKVD būriai 
keliauja iš kaimo į kaimą ir kur nors 
jiems kelią pastoja partizanai. Dažnai 
tokie susidūrimai esti mažesnio masto, 
bet kartais įvyksta ir smarkių mūšių.

Štai birželio 6 d. stiprus rusų dalinys 
miškuose į šiaurės rytus nuo Kauno 
(greičiausiai tai bus Gaižiūnų apylinkių 
miškai. „Tr. Z.“ red.) keturias dienas 
kovoję prieš 500 partizanų. Kitoje vie
toje 155 partizanai susikovę su 2.000 ru
sų enkavedistų. Per kovas partizanai 
netekę 17 vyrų.

Į sovietų rankas patekusių partizanų 
likimas esąs baisus. Vienas iš slaptųjų 
dabartinių Lietuvos laikraščių „Laisvės 
Varpas“ aprašo šiurpius vaizdus.

Nežiūrint didelių nuostolių, kuriuos 

partizanai turi kovose su rusais, jų skai
čius nemažėjąs. Jų eiles papildęs Lie
tuvos jaunimas, o ne tie žmonės, kurie 
gerai prisimena laisvės dienas prieš 
Lietuvos pavergimą. Partizanų kovos 
dvasią palaiką slaptieji pogrindžio laik
raščiai: „Laisvės Varpas“, „Kovos Ke
liu“ ir kt.

Kovos už laisvę
Viename numeryje „Laisvės Varpas“ 

sako, kad lietuviai i tą savo kovą žiūri 
kaip į dalį pasaulinio konflikto su bol
ševizmu. Jis rašo: „Kiekvieną dieną 
mes kenčiam bolševikinio priešo bruta
lumą: teka mūsų brolių kraujas ir 

sklinda nekaltųjų šauksmai, kurie de
portuojami. Mes stebimės, ar pasaulis 
žino apie mūsų vargus ir tą mūsų kie
tą herojišką kovą už laisvės ir huma
niškumo teises, kurios yra tikri demo
kratiniai idealai, viešai paskelbti dide
lių Vakarų demokratijų vyrų. Kiek
vienas kraujo lašas, išlietas mūsų ko
voje ne tiktai neša laisvę Lietuvai, bet 
ir likusiam pasauliui. Mes esam fron
to priešakyje, esame kovos už laisvę 
avangardas“.

Kitame slaptame pogrindžio leidinyje 
rašoma:

„Kovos Palestinoje, sukilimai Kalku
toje, civilinis karas Bombėjuje ir sąmy
šiai Graikijoje dabar užima pirmuosius 
laikraščių puslapius ir radijo praneši
mus. Bet kaip maža težinoma, kokia 
kova vyksta už sovietų geležinės 
uždangos. Tai yra mūsų kova už lais
vą ir tikrą demokratiją“.

Panašios mintys ten slaptuose lape-

1828 m. išleistoje knygoje „The Ge
neral Register of Politics and Literatu
re in Europe and America“ svarstoma 
ano meto aktualieji Europos ir pasaulio 
reikalai. Šit kas 1827 m. rašyta apie 
Rusiją: „Dabartinio caro rėžimas pa
gimdė visokių rūšių slaptus suokalbius 
ir sąmokslus, tačiau, parodžius visą 
suktumą ir griežtumą, krašte yra rim
ties būklė. Dabartinėse suniekšėjusios 
būklės sąlygose, kuriose vegetuoja pla
čiosios gyventojų masės, visuotinis su
kilimas neįmanomas. Su žmonėmis el
giamasi (visa tai užsieniečiai puikiai 
pastebi) kaip su daiktais, bet ne su 
žmogiškomis būtybėmis“.

Str. autorius, išvardijęs, kurios tau
tos gyvena Rusijos imperijoje (be kitų, 
paminėta lietuviai ir lenkai), rašo:

„Šitos gausios padermės, viso apie 5C 
milijonų žmonių, sujungtos į vieną or
ganizmą ir tos pačios vyriausybės val
domos, sudaro galybę, kuri, jei nebūtų 
kontroliuojama, gali siekti visos civili
zuotosios Europos sunaikinimo. Ši mil
žiniška galybė yra centras tos gausios 
rasės, kuri tęsiasi nuo Baltųjų jūrų iki 
Viduržemio, nuo Sibiro tundrų iki veš
lių Italijos žemumų. Taip didelis, pū

liuose ir laikraštėliuose sklinda iš ran
kų į rankas.

Užminuotas Lietuvos 
pasienis

Rusų spaudimas Lietuvoje vis labiau 
didėja. Norėdami užkirsti .kelią bet 
kam išbėgti iš krašto, jie nepaprastai 
sustiprino sienos prie Lenkijos apsau
gą. Kas 100 metrų stovi vienas sovietu 
sargybinis. Be to, visu pasieniu išdė
liotos minos, kurios kelioms minutėms 
iliuminuoja tą vietą, jei bėglys, tam
sumoj norėdamas pasprukti per siena, 
užeina ant jų.

Žemės ūkio produkcija Lietuvoje da
bar nukritusi iki 30 procentų prieškari
nio jos lygio. Žinodami, kad visą der
lių reikia beveik veltui atiduoti val
džiai, ūkininkai nemato intereso per 
daug dirbti. Jie pasigamina kad tik už
tektų sau išsimaitinti. Prie didelio že
mės ūkio gamybos kritimo daug prisi
dėjo ir *sovietų vykdytoji „žemės refor
ma“. Kai kuriose vietose pačius netur
tinguosius ūkininkus buvo bandyta su
varyti į kolchozus, bet valdžia susidūrė 
su nepaprastu jų pasipriešinimu. Prieš 
kolchozų steigimą užprotestavęs ir ma
rionetinės vyriausybės žemės ūkio ko
misaras. Už tai jis buVęs atleistas iš 
pareigų, bet vis dėlto kolektyvizacijos 
plano kol kas atsisakyta. Mašinų ir 
traktorių stotys beveik negalinčios 
veikti, nes nėra mašinų. Didelė ūki
ninkams rykštė yra dažnos enkavedis
tų ekspedicijos, atvykstančios jų bausti 
už pyliavų neatidavimą. Per tokias 
ekspedicijas atimą viską, ką tik randą. 
Kartais gi sudeginą trobesius ir net 
įvyksta žudynių.

Tai toks klaikus dabartinės Lietuvos 
vaizdas, kaip jį nupiešė amerikietis 
laikraštininkas. 

siau civilizuotų žmonių gyvenamas 
kraštas, jei Europos politika laiku ne
sutrukdys, gali blokšti savo barbariš
kąsias ordas pirmyn ir vėl užgesinti 
Kontinento tautų žiburius ir sunaikinti 
laisvę“.

Toliau šit ką skaitome: :
„Ambicinga užkariavimų aistra, kuri 

taip dažnai pasireiškia šitos rūsčios 
imperijos monarchuose, savaime su
prantama, sukėlė kitų Europos galybių 
tarpe nerimą ir privertė ieškoti būdų 
Rusijos ekspansijai užkirsti“.

„DP i DZ“ (iš jo skilčių cituojama) 
pastebi, kad ir tada buvo jautrios Grai
kijos ir Turkijos problemos, ir tik dėl 
Vakarų valstybių pasipriešinimo neį
vykdytos Balkanuose Kremliaus užma
čios. Apie Rusijos intervenciją rašoma: 
„Jei Mikalojui būtų buvę leista eiti su 
pagalba į Graikiją, Turkija neabejotinai 
būtų buvus užplūsta rusų ordų ir bū
tų atsiradęs pretekstas prijungti ją ir 
šiaipjau prie išsiplėtusios šiaurės au
tokrato valstybės. Šitos rūšies ginčo su 
Porta išsprendimas turėtų visoms Eu
ropos tautoms pragaištingų konsekven- 
cijų. Tačiau yra vilties, kad Anglija ir 
Prancūzija, būdamos ištikimos sutarčiai, 
suardys ambicingus Rusijos monarcho 
planus, o tuo užtikrins laisvę paverg
tiems graikams“. O apie Persiją paste
bima: „Karas, kuris tam tikrą laiką 
vyko tarp Rusijos ir Persijos, baigėsi, ir 
Rusija laimėjo priėjimą prie šito kraš
to. Atsižvelgiant į įvairias Europos po
litikoje vykstančias atmainas, šis šiau
rės milžinas turi būti atidžiai sekamas 
ir kiekvienas jo kėslas padidinti savo 
teritoriją kitų valstybių sąskaiton turi 
būti iš pagrindų sunaikinamas protinga 
politika.

„DP i DZ“ priduria: Pranašingi afiglo 
žodžiai aktualūs ir po 100 su viršum 
metų. Europos kontinentą tada išgelbė
jo D. Britanija. Ar šį kartą Europa bus 
apvilta? Šit klausimas, kurį civilizuo- 
tasai pasaulis stato dabartiniam Didžio
jo Canningo (ano meto premjero) įpė
diniui.

PRAGARIŠKAI GRAŽUS EPIZODAS
Londono dienraščiai praneša: Parla

mento bibliotekininkas, išdirbęs 40 me
tų, išėjo į pensiją. Žurnalistams išpaži
no: „Iš 9 premjerų, kurių metu dirbau, 
tik 2, būtent Asquith ir Baldwin užei
davo bibliotekom Atstovai, matyt, irgi 
iš kitur žinias sėmė. Neužeidavo. Pas
kutiniais metais jų užeina bent kelios 
dešimtys kasdien. Gal kalbom ruošiasi? 
Ak, buvau arti įvykių: dviejų pasauli
nių karų paskelbimas istorinės kalbos, 
epochiniai debatai, aš sėdėjau gretima
me kambaryje. O skandalas su sufra
žistėm, o avantiūra su Beckkatu, kuris 
pagrobė Spikerio lazdą ir bandė pa
bėgti ...“. Žurnalistų paklaustas, ar ne
sigaili savo akimis nematęs visų istori
nių scenų, ramiai atsakė: „Yra ko gai
lėtis. Sakysim, kartą vienas tipas nuo 
galerijos į kalbantį ministrą bloškė mai
šą su miltais. Visi buvo balti kaip ma
lūnininkai. Sako, buvo pragariška gra
žus epizodas. . .“. J. Cicėnas

*

CARISTINES SLAPTOSIOS POLICI
JOS ATGAIVINIMAS

Lenino griežta, veikli revoliucinė or
ganizacija sugebėjo įsigyti karių bei 
ginklų ir pakrikusios sumuštos rusų ar
mijos sukelto chaoso metu 1917 m. lap
kričio mėn. 7 d. nuvertė laikinąją vy
riausybę. Tuoj buvo sušauktas Tarybų 
suvažiavimas ir komunistai, turėdami 
ginkluotąsias pajėgas, lengvai apsidirbo 
su kitomis socialistinėmis partijomis. 
Buvo sudaryta vyriausybė, pavadinta 
Komisarų Taryba. Jai pirmininkavo Le
ninas, užsienio reikalų komisaru buvo 
Trockis, o sąrašo gale stovėjo „vado
vas“ tautybių reikalams J. V. Džiugaž- 
villi (Stalin).

Sovietiškoji vyriausybė tuoj pat ėmė
si visoje Rusijoje stiprinti savo auto
ritetą. Per savaitę ji nušlavė savo prie
šus Maskvoje ir pradėjo plėsti savo 
kontrolę mažesniuose miestuose. Pasi
priešinimas buvo didelis. 1917 m. gruo
džio mėn. 20 d. Leninas atgaivino se
nąjį įrankį, kurį taip efektingai ir bai
siai vartojo Jonas Žiaurusis: slaptąją 
policiją — Opričiną. Leninas savo Op- 
ričiną pavadino Nepaprastąja komisija 
kontrrevoliucijai nuslopinti, arba Ceka. 
Čekistai savo darbo ėmėsi4 taip negai
lestingai, kaip ir opričnikai, ir palaips
niui sukūrė „Raudonąjį terorą“, pasie
kusį fantastiškos apimties. Istorikas 
Vernadsky rašo:

„Žiaurumai, įvykdyti šio perijodo me
tu, nebuvo kokie nors atsitiktiniai val
džios piktnaudojimai. „Raudonasis te
roras“ buvo pripažinta ir pilnutinė tau
tos pajungimo bolševikų valiai dalis. 
Pats Leninas pareiškė, kad proletaria
to diktatūra negalima be teroro ir prie
vartavimo. Ceka veikė be pasigailėjimo 
ir oficialiai jos veikla buvo nukreipta 
tik prieš buržuaziją. Iš tikrųjų Ceka be 
skirtumo naikino visus tuos, kurie bu
vo įtariami priešingumu sovietiškajai 
valdžiai. Aukų tarpe buvo ūkininkų, o 
kartais ir darbininkų ...

Leidimų gyventi sistemos pradžia
Plačiausiu mastu naudodamies Ce- 

kos, Raudonosios armijos ir visų kitų 
įrankių, kuriuos jie tik galėjo palenkti 
savo valiai, pagalba, bolševikams 1917 - 
18 m. žiemą pasisekė paimti savo kont- 
rolėn visą vyriausybės aparatą.

Nuo 1825 m. dekabristų revoliucijos 
visi rusų demokratai svajojo, kad ateis 
diena, kai rusų tautai bus leista išsi
rinkti konstitucinį susirinkimą, kuris 
paruoš demokratiškos konstitucijos pro
jektą. Laikinoji vyriausybė pradėjo 
rengti tuos rinkimus. Jie įvyko 1917 m. 
lapkričio 25 d., 18 dienų po komunistų 
valdžios paėmimo Petrapilyje. Iš 703 
atstovų buvo išrinkti tik 168 komunis
tai. Konstitucinio susirinkimo atstovai 
susitiko Petrapilyje 1918 m. sausio mėn. 
18 d. Staiga komunistai suėmė visus 
nesocialistų atstovus. Bet socialistai re
voliucionieriai vis dar sudarė daugumą 
ir pirmininku išrinko komunistų prie
šą Cerniovą. Sausio mėn. 20 d. Leninas 
pasiuntė į Konstitucinį Susirinkimą 
šautuvais ir kulkosvaidžiais ginkluotus 
būrius, kurie jį išvaikė. Taip Rusijoj 
dingo paskutinis demokratijos vilties 
šešėlis. Nuo to laiko Sovietų Sąjungos 
valdymosi forma buvo aiški komunistų 
partijos vado diktatūra. Mongolų cha
nų rusams primesta senoji despotiškoji 
valdymo sistema dar tebelaikė negailes
tingai surakinusi visą tautą. Masarykas 
rašė: „Jiems pasisekė atsikratyti caro, 
bet ne carizmo. Jie vis dar vilki, kad 
ir išvirkščiai, caro uniformą.“.

CHAOSAS IR PILIETINIS KARAS
Visos praktiškos problemos, kurias 

Leninui reikėjo išspręsti, buvo keistos 
dėl jo įsitikinimo, kad žmonija tik ko
munizme gali rasti savo išganymą, ir 
kad jo misija yra ne tik įkurti komu
nistinę valstybę Rusijoje,bet taip pat 
paskleisti komunizmo palaimą visame 
pasaulyje. Dėl to jo pirmieji tikslai bu-

W. C. BULITAS
Iš knygos „Susiartinimas su SSSR“ 

(Ziūr. Nr. 1-6)

korteles, taip kad iš to padarė efektin
giausią politinį ginklą. Kadangi maisto 
juodojoje rinkoje nebuvo galima gauti, 
normų kortelės buvo leidimai gyventi. 
Jis davė jas raudoniesiems kariuome
nės daliniams, čekistams, komunistų 
partijos nariams ir fabrikų darbinin
kams, jis leido pirktis paKanKamal 
maisto amatininkams ir bedarbiams, 
tokiu būdu suteikdamas jiems galimy
bę badauti ir laukti mirties pamažu. 
Visi kiti — vyrai, moterys ir vaikai — 
buvo paskelbti „neproduktyviu elemen
tu“ ir maisto normų negavo.

Šitos priemonės pagaliau išgelbėjo 
Lenino diktatūrą, bet jos drauge iššau
kė reakcijas, kurios jį vos nesugniuždė. 
Ūkininkai buvo įtūžę dėl jų grūdų atė
mimo ir ginklu pradėjo priešintis če
kistams ir raudoniesiems būriams. Vi
sas dar išlikęs demokratinių pažiūrų 
elementas jau buvo sukiršintas konsti- 
tuantos išvaikymu ir sistematišku ba
davimu bei žudynėmis tų, kuriuos So
vietų valdžia laikė opozicionieriais. 
Prasidėjo pilietinis karas.

Dar daugiau, Lenino sudarytoji sepa- 
ratinė taika su Vokietija sukėlė didelį 
jo valdžia pasipiktinimą visuose alijan- 
tų kraštuose, nes atsipalaidavo didžiu
lės vokiečių armijos, kurias vokiečiai, 
kaip alijantai bijojo, galėjo panaudoti 
prieš Vakarų fronte kovojančius pran
cūzus, britus ir amerikiečius. Alijantų 
pasiųstos rusams didelės masės ginklų 
ir amunicijos stovėjo Murmanske, Ar
changelske ir Ramiojo Vandenyno uos
te Vladivostoke. Alijantai buvo nu
sprendę neleisti, kad ši visa medžiaga 
patektų į vokiečių ar sovietų valdžios 
rankas. 1918 m. balandžio mėn. nedide
lės alijantų pajėgos buvo išlaipintos 
Murmanske, vėliau — Archangelske ir 
Vladivostoke, bet jos nemėgino žygiuo
ti į Leningradą ar Maskvą. Vis dėlto, 
rusų pajėgos, vadovaujamos įvairių va-

vo ne tik komunistinė valdžia Rusijoje, 
bet ir revoliucijų organizavimas Euro
poje. Jis tikėjo revoliucijų pasisekimu 
daugelyje Europos kraštų, ypač Vokie
tijoje.

Bet revoliucijos Europoje nepribren
do. Vienintelė komunistinė valdžia, iš
silaikiusi kiek ilgesnį laiką, buvo Belą 
Kūno vyriausybė Vengrijoje nuo 1919 
m. kovo mėn. 21 d. iki tų pat metų rug- 
piūčio mėn. 1 d. Leninas darė viską 
šiai vyriausybei išlikti, per slaptus kur
jerius siųsdamas jai pinigų sumas ir 
brangenybes ir nuolat Kunui per radio 
duodamas patarimus ir nurodymus. Ta
čiau Sovietų Sąjungą su Vengrija netu
rėjo bendrų sienų, todėl negalėjo duo
ti tiesioginės karinės pagalbos. Nesant 
tiesioginio susisiekimo žeme, Vengrijos 
sovietinė vyriausybė iširo. Iš tikrųjų so
vietams iš to buvo tik tokia nauda, kad 
jie pasimokė, jog sunku remti komunis
tines revoliucijas kraštuose, kurie nė
ra betarpiški Rusijos kaimynai, ir dėl 
to strategiškai tikslu, prieš mėginant 
paimti kontrolėn tolimesnes sritis, 
stengtis iš Maskvos kontroliuojamą erd
vę išplėsti, prijungiant pirmiau kaimy
ninius kraštus.

Siekdamas išgelbėti Sovietų valdžią 
nuo kaizerio armijų, 1917 m. gruodžio 
mėn. 15 d. Leninas pasirašė su Vokie
tija paliaubas, o 1918 m. kovo mėn. 3 d. 
— separatinę taiką, tuo sulaužydamas 
Rusijos su sąjungininkais sudarytas su
tartis nedaryti separatinių taikų. Kad 
apsaugotų savo režimą nuo alkanos 
liaudies, Leninas pasiuntė savo raudo
nuosius būrius ir čekistus į kaimus, kur 
jie surinko visus grūdus ir sugabeno Į 
juos į badaujančius miestus. Duonos i 
paskirstymą jis pravedė pagal normųl

*

dų, jausdamos tam tikrą moralinę pa
ramą iš kai kurių alijantų pusės, pra
dėjo pulti komunistų dalinius' su tokiu 
pasisekimu, kad vienu laiku 1918 - 19 m. 
žiemą sovietų valdžia savo kontrolėje 
turėjo mažai ką daugiau ploto, negu 
valdė Jonas Žiaurusis.

Sovietų valdžios padėtis atrodė tokia 
beviltiška, kad 1919 m. kovo mėn.- 14 d. 
ji amerikiečių emisarui Maskvoje įtei
kė pasiūlymą sudaryti taiką status auo 
frontuose pagrindu, nors antikomunis
tinės valdžios šiuo metu turėjo savo 
kontrolėje daugiau, kaip tris ketvirtada
lius visos Rusijos teritorijos.

Šį pasiūlymą alijantai, susirinkę tai
kos konferencijoje Paryžiuje, atmetė. 
Jie tikėjo,, kad sovietai praras greit 
net Maskvą su Leningradu ir kad de
mokratinė vyriausybė paims valdžią 
Rusijoje. Tačiau alijantų vadai nesuti
ko pasiųsti savo karitKn»enės dalinių 
intervencijai galutinai baigti su sovie
tų valdžia. Leninas vėliau pasakė: „Iš 
milijoninių Entantės kcfriuomenių būtų 
pakakę keleto šimtų tūkstančių sutriuš
kinti mūsų karinę jėgą“. Ši karinė jėga 
nebuvo panaudota ir po baisių tarpusa
vio grumtynių, kurių metu kankinimai, 
žudynės, badas ir ligos tiek pat, kiek ir 
karas, pareikalavo milžiniško gyvybių 
skaičiaus, Sovietų valdžia sumušė ru
siškuosius priešus ir atstatė savo auto
ritetą visoje buvusioje caro imperijoje, 
išskyrus Suomiją, Estiją, Latviją, Lie
tuvą, Besarabiją ir Lenkiją.

Šio laikotarpio metu Leninas nesi
stengė nuslėpti fakto, kad pasauliniam 
komunistų judėjimui vadovavo sovietų 
vyriausybė. Jis pats buvo Liaudies ko
misarų tarybos pirmininkas, bet viešai 
dalyvavo Komunistų Internacionalo — 
Kominterno — suvažiavimuose ir buvo 
jo garbingas vadas. Kvietimai į pirmąjį 
Kominterno, kurio funkcija buvo orga
nizuoti ir vadovauti pasaulinei revoliu
cijai, suvažiavimą buvo perduoti per 
radiją Sovietų užsienių reikalų komisa
riato.
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Tarybines Lietuvos 
spaudoje

LTSR MOKSLŲ AKADEMIJA 
BOLŠEVIKINĖS PROPAGANDOS

TARNYBOJE
Vilniškė komunistiškoji „Tiesa“ š. m. 

• rugsėjo 10 d. Nr. 211 aprašo įvykusią 
LTSR Mokslų Akad. visuotinio susirin
kimo sesiją Vilniuje. Iš aprašymo su
žinome, kad už prezidiumo stalo sėdėjo 
LKP(b) CK sekretorius agitacijos ir 
propagandos reikalams, o akademikui 
P. Mažyliui pasiūlius į garbės prezidiu
mą išrinkti ,,VKP(b) CK Politbiuras su 
didžiuoju Stalinu priešakyje“.

Įdomu, kokias gi mokslo ar meno 
problemas susirinkę akademikai spren
dė?

Štai jų pilnas pirmosios sesijos die
nos sąrašas:

Akad. J. Matulis skaitė pranešimą: 
„Penkmečio planas ir mokslo uždavi
niai".

Akad. narys - korespondentas prof. J. 
Bučas: „Naujasis penkmetis ir TSRS 
ekonominės galios išaugimas“.

Akademijos tikrasis narys prof. Dr. 
Budrys: „LTSR gamybinių jėgų išau
gimas penkmečio planp perspektyvoje“.

LTSR Mokslų Akademijos Žemės 
Ūkio Instituto direkt. V. Vazėlinskas: 
„LTSR žemės ūkis naujajame penkme
tyje“.

Kaip matome, visi akademikų prane
šimai ne moksliniai, bet agitaciniai ir 
propagandiniai. Bet kas belieka daryti 
akademinėje sesijoje, kurioje už prezi
diumo stalo garbingiausioje vietoje sėdi 
visiems susirinkusiems akademikams 
matomas LKP(b) CK sekretorius agita
cijai ir propagandai, o už jo pečių gar
bės vietose nematomas, bet kiekviena
me oro kub. centimetre jaučiamas VKP 
(b) CK Politbiuras su pačiu Stalinu 
priešakyje.

IS LIETUVOS ŪKININKŲ GRIEŽTO
MIS PRIEMONĖMIS REIKALAUJAMA

PUSĖ MILIJARDO RUBLIŲ
Iš tame pat vilniškės „Tiesos“ nume

ryje tilpusio straipsnio „Palaužti buo
žinį sabotažą finansų srityje“ sužinome: 
„Nepriemokų likvidavimui, kurių Ma
rijampolės apskrityje š. m. balandžio 
mėn. 1 d. buvo priskaitoma apie 16.000. 
000 , rublių, imtasi griežtų priemonių“. 
Marijampolės apskritis Lietuvoje buvo 
viena iš pačių pasiturinčių ir stipriau
sių. Jeigu jau joje ūkininkai, kurie 
anksčiau pasižymėjo dideliu tvarkingu
mu mokesčius mokant, neįstengė visų 
mokesčių bolševikams sumokėti ir pa
siliko 16 milijonų skolingi, tai kaip di
deli bendrai turi būti bolševikiniai mo
kesčiai ir kiek nepriemokų susidarė ki
tose apskrityse. Bet skaitykime, kad 
kitų Lietuvos apskričių ūkininkų ne
priemokos bolševikams neviršyja mari
jampoliečius. Tarybinėje Lietuvoje da
bar turi būti 27 - 28 apskričiai. Vadi
nasi visų Lietuvos ūkininkų nepriemo
kos bolševikams gali sudaryti 16 mili- I 
jonų1 iš 28 arba virš pusės milijardo
rublių. -Suma milžiniška ir ji rodo di
delį Lietuvos ūkininkų skurdą. Tos su
mos beieškodami, bolševikai ūkininkus 
vadiha buožėmis ir sakosi ėtnęsi griež
tų priemonių. Ką tai reiškia, mes jokių 
iliuzijų neturime. Viskas aišku.

MTS SĖDI RUSAI, O KAD MAŠINOS 
NEATREMONTUOTOS, KALTI 

LIETUVIAI ŪKININKAI
Dar tos pat „Tiesos“ numeryje rašo

ma: „Zarasų MTS (direktorius draug. 
Šiškovas). Dūkšto MTS (direkt. draug. 
Molotokas)“. Jie užgiriam! atlikę kūli
mo darbus dideliu nuošimčiu. Bet už 
tat „Salako valsč. iš esamų 5 motorų 
ir 5 motorinių kūlėjų atremontuota vos 
2 motorai ir 2 kuliamosios. Likusių mo
torų ir kuliamųjų remontu visiškai ne
sirūpinama. Buožės jų neremontuodami 
nei patys nekulia, nei kiti gali pasinau
doti. Apskrities ir vietos organai turi 
kuo greičiau sutvarkyti šitą reikalą“.

MTS direktoriai, rusai, kurių parei
ga rūpintis mašinų, bendru visai liau
džiai turtu, remontu, tuo nepasirūpino, 
bet kadangi bolševikinėje santvarkoje 
visuomet kas nors turi būti kaltas, tai 
šiuo atvėju kaltė suversta lietuviams 
ūkininkams. Štai kur geležinė bolševi
kinė logika!

Kultūrinė kronika
Filmos atelier Wiesbadene. Wiesba- 

dene ir Stuttgarte yra numatyta steigti 
naujas filmas atelier. Kaip žinoma, kas
met numatyta į Vokietiją atvežt 48 
amerikiečių filmas, kurios, patikrinus 
Berlyne, bus sinkronizuojamos.

Majoras Demaria, prancūzų karinės 
valdžios filmų skyriaus vedėjas prane
šė, k«i yra numatyta tarptautinė filmą, 
kurioje kiekviena tauta kalbės savo 
kalba.

Mirė sovietų himno komponistas. Ne
seniai mirė rusų kompozitorius Alexan
der Vasilevič Alexandrov, Stalino pre
mijos laureatas ir sovietų himno kom
ponistas.

Knygų paroda. Amerikiečių Institutas 
Grafiškiems Menams „Pierpont - Mor
gan - Bibliotekoje“ ruošia gražiausių pa
skutiniame dešimtmety išleistų knygų 
parodą. Parodoj dalyvauti kviečiamos 
visos valstybės.

Žmogus nuolat keitęs savo veidą
(Liudo Giros nekrologo vietoje)

Mūsų spaudoje jau buvo paskelbta 
žinia, kad Lietuvoje mirė poetas Liudas 
Gira. Vaduojantis principu „De mortuis 
aut bene, aut nihil“ (apie mirusius ar
ba gerai arba nieko), apie Liudą Girą 
būtų labai sunku, tiesiog neįmanoma 
rašyti. Tačiau laikraštininkui apie jį 
nieko nerašyti, taip pat būtų profesinis 
nusikaltimas. Juk Liudas Gira savo 
40-ties metų veikla mūsų kultūriniame, 
visuomeniniame ir politiniame gyveni
me yra palikęs žymių pėdsakų, kurių 
mes nei savo tylėjimu, nei savo plūdi
mais, kaip tatai yra mėginę kai kurie 
mūsų laikraščiai, neištrinsime. Liudo 
Giros vardas mūsų tautos kultūros is
torijoje liks. Vienur jis bus minimas ir 
vertinamas teigiamai, kitur neigiamai.

Liudas Gira mūsų tautos kultūrinia
me ir visuomemniame gyvenime akty
viai pradėjo reikštis šio šimtmečio pra
džioje ir ligi 1940 metų birželio 15 d. 
jo darbai mūsų tautos kultūrai daugiau 
ar mažiau yra vertintini teigiamai. Nuo 
1940 metų birželio 15 d. Liudas Gira į 
mūsų tautos visuomeninį ir net politi
nį gyvenimą išėjo nauju vaidmeniu, ku
rio, turbūt, labai retas kas mūsų tikė
josi iš jo sulaukti, ir šis jo vaidmuo 
mūsų tautos istorijoje bus atžymėtas 
tautos išdaviko ir net išgamos vardu.

Kas šį temperamentingą sangviniką 
paskatino imtis šio vaidmens? Tai, be 
abejo, įdomus klausimas, ir ateity ne 
vienas mūsų tautos istorikas suks sau 
galvą, norėdamas į jį objektyviai atsa
kyti. Mes šiuo tarpu šį klausimą atidėję 
į šalį, pažvelkime į Liudo Giros nueitą 
kelią nuo Vilniaus kunigų seminarijos 
auklėtinio ligi raudonosios armijos pul
kininko.

Liudas Gira kilimo vilnietis, gimęs 
1886 metais. Pirmosiose „Vainikų“ kny
gose savo autobiografijoje jis sakosi į šį 
pasaulį atėjęs per nesusipratimą. Jo 
margo ir įvairaus gyvenimo galas šį 
jo prisipažinimą lyg ir patvirtintų. Liu
das Gira ruošėsi būti kunigu, baigė net 
kunigų seminariją, tačiau vis dėlto ku
nigu nebuvo. Iš pat jaunų dienų jį trau
kė kita profesija, būtent — aktoriaus. 
Baigė jis ir vaidybos meno studiją, ta
čiau ir scenos aktoriumi jis netapo. Liu
das Gira plačios natūros žmogus. Jam 
teatro scena buvo per ankšta. Jis tapo 
gyvenimo aktorium ir savo vaidmenis 
gana dažnai keitė.

Jausdamas savy rašytojo talentą, jis 
nuėjo dirbti į .mūsų periodinę spaudą. 
Pirmuosius savo plunksnos bandymus, 
berods, spausdino Prūsuose leidžiamose 
„Naujienose“, „Ūkininke“ ir kituose 
laikraščiuose. Vėliau mes jį randame 
bedirbantį „Lietuvos Ūkininko“, „Vil
niaus Žinių“ ir „Vilties“ redakcijose. 
Jis daug rašo įvairiausiomis temomis ir 
įvairiausiais žanrais, pradedant kasdie- i 
ninių įvykių korespondencijomis ir bai- i

KAREL ČAPEK

‘KapeLme'^teric nuotykio
— Mėlynė ar nubrozdimas kartais 

gali būti skausmingesnis negu sulau
žymas, — kalbėjo Dobechas, — ir ypač 
dar, jeigu kaule. Aš tai puikiausiai 
žinau, nes esu senas futbolininkas ir 
jau turėjau sulaužytą šonkaulį, rakti
kaulį ir vieną kojos pirštą. Šiandieną 
nebežaidžiama taip karštai, kaip mani 
laikais. Praėjusiais metais kartą išėjau 
aikštėn; mes, senieji, buvome nuspren
dę, parodyti jaunikliams, kaip seniau 
būdavo žaidžiama. Aš stovėjau ten 
kaip prieš penkiolika metų. Ir, štai, stai
ga, kai užkliudau prazvimbiantį svie
dinį, man pila koja į pačias gyslas. Žai
dimo įkaršty aš pasitenkinau keiktis ir 
nebegalvojau apie tai. Bet naktį už
puolė skausmas! Rytą aš nebegalėjau 
pasijudinti. Tai skausmas!... Judinu 
ranką — skauda, čiaudau — skauda. 
Nuostabu, kaip viskas žmogaus kūne 
surišta. Ir štai guliu ant nugaros, kaip 
nugeibęs karkvabalis, negaliu netgi ant 
šono apsiversti, net kojos pirštų paju
dint. Aš tegaliu tik dejuoti ir šaukti — 
taip baisiai skauda.

Išgulėjau visą dieną ir naktį, nė mi
nutei nesumerkęs akių. Bet kaip iš
lysta laikas žmogui, negalinčiam judėti! 
Trumpindamas laiką, kartojau visas 
linksniuotes ir daugybos lentelę; visas 
maldas pakartojau; mėginau prisiminti 
eilėraščius. Tačiau naktis nejudėjo.

Galėjo būt taip apie antrą valandą 
ryto, kai staiga išgirdau kažką kojom 
kertant gatve. Ir už jo, pridurmai, koks 
pustuzinis tipų; o po to šauksmai:

— Aš tau sukulsiu nasrus, gausi sa
vo užmokestį, tu nešvari veisle, stipe- 
na! Ir t.t.

Jie jį sučiupo kaip tik po mano lan- Taigi, atvykau Liverpulin. Manęs jau 
gaiš ir seansas prasidėjo. Išgirdau kojų laukė stotyje ir tuoj nuvedė viešbutin 
smūgius, kūno žlegsėjimą, dejavimą, pailsėti. Išsimaudžiau, išėjau apžiūrėti 
knarkimą, vilkimą žeme. Bet jokio I miesto ir... paklydau.
šauksmo. Vardan Dievo, tai visai blo- Kiekvienam mieste aš pirmiausiai 
gai. Šeši tipai puola vienui vieną ir j einu prie upės. Nuo upės galima pa
duoda, lyg tai būtų pelų maišas. No- prastai matyti visą, jeigu taip galima 
rėjau pasikelti ir jiems sušukti, kad tai ' išsireikšti, miesto orkestraciją. Iš vie

giant lyriškais eilėraščiais, dramomis ir 
poemomis. Jis dalyvauja Didžiajame 
Vilniaus Seime ir yra vienas iš jo pre
zidiumo sekretorių. Jis smarkiai polemi
zuoja su lenkais lietuvių ir lenkų laik
raščiuose. Kur tik koks žymesnis įvykis, 
ten mes matome ir Liudą Girą. Tiesa, 
jis ne vadovaujančių eilėse, bet jis vi
suomet eilėse tų, kurie stovi minios 
priešaky.

Liudas Gira veiklos, bet ne principų 
žmogus. Jam principai tiek teturi reikš
mės, kiek aktoriui jo vaidinamos rolės 
tekstas. Kol jis tą vaidmenį vaidina, jis 
ir jo teksto laikosi. Tai labai būdingas 
Liudo Giros asmenybės bruožas. „Vil
tyje“ jis dirbo drauge su Antanu Sme
tona ir kun. Juozu Tumu - Vaižgantu. 
Jiems iš „Vilties“ pasitraukus ir „Vil
čiai“ savo kryptį pakeitus, Liudas Gira 
„Viltyje“ ir toliau pasilieka, ir jos pus
lapiuose polemizuoja su savo buvusiais 
redaktoriais, skelbdamas visai priešin
gas mintis, negu anksčiau. Liudui Gi
rai tai buvo natūralu ir tuo niekas per 
daug nesipiktino ir nesistebėjo.

Lietuvai iš didžiojo karo griuvėsių 
keliantis nepriklausomam gyvenimui, 
mes Liudą Girą matome Vilniaus ko
mendanto ir net žvalgybos viršininko 
vaidmenyse. Jis juos vaidina, kaip mo
kėdamas. Pridaro jis visokių suktybių, 
už kurias jam grąso karo lauko teis
mas mirtimi. Bet jo pasigaili: juk Liu
das Gira poetas. Į Vilnių įsiveržę bol
ševikai pačiumpa buvusį žvalgybos vir
šininką Liudą Girą ir patupdo į kalė
jimą. Sėdėdamas Vilniaus ir Dvinsko 
kalėjimuose, jis rašo eilėraščius, ku
riuose biauriausiais žodžiais keikia bol
ševikus. Likimas ir šiuo kart jam lai
mingai nusišypso: jis Lietuvos vyriau
sybės iškeičiamas į bolševikus ir vėl 
sugrįžta į Lietuvą. Jis dirba knygų lei
dyklose, laikraščių redakcijose, kol pa
galiau, įkopia į Valstybės Teatro direk
toriaus kėdę. Čia jis jaučiasi, kaip žu
vis vandenyje.Per didelis švaistymasis 
valdžios pinigais, pagaliau, priveda jį 
ligi to, kad tik vienas žingsnis į rūmus

Kelias atgal
.ALFONSAS GIEDRAITIS

Ištroškęs laisvės skrieja žirgas 
Prarajom ir kalnais.
Jį glaus pušynai, upės girdys ... 
O viesulai praeis.

Ištrykš aušra pro palšą rūbą.
Tai kelią Jai nušvies!... 
Putotu žirgu Laisvė skuba 
Prie ilgesio šalies.

kiaulystė. Bet vos spėjau pamėginti, 
kaip sukaukiau iš skausmo, pajudėti 
neįmanoma. Nėra baisesnio dalyko, 
kaip apluošimas. Griežiau dantimis ir 
šaukiau. Staiga pats nežinau, kas trū
ko manyje; pašokau iš lovos, pagriebiau 
lazdą ir nuriedėjau laiptais. Iššoku gat
vėn — nieko nematyti. Mečiausi ant 
vieno ten dar stovinčio tipo ir pradėjau 
jį plakti lazda. Kiti paliko kovos lau
ką, o aš štai flankuoju šį žiauruolį, pui
kiai flankuoju, kaip niekados dar savo 
gyvenime. Tik po to pastebėjau, kad 
iš skausmo man ašaros iš akių bėga. 
Grįžti lovon nereikėjo daugiau pusva
landžio, bet revanšui rytą aš ne tik 
galėjau judėti, bet net vaikščioti. Ste
buklas!

— Norėčiau žinoti, — pridūrė susi
mąstęs Dobechas, — ką aš ten priplu- 
kiau. Ar ten buvo vienas tu šešių, ar 
tas, kurį jie persekiojo? Bet, kaip be
būtų — žmogus prieš žmogų — visai 
taisyklinga kova. *

— Bejėgiškumas — tai baisus daly
kas, — pritarė kapelmeisteris Kalina 
Aš tai vienadien pats patyriau. Tai at
itiko Liverpuly, kur buvau pakviestas 
diriguoti orkestrui. Aš nesuprantu vi
siškai angliškai, bet mes, muzikantu', 
s prantam viens kitą visada, ypač dar, 
jeigu rankoj turim lazdelę. Tu muši 
į pultą, šauki — nesvarbu ką, vartai 
akis, mosikuoji rankom, kartoji vėl vis
ką iš pradžios. Tuo būdu galima iš
reikšti net ploniausius niuansus — pa
vyzdžiui, aš laikau rankas va šitaip, ir 
kiekvienas supranta, kad tai mistiškas 
sielos pakilėjimas, jos išsilaisvinimas 
nuo visų šio pasaulio rūpesčių ir vargų... 

Mickevičiaus gatvėje. Bet Liudas Gira 
poetas: jo vėl pasigailima. Paliekama 
jis laisvėje. Kad padengtų išeikvotus 
iždo pinigus, jis parduoda Žaliakalnyje, 
Perkūno alėjoje, gražų sklypą, kurį bu
vo gavęs iš valstybės dovanai. Dėl to 
Liudas Gira per daug nesisieloja: poeto 
turtai nevilioja. Duonelaičio gatvėje jis 
turi gana ištaigingą butą, išpuoštą mū
sų menininkų paveikslais.

Liudą Girą visuomet traukė ten, kur 
jis savo tikraisiais ir tariamaisiais ta
lentais galėtų pasireikšti prieš kiek ga
lint didesnę minią. Jis, kaip ir kiekvie
nas artistas, nemėgsta vaidinti salėje be 
publikos. Mūsų nepriklausomoje Lietu
voje gyvenimas jau taip klostės, kad ne 
kultūros žmonės, bet politikos veikėjai 
buvo tautos dėmesio centre. Tad kaipgi 
galėjo iškęsti Liudas Gira be politikos. 
Mes jį randame vienos partijos oficiozo 
vyr. redaktoriaus poste. Jį beredaguo
damas jis labiausiai išpopuliarėjo šū
kiu „Tauta gali būti rami“. Ir rūsčiau
siomis tautai dienomis jis stengėsi ją 
raminti savo klouniškomis išdaigomis.

Tautininkams stojus prie valstybės 
vairo, buvęs krikščionių demokratų ofi
ciozo vyr. redaktorius Liudas Gira .per
eina dirbti pas juos. Jis ilgą laiką Vals
tybinės Knygų Leidimo Komisijos prie 
Švietimo Ministerijos sekretorius. Tai 
nepaprastas sekretorius, bet, galima sa
kyti, tos įstaigos visa galva. Labai daug 
kas tuo jo sekretoriavimu buvo nepa
tenkintas, nes lengviau buvo Lietuvos 
giriose sutikti stumbrą, negu Liudą Gi
rą rasti jo vadovaujamoje įstaigoje. Jis 
nuolat užsiėmęs įvairių įvairiausiais rei
kalais, nuolat kažkur beskubąs, ko nors 
paprašytas tuojau pat prižadąs, bet la
bai retai kada savo pažadą išpildęs.

Kai Musolinio garsas pasiekė savo ze
nitą, o fašizmas tapo madinga politine 
doktrina, Liudas Gira negalėjo iškęsti ir 
jų nepagarbinęs. Jis parašė Musolinio 
žygiams pagerbti poemą „Italia nouva“ 
(Naujoji Italija). Ši poema buvo išvers
ta ir į italų kalbą ir Liudui Girai pla
čiai atidarė duris į Italų Pasiuntinybę 
Lietuvoje. Turbūt, Lietuvoje tuomet mes 
vargiai būtume sutikę kitą tokį žmogų, 
kuris būtų buvęs persiėmęs taip fašiz
mo idėjomis, kaip Liudas Gira.

Liudas Gira mėgo administracinį dar
bą, bet administracija nemėgo būti jo 
tvarkoma. Kur jis ką dirbo, ten tvarkos 
nebuvo. Liudas Gira buvo pakenčiamas 
tik dėl savo autoriteto ir nuopelnų, ku
riuos, be kitko, žymėjo ir jo ordenai, 
kuriais per iškilmes jis papuošdavo savo 
fraką. Pagaliau, jo viršininkų kantry
bė išseko, ir jis buvo paleistas į pensi
ją. Dabar jis turėjo laiko atsidėti lite
ratūrai. Jis svajojo išleisti savo raštų 
rinkinį. Betgi kūrėjų taip mėgiama vie
natvė jo neviliojo. Tad jis pasidarė „Li- 
teratūros Naujienų“ žurnalo redakto

nos pusės visas gatvių ermyderis: būg
nai ir cimbolai, trimitai, ragai ir bir
bynės, o kitoj — styginės grupės, smui
ko ir arfos pianissimo. Ir taip tik gir
di visą miesto simfoniją. Bet Liverpuly 
upė pasirodė pilka, biauri, pilna triukš
mo, tratėjimo, braškėjimo, sirenų kau
kimo, paskendus garuose, garlaiviai, 
prekiniai, vilkikai, svirtys, krantinė. La
bai mėgstu laivus visų rūšių: pilvotus, 
smaluotus baidokus, raudonus kargotus 
ir sniego baltumo paštinius.

— Netoliese, už pasisukimo, tikriau
siai yra ir vandenynas, — tariau sau 
ir, nusprendęs jį pamatyti, pasileidau 
paupiui. Einu valandą, dvi valandas, 
— o aplink nieko kito, kaip prekių 
sandėliai, dokai, ir, kiek akys mato, lai
vai, aukšti, kaip katedros. Visur atsi
duoda žuvimi, arklių prakaitu, sultim, 
romu, grūdais, anglimis ir geležim. Ar 
nesi pastebėjęs, kuomet aplink daug 
geležies, jaučiamas kažkoks malonus 
kvapas?

Klajojau kaip sapne. Bet štai pradė
jo temti, o aš buvau ant smėlėto kran
to. Priešais švietė švyturys, tolumoj ju
dėjo ugnys. Atsisėdau ant pagalių krū
vos, kiaurai perimtas malonaus vienat
vės ir nežinomybės jausmo. Ilgai klau
siausi bangų murmėjimo, vandenyno 
siūbavimo, ir beveik verkiau iš susijau
dinimo. Paskiau prisiartino viena pore
lė, vyras ir moteris; manęs nepastebė
ję, atsisėdo užnugaryje ir pradėjo sau 
patyliukais šnekučiuot. Jeigu aš bū
čiau supratęs angliškai, savaime aišku, 
būčiau sukosėjęs, norėdamas jiems pa
rodyti, kad juos girdžiu. Bet, kadangi 
aš jų kalbos, išskyrus „hotel“ ir „shil
ling“, visiškai nesupratau, tai tyliai sė
dėjau.

Pirmiausia jie kalbėjo staccatto. Pas
kiau vyras kažką pradėjo aiškinti, že
mu, lėtu, lyg vengiančiu balsu. Staiga 
jis išsitiesė ir vėl vienu smūgiu sutū
pė. Moteriškė išleido išgąstingą balsą 
ir perėjo į sumišusį toną. Bet jai spau
dė ranką taip tvirtai, kad ji vaitojo, 
vėliau pradėjo įtikinėti balsu, švilpian
čiu pro dantis. Tai nebuvo meilės pa
sikalbėjimas: muzikantui dėl to negalė
jo būti jokios abejonės. Meilės kolioji- 
masis turi visai kitą taktą ir neturi šio

PASAULIO SPAUDOS
PUSLAPIUOSE

„THE TABLET“ RAŠO APIE LIETUVĄ
Brooklyno diecezijos laikraštis „The 

Tablet“ rugsėjo 14 d. laidoje ties Lietu
vos ir Pabalčio reikalais sustoja net 4 
kartus:pirmame puslapyje ištisai pa
duoda Baltic Am. Society UN Saugumo 
Tarybos nariams pasiųstą protesto te
legramą dėl vis Maskvos įebekankina- 
mos Lietuvos ir Pabalčio; redakcinia
me puslapy protestuoja prieš žydų ban
dymus išimtinai sau savintis išvietin- 
tųjų asmenų globą, o knygų apžvalgo
je paduoda platoką tik neseniai kun. T. 
G. Chase pasirodžiusios „The Story of 
Lithuania“ knygos kritišką apžvalgą.

Pagaliau Pabalčio vardas yra ir „Už
dangos šauksmas“ karikatūroje, kurioje 
gabus dailininkas Moloney skaitytoją 
perkelia į teatro salę, kur nustebusiai 
publikai rodomos 5 iš po Stalino uždan
gos pagalbos šaukiančiųjų vaikučių gal
vos. Iš kairės į dešinę: Lenkija, Jugo
slavija, Čekoslovakija, Pabaltis ir Veng
rija.

DARIUS IR GIRĖNAS BUVĘ VOKIE
ČIŲ NUŽUDYTI

Chicagos „Tribūne“ spaudos biuras 
paskelbė neseniai iš Vokietijos į Ame
riką atvykusio prof. Jurgio Žilinsko pa
reiškimą, kad Darių ir Girėną nušovę 
vokiečiai. Prof. J. Žilinskas, kuris dabar 
gyvena Waterbury, dalyvavo prie Da
riaus ir Girėno paruošimo laidotuvėms 
ir ištyrė jų lavonus Kauno universiteto 
anatominėje klinikoje.

rium. Šiam žurnalui trūko lėšų. Dėl lė
šų stokos „Literatūros Naujienos“ mer- 
dėte merdėjo. Liudas Gira šiam žurna
lui lėšų surado. Laikraštis pastorėjo, 
pasipuošė daugeliu iliustracijų, nieko 
bendro neturinčių su mūsų kultūriniu 
gyvenimu. „Literatūros Naujienos“ iš 
literatūros žurnalo virto komunistinės 
propagandos garsiakalbiu. Ši nauja „Li
teratūros Naujienų“ kryptis buvusiam 
žvalgybos viršininkui ir fašizmo apolo
getui Liudui Girai pravėrė užpakali
nes duris į Sovietų Sąjungos Pasiunti
nybę Kaune.

Kai 1940 m. troškų birželio šeštadie
nio popietį Kauno gatvėmis riedėjo so
vietiniai tankai, vienas kitas juos pa
sitiko pasirišęs raudoną kaklaryšį ar 

| šiaip jau prisisegęs raudoną skudurėlį, 
o Liudas Gira juos pasitiko raudonais 

j marškiniais. Kai iš apstulbimo labai 
maža kas tesiorientavo, kas daryti, ak
torius ir poetas Liudas Gira veikė. Jis 
kalbėjo mitinguose, rašė laikraščiuose, 
kūrė poemas, kuriose buvo garbinami 
nauji valdovai. Liudas Gira naujiems 
valdovams buvo retas ir brangintinas 
žmogus. Kai daugumai naujojo režimo 
vaidilų reikėjo iš Maskvos atsiųsti pa
rašytus kalbų tekstus, Liudas Gira juos 
pats sau rašė ir dargi eilėmis. Sutikęs 
savo senuosius bičiulius jis neberaudo-

(Nukelta Į7dus1.)

slopinančio skardumo. Meilės dialogas, 
tai kaip smuiko altas. Bet čia buvo 
visai kontrabasas, grojąs „presto - ru
bato“ vienoje tonacijoje, lyg žmogus be 
perstojo kartotų tą patį dalyką. Aš pra
dėjau bijotis: tas žmogus kalbėjo kaž
ką pikto. Moteris pradėjo tylom verkti 
ir kelis kartus protestuojančiai šūktelė
jo. Balsas panešėjo klarnetui, tik tru
putį prikurtintas; aiškiai, ji nebebuvo 
labai jauna.

Paskiau vyriškasis balsas paaštrėjo, 
lyg įsakytų ar grūmotų. Moteris pradė
jo beviltiškai maldauti, kukčiodama iš 
baimės. Buvo girdėti jos dantų kale
nimas. Žmogus triukšmavo giliu, be
veik meiliu balsu, baso rakte. Moters 
verkimas persimainė į raudojimą, per
traukiamą ir paklusnesnį. Supratau, 
kad jos priešinimasis yra palaužtas. 
Paskiau basas suskambėjo iš naujo, šį 
kartą dar aukščau ir brutaliau. Atsi
mušančiu, kategorišku tonu, jis kirčia
vo sakinį po sakinio; moteris tik ret
karčiais teverkė ar atsidusdavo. Tai ne
bebuvo jau priešinimasis, bet beviltiš
ka baimė; ne jos bendrakalbio, bet kaž
ko ateity. Žmogus vėl nužemino balsą 
ir pradėjo murmėt kažką raminančio, 
bet jo balse dar buvo jaučiamos įsaki
nėjančios intonacijos. Moters verkimas 
perėjo į nuolankų dūsavimą. Lediniu 
balsu vyras pastatė keletą klausimų. 
Jam buvo atsakyta atvirai, galvos mos
telėjimu, kadangi daugiau kitokių pa
stangų nebebuvo.

Paskiau jie atsikėlė ir nuėjo į prie
šingą pusę. Aš ne visada tikiu pojū
čiams, bet muzikai — visados tikiu. 
Klausydamasis šio naktinio dialogo, aš 
puikiausiai įsitikinau, kad kontrabasas 
privertė padaryti kažką nusikalstamo. 
Aš žinojau, kad klarnetas grįš namo ir 
darys viską, ką buvo įsakęs basas. Aš 
tai girdėjau, ir girdėti yra daug dau
giau, negu suprasti žodžius. Žinojau, 
kad jis ruošia nusikaltimą, ir žinojau 
kokį. Tai buvo aišku iš baimės, girdi
mos jų balsuose, iš jų tembro, ritmo, 
takto, iš pauzių, cezūrų ... Muzika, — 
tai kažkas tikslesnio, negu žodžiai! 
Klarnetas buvo per daug primityvus ką 
nors savarankiškai išpildyti. Ji ėjo tik 
padėti: ji paduos raktą, ar duris ati
darys. Šis vulgarus ir gilus basas pra-

4
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LIETUVIAI AMERIKOJ
„MES NEIEŠKOM LENGVO DARBO“ 
Bronxo lietuviai gražiai priėmė lietu

vius našlaičius
Bronxo lietuviai gražiai pasitiko ir 

priėmė iš Vokietijos atvykusius septy
nis lietuvius našlaičius: Joną Martinkų, 
Stasį Siutilą, Arvydą Šimonį, Joną Kru- 
žinauską, Anelę Stumbrytę, Danutę Va
siliauskaitę ir Albiną Raulinaitytę. Vi
si šie našlaičiai laikinai buvo apgyven
dinti 661 Couldwell Avenue, Bronx, N. 
Y. Rugsėjo 16 d. jie, išskyrus Arvydą 
Šimonį, pasilikusį pas savo dėdę Brodk- 
lyne, buvo išvežti į Conn, valstybę.

Bronxo lietuviai, sužinoję apie naš
laičius, juos kasdien lankydavo ir ap
dovanodavo. Jie buvo nuvesti į Aušros 
Vartų bažnyčią New Yorke ir persta
tyti klebonui kun. Gurinskui. Po pamal
dų visi juos sveikino ir čia pat jiems 
sumetė dovanų pinigais. Juos lietuviai 
ne tik vaišino, bet ir gausiai apdovano
jo: nupirko batukų, suknelių ir kitokių 
daiktelių. Kai kurie Bronxo lietuviai 
norėjo mergaites pas save apgyvendin
ti, bet juos globojanti organizacija pir
miausia nori jiems suteikti mokslo: iš
mokyti anglų kalbos, amatų ir t.t.

Visi jie pasiryžę gyventi ir dirbti. Pa
vyzdžiui, Jonas Kružinauskas, 14 metų 
amžiaus, pareiškė: „Mes neieškom leng
vo darbo. Aš, 12 metų būdamas, Vokie
tijoje turėjau arti žemę...“ Anelė 
Stumbrytė penkis metus lankė Vilka
viškio gimnaziją. Jų tarpe yra žinomo 
Lietuvos dailininko Kazio Šimonio sū
nus, kuris atrodo, taip pat yra gabus 
piešėjas. Arvydas Šimonis tuojau susi
rado savo dėdę J. Šimonį Brooklyne. 
Juodviejų susitikimas ypač buvo jaut
rus. Susitikęs savo broliavaikį J. Šimo
nis apsikabinęs jį buriavo, ir abu apsi
ašarojo.
(„Vienybė" Nr. 38, 1946 m. rugsėjo 20 d.)
LIETUVIŲ PROTESTANTŲ LAIK

RAŠTIS AMERIKOJE
Šiomis dienomis New Yorke išspaus

dintas lietuvių protestantų laikraštis 
„Gimtinės Garsai“. Jį leidžia Lietuvių 
Protestantų Sąjunga Amerikoje. Tos 
Sąjungos pirmininkas Dr. M. Devenis 
neseniai Lietuvos reikalais įteikė platų 
memorandumą Pasaulinei Protestantų 
Sąjungai, Amerikos Bažnyčių Protes
tantų Sąjungai ir šiaip žymiems protes
tantams. „Gimtinės Garsų“ pirmasis 
numeris yra 8 pusi, dydžio. Jį redaguo
ja A. Devenis.

Vokiečių tautos kaltė faktų šviesoj
„Tai buvo velnio darbas. Už tai 
vokiečių tautai negali būti keršy- 
jama, ji nieko apie tai nežinojo“.

S. J. Kūble.
Ravensburge išspausdinta S. J. Kūble 

brošiūra, kurios tikslas atpalaiduoti vo
kiečių tautą ir net nacių partiją nuo at
sakomybės už koncentracijos stovyklas 
ir kitus žiaurumus, pateisinant viską 
nieko nežinojimu ir visą kaltę suver- 
čiant piktąjai dvasiai. Brošiūra sukėlė 
tam tikrų atsiminimų apie faktus, ku
rių šviesoje Kūblės pareikštos brošiū
roje mintys atrodo ne tik tendencingos, 
bet stačiai melagingos. Čia nerūpi su
kelti prieš vokiečių tautą keršto jaus
mų, nerūpi būti jos teisėju. Čia norima 
pasakyti tik gryną nepagražintą tiesą.

♦
1943 metų gegužės mėnesio sekmadie

nio popietė. Pro Dievų mišką (toks vie
tovės pavadinimas) tiesiasi asfaltuoto 
plento juosta, o šalia jos siaurojo gele
žinkelio bėgiai, jungią Stutthofo mies
telį su mazgine geležinkelio stotim Ti- 
genhofu. Koncentracijos stovykla pasi- 

j slėpusi čia pat už pušimis apaugusios 
kalvos. Prie pat plento tarp pušų sto
vyklos komendantui statoma ištaiginga 
vila, o mūsų kolona lygina aplink ją 
žemės sklypą, ruošia kombinuotas lys
ves gėlėms ir žvyruoja aplink vilą ta
kus. Mes vienaplaukiai, nuskustomis 
galvomis, aprengti skarmalais, kurių 
per visą nugarą aliejiniais dažais per
braukti dideli raudoni kryžiai. Ant krū
tinių mums prisiūti balti lopinėliai, ku
riuose spalvoti trikampiai ir juodų 
skaitlinių numeriai. Vieni avi sunkias 
medines klumpes, bet daugelio kojos 
basos, žaizduotos ir pūliuoja. Kai kurie 
iš mūsų vos kastuvą bepakelia, bet dir
bame kiek įkabindami, o čia pat stovį 
kapai vis šaukia:

— Bewegung! Bewegung! — ir švei
čia mus kur pakliuvo storomis lazdo
mis. Kurių - ne - kurių galvos sukruvin- 

Itos, kitų veiduose mėlynos patinusios 
j smūgių dryžės.
I Ir staiga tolumoje švilpukas ir skais
čioje pavasario saulėje stiklais mirgė
damas pasirodo traukinukas. Pro atda
rus langus švariais, puošniais šventa
dieniškais rūbais pasipuošę žiūri vai
kai, jaunos mergaitės, šeimų motinos 
ir senelės.

Ties statomąja komendantui vila 
traukinėlis sustoja, nes čia dabar ati
daryta nauja sustojimo vieta. Jai mes 
jau statome pastogę ir pilame peroną. 
Ponui koncentracijos stovyklos komen
dantui geležinkelio stotis turi būti prie 
pat jo vilos vartelių slenksčio.

Kaliniai, nors darbo nenutraukia, bet 
visi veidus atsukę seka traukinio ke
leivius. Vaikai ir Moterys! Kiek atsimi
nimų, k'ek švelnių jausmų, kiek ilgesio 
šis vaizdas sukelia kalinių akyse. Kur 
dabar jų pačių vaikai, kur jų pačių 
žmonos, motinos, seserys? Tyli kaliniai, 

OLANDAI PADOVANOJO RUSAMS 
MILIJONĄ TULPIŲ

Iš Maskvos pranešama, kad olandai, 
gėlių augintojai, padovanojo Sovietams 
vieną milijoną tulpių ir narcizų svogū
nėlių. Dovanotojų atstovas D. Lefeber 
rugsėjo 13 dieną atvyko į Maskvą ir 
buvo iškilmingai sutiktas valdžios at
stovų, kurie jam išreiškė padėką. 700. 
000 svogūnėlių bus pasodinti Maskvoje, 
o 300.000 Leningrade, kad sekantį pa
vasarį papuoštų tų sovietinių miestų 
vaizdą. (AP).

taip pat nutilo į juos bežiūrėdami ir 
i traukinėlio keleiviai. Kai kurie paaug
liai iššoko iš vagonų ir spokso į mus 
stovėdami ant pylimo. Ir tik staiga dau
gelio vaikų balsų šauksmas:

■— Hunde! Hunde! Verfluchte Hunde!
Vienas antras pagriebia nuo pylimo 

akmenį ir paleidžia mūsų link. Moterys 
! stovi languose ir juokiasi. Gal kurios 
I veidas ir buvo tą akimirką nusiminęs, 
bet mes to nepastebėjome. Gindamiesi 
nuo pasityčiojimų mes galėjome tik nu
sigręžti ir užsimerkti. Mums’ tai buvo 
skaudžiau negu skaudžiausi smūgiai 
lazdomis.

O S. J. Kūble savo brošiūroje rašo: 
......vokietis, jei jis būtų norėjęs ką 
nors sužinoti apie koncentracijos sto
vyklas, būtų turėjęs išvykti į užsienį“. 
Mes gi manome, kad užsienis, jei norė
jo ką nors sužinoti, kaip vokiečių tau
tos dalis, net vaikai ir moterys, žiūrė
jo į koncentracijos stovyklų imtinius, 
turėjo atvykti. į Vokietiją.

*
1943 metų ruduo. Koncentracijos sto

vykloje sudaromos skaitlingos ūkio ko
mandos, po 10-15 kalinių, ir stiprių 
sargybų lydimos, siunčiamos net už de
šimčių kilometrų nuo stovyklos derliaus 
nuvalymo darbams pas ūkininkus. Dar
bo atžvilgiu kaliniai čia priklausė tik 
nuo ūkininkų, nes sargybiniai į darbo 
ilgumo, paskirstymo ir darbo tempo rei
kalus nesikišo. Kaliniai auštant pas 
ūkininkus atvaromi ir jau pačių ūki
ninkų beveik be pertraukos iki sutemų 
verčiami kuo smarkiausiu tempu rau
ti cukrinius runkelius, kulti ir kitus 
sunkius darbus dirbti. Dažnas ūkinin
kas šaukia, kad kaliniai per lėtai dirba 
ir šoka mušti. O pietų pertraukos, ku
ri dažnai ūkininko paskiriama 15-20 
minučių, kalinius suvaro į kiaulių tvar
tą ir čia atneša jiems pietų kokios nors 
bulvinos buizos. Kiaulės iš gardų iški- 
šusios galvas čepsi savo loviuose ėdalą, 

i o kaliniai tarp gardų smarvėje srebia 
Į iš bendro kibiro buizą. Šių eilučių au
toriui teko ūkio komandose pas ūkinin- 
kus išdirbti apie 70 dienų ir per tą visą 
laiką tik vienas ūkininkas vokietis pasi
rodė žmoniškas - jis kalinius pietų suso
dino savo tarnų virtuvėj. To nei autorius, 
nei buvę su juo kiti kaliniai neužmirš 
niekad ir ūkininko Max'o Scheller’io 
vardą atsimins geru iki grabo lentos.

O S. J. Kūble rašo: „Vokiečių tauta 
už stovyklos ribų buvo gera ... kaimie
čiai brukdavo kaliniams sviestą, kiau
šinius ir viską ką galėjo...“ Tai skam
ba nė tiesa, bet stačiai pasityčiojimu.

I *
1 Be didžiųjų koncentracijos stovyklų 
kaip Dachau, Auschwitz, Buchenwald, 
Mathausen ir kitų, buvo visa eilė ma
žesnių stovyklų, kurių režimas pasižy
mėjo ypatingu žiaurumu ir kuriose vy
ko tikras žmonių naikinimas. Tose sto
vyklose didesnę imtinių dalį sudarė ne 

politiniai ir kriminaliniai kaliniai, bet 
taip vadinamieji Erziehungshaftling’ai 
(perauklėjamieji imtiniai), kurie į sto
vyklas patekdavo dėl darbdavių įskun
dimo. Jie paprastai stovyklon būdavo 
atvaromi 52 dienom, bet dažniausiai iš
būdavo ne mažiau trijų mėnesių. Mo
komi nežmonišku' elgesiu, sunkiausiu 
darbu, nuolatiniu mušimu ir badu apie 
50% neišlaikydavo ir išrūkdavo per 
krematorijų kaminus. Tokių kalinių 
skaičius per visus karo metus buvo la
bai didelis, o žuvo jų tikriausiai dau
giau milijono, jų tarpe tūkstančiai lie
tuvių. Visi jie buvo svetimšaliai, varu 
atvežti į Reichą darbams ir koncentra
cijos stovyklon patekę dėl: be leidimo 
pasišalinimo Iš darbo; kelias dienas nu- 
tęsę atostogas; nepaklausė darbdavio; 
atsikalbinėjo darbdaviui; ginčyjosi su 
darbdaviu ir p. Taigi vokiečiai, siekda
mi, kad svetimšaliai darbininkai būtų 
visiškai jiems paklusnūs vergai, nepa
kentė iš jų pusės mažiausio nepaklausy- 
mo, ginčo ar atsikalbinėjimo, o todėl 
tokius skundė policijai, prašydami per
auklėti, aiškiai žinodami, kad policija 
juos atiduos koncentracijos stovyklon. 
Teigimai, kad koncentracijos stovyklon 
galėjo sodinti tik geštapas, yra vienos 
pasakos. Svetimšalį į koncentracijos sto
vyklą galėjo pasodinti kiekvienas vo
kietis — partietis ir nepartietis vistiek 
— ir ne tik galėjo, bet porą milijonų 
nekaltų žmonių ir pasodino. Šiam tvir
tinimui įrodyti pakaktų perversti kon
centracijos stovyklų archyvus ir iš
traukti iš jų visų Erziehungshaftling’ų 
bylas. Bet to maža — visus tuos įmonių 
savininkus ir ūkininkus, kurie jų ver
gijai atiduotus svetimšalius darbinin
kus įkišo tikrai mirčiai į nasrus, kad 
įbaugintų likusius, reiktų patraukti 
teismo atsakomybėn ir bausti lygiai su 
aktyviai pasireiškusiais naciais. Čia 
tenka pažymėti, kad nacių patys vokie
čiai priskaito 12 milijonų, nacių jauni
mo 6 milijonus, o darbininkų įskundė
jai dažniausia buvo ne naciai, bet ei
liniai vokiečiai, norėję svetimšaliams pa
demonstruoti savo galią ir viršininkiš- 
kumą. Šios rūšies kaltinamųjų susida
rytų virš milijono, kas kartu su naciais 
ir jaunimu sudaro apie 20 milijonų nu
sikaltėlių.

į) S. J. Kūble sako: „Už tai vokiečių 
tautai negali būti keršijama, ji nieko 
apie tai nežinojo“. Gi skaitlinės ir fak
tai rodo, kad ne tik žinojo, bet skait
linga dalis vokiečių tautos ir savo na
gus prie tų nusikaltimų prikišo.

♦
Karas pasibaigė. Koncentracijos sto

vyklų imtiniai išvydo laisvę ir pasipylė 
visais Vokietijos keliais.

Tiltai per Dunojų ties Regensburgu 
susprogdinti. Keli šimtai žmonių — vy
rų ir moterų — susirinkę būriu kranti
nėje laukia kelto, kad galėtų per upę 
persikelti. Iš kažkur svyruojančiais 

žingsniais, dryžais kalinio rūbais, dar su 
numeriu ant krūtinės ateina koncent
racijos stovyklos imtinys. Per petį, kaip 
elgeta, persimetęs tuščią subliuškusią 
terbą. Jo veidas pilkas, akys giliai įdu
busios, žandikauliai išsikišę kampais, 
rūbai guli kaip ant giltinės. Jis tuoj at
sisėda būryje ant žemės ir panarinęs 
galvą nė į vieną nežiūri. Stovinti vo
kiečių minia permeta jį akimis, pasi
traukia, sudarydama aplink kalinį tuš
čią ratą ir nusigrįžta kaip nuo raupsuo
tojo. O kai plaustas priplaukia prie 
kranto, visi grūdasi į jį vieni kitus 
stumdydami.

Prieinu prie dryžuotojo, paimu po 
ranka ir jis tuoj keliasi nieko nesaky
damas. Jis kaip automatas — be va
lios, be emocijų, tikras žmogaus šešėlis. 
Prasistumiu pro minią ir, privedęs kali
nį prie krantinės, laipinu į keltą. Jis 
neįstengia pakelti kojos, tenka jį pa
kelti — lengvas kaip drožlių maišas. 
Vokiečiai murma, kad lipama be eilės, 
o kažkokie du vyrai ir moteris iš šono 
stumia mane su kaliniu į šalį ir vos ne- 
nustūmę į vandenį užlenda pirmyn. Iš 
apmaudo šūkteliu kažką žvėrišku balsu 
ir sukandu dantis. Visi nuo mūsų atšo
ka. Pasodinu kalinį ant kažkieno, ryšu
lio, o pats stoviu šalia akis nuleidęs ir 
dūšioje toks jausmas, kad, rodos, imčiau 
ir apversčiau keltą viduryje sraunaus 
Dunojaus, kad visi juo plaukią vokie
čiai į dugną nugarmėtų.

O S. J. Kūble rašo: „Kai kacetininkus 
išlaisvino, visi buvo jiems geri ir gy
ventojai juos globojo, kaip motina glo
boja savo sergantį vaiką“.

«
Ant galo trupučiuką statistikos. S. J. 

Kūble savo brošiūroje rašo, kad kon
centracijos stovyklose buvę nukankin
ta apie 5 milijonus, o gal koks milijo
nas ir daugiau, bet tai reikalo esmės 
nekeičią. Iš tikrųjų, gi yra visai kitaip. 
Skaitlines imsime iš pačių vokiečių šal
tinių, kad jos neatrodytų mūsų prama
nytos.

W. A. Beckert, išspausdinęs brošiūrą 
apie Buchenwaldo koncentracijos sto
vyklą, rašo: „Vyrai ir moterys, ištisos 
šeimos su vaikais, daugiau negu 5 mili
jonai žmonių buvo dujomis nunuodyti 
Auschwitze“. „Tremblinkos stovykloje 
Lenkijoje dujų kamerose nužudyti 3 
milijonai žmonių“. „Daugiau negu 15 
milijonų įvairių kraštų nekaltų žmonių 
buvo stovyklose nužudyta“. Taigi, pačių 
vokiečių kukliais apskaičiavimais kon
centracijos stovyklose žuvo daugiau ne
gu 15 milijonų žmonių — beveik išimti
nai svetimtaučių.

„Badener Tagesblatt“ paduoda žuvu
sių paskutiniame kare skaičių. Vokie
čių karių fronte žuvo 3 milijonai ir 
civilių nuo bombardavimų Reiche 300. 
000 — viso 3,3 milijono. O sąjunginių 
tautų frontuose ir vokiečių okupacinės 
kariuomenės nužudyta žuvo 15 mili
jonų.

ves savo projektus, o klarnetas tuo lai
ku kalens iš baimės.

Įsitikinęs, kad kažkas turi Įvykti, aš 
mečiausi miesto pusėn. Reikėjo ką nors 
daryti, kaip nors sutrukdyti. Juk bai
sus dalykas, pasivėlinti panašiame at
vejyje.

Pagaliau pastebėjau policininką. Už
dusęs pribėgau prie jo: — misteri — 
šaukiau aš, — mister, ruošiama žmog
žudystė!

Policininkas patraukė pečiais ir išta
rė kažką neaiškaus.

— O, Viešpatie, atsiminiau staiga, — 
juk jis manęs nesupranta!

— Žmogžudystė! — šaukiau aš, ar 
jūs suprantate? Jie nori užmušti kaž
kokią vienišą lady. . Kambarinė ar auk
lė yra žmogžudžio padėjėja. Pone, da
rykit ką nors!

Policininkas tik kratė galvą ir kažką 
angliškai murmėjo.

— Mister, — reikalavau, drebėdamas 
iš išgąsčio ir apmaudo. — Si pikta mo
teriškė atidarys savo numylėtiniui du
ris, galiu savo galvą guldyti. Reikia 
veikti, reikia ją rasti!

Dabar prisiminiau, kad aš nežinau, 
kaip ji atrodo, o jei ir žinočiau, nega
lėčiau paaiškinti.

— O, Viešpatie! —šaukiau. Bet tai 
patrakimas, nieko nedaryti?

Policininkas pažiūrėjo J mane ir, at
rodė, norėjo raminti. Aš susiėmiau gal
vą rankomis.

— Kvailys! — sušukau beviltiškai. — 
Gerai, aš pats ją surasiu !

Aišku — tai absurdas, bet žinodamas, 
kad reikalas eina dėl žmogaus gyvybės, 
negalėjau likti pasyvus. Visą naktį bė
giojau Liverpuliu, ieškodamas, ar ko
kiame name neįžvelgsiu ko nors įtaria
mo. Svetimas miestas, miręs ir nema
lonus naktį... Rytą atsisėdau pagaliau 
ant šaligatvio ir vaitojau iš nuovargio. 
Mane rado vienas policininkas ir nu
vedė viešbutin.

Aš nebeprisimenu, kaip dirigavau ten 
tą rytą, bet pagaliau repeticija baigėsi, 
mečiau lazdelę ir išbėgau gatvėn. Vai
kai pardavinėjo vakarinę laidą. Pirkau 
vieną laikraštį ir išvydau didžiulę ant
raštę „Murder“, ir šalia vienos lady 
fotografiją. Aš supratau, kad „murder“ 
angliškai reiškia „žmogžudystė“ ...

Jurilaukfim dar vieno...
FELJETONAS

Picklecgino stovykla vos be laikraš
čio nepasiliko. Ir dar tokiu laiku, kuo
met kaimyninė Cicinkleckino stovykla 
jau su spaustuve derasi. Spragą laiku 
pajuto buvęs sekretorius Styga. Žmo
gus aukštos skrybėlės, rašo kaire ir de
šine. Tai jį komiteto pirmininkas ir in
spiravo susidariusią stovykloje spragą 
užlopyti.

— Tu, — sako, — žiūrėk, kad būtų 
taip, kaip reik, kad Cicinkleckinui ne- 
pasiduotumėm, o iš mano pusės irgi bus 
kaip reik.

Žinoma, turint tokius stiprius įgalio
jimus, Styga nenorėjo apsikiaulinti. 
Pasikvietęs rašyboje nusimanantį Bur
bulą ir visuose reikaluose gyvą trem
tinį Plaktuką, be ceremonijų išdrožė:

— Gana, vyrai, gerkles plauti. Šitaip, 
— sako, — beplušant nepajusim, jog jau 
ruduo. Reikia, mano ponai, tvertis ko 
nors konkretaus, apčiuopiamo. Mes, — 
sako, — turim parodyti, kad Picklecgi
no stovykla irgi šį tą gali.

— Faktas, — įsikišo Plaktukas.
— Apčiuopiamai kalbant Picklecgi- 

nas dar ne vieną silkių bačkutę pajė
gtų sutvarkyti. Tik, žinoma, švarių sil
kių, nemaišytų anglim.

— Iš hamburgiečių pusės silkes ang
lim maišyti lyg ir nepritiktų, visa bač
ka velniop, bet ne apie tai noriu kal
bėti, — Susigraibė Styga. — Aš norėjau 
pasakyti, kad turiu visus įgaliojimus 
laikraštį įsteigti ir tuo reikalu pasi
kviečiau tave brangus colega Burbule 
ir .prieteliau Plaktuke. Vadinasi, visi 
trys, taip sakant, petys į petį kultūri
niame darbe. Laikraščio tiražą esu nu
matęs poros tūkstančių.

— O kaina? — paklausė Plaktukas.
— Dėl kainos, — sako Styga, — ii su

sidaro velniava. Čia galima sakyti gra- 
nitacija. Farsiškai nesumažinti, farsiš- 
kai neišpūsti. Manyčiau 6 psl. 3 RM 
bus normalu.

Plaktukas, ištraukęs pieštuką, sudau
gino ir sako:

— Normalu! Reiškia, savaitę skursti 
bus galima. Tik su sąlyga, jog mes trys. 

Jokių vedėjų, jokių pirmininkų. Jei re- 
daguot, tai redagubt iš širdies. Dabar 
sakykite, colegos, kaip mes dalinsimės? 
Ar mėnesio pabaigoj, ar tučtuojau pini
gus gavus?

— Tučtuojau, — patvirtino Styga. — 
Lygiai, taip sakant, be skriaudos į tris 
dalis. Buhalterijos nereiks vesti.

Styga apdalino po „Camel“ ir tęsė to
liau:

— Iš eilės eina popierio reikalas. Yra 
jau kalbėta. Bus galima šį tą su šiuo tuo 
padaryti. Bet čia svarbu mums pono 
pirmininko žodis, kiek jis ten kas sa
vaitę galėtų mums asignuoti? Nubėki
te, colega Burbule, pasiteirauti.

Burbulas grįžęs pareiškė, kad ponas 
pirmininkas galės įkasti po penkis gra
mus nuo dūšios.

— Pasakykite ponui pirmininkui, — 
užakcentavo Styga, — kad kultūros rei
kalai penkiais gramais neužkišami. Iš 
atsargų, taip sakant, o, be to, ir mes pa
geidaujame šio to pasirūpinti. Primin
kite ponui pirmininkui, jog sakė, kad 
bus kaip reik. Kaip reik, tai ne penki 
gramai.

Burbulas antrusyk grįžęs parvilko 
geresnes sąlygas. Pirmininkas galės, gir
di, įkasti jau po 10 gramų nuo dūšios 
ir dar iš atsargų. Daugiau, girdi, gyvą 
piauk, — negalįs. .

— Kaip jūs manote, colega Plaktuke, 
išsirisim?

— Nors aš neturėjau galimybės tar
tis, bet su trim kg. pilniausia galima 
raitytis kiekvienoje popierio parduotu
vėje.

— Ar mes šitą fiksuojam j redakci
jos protokolą ar nefiksuojam, — įsikišo 
Burbulas.

— Žodį prašau, — staiga pareikalavo 
Plaktukas. — Turiu garbės pranešti, 
kad už fiksavimą jau man kartą kliuvo, 
todėl, mano nuomone, kas liečia asme
ninius pažadus, jokių fiksavimų negali 
būti. Pirmininkas ne muilo burbulas. 
Jei pažadėjo, tai ir bus.

Po trumpų ginčų buvo priimta Plak

tuko nuomonė. Dabar iškilo vyr. redak
toriaus reikalas.

— Aš manyčiau, — atsistojo Burbu
las, — su visokiausiais vyr. redaktoriaus 
parašais mes būkime atsargesni. Aš siū
lyčiau užrašyti, jog leidžia ir redaguoja 
vyr. Redakcija. Lai gaudosi.

Burbulo nuomonė buvo tučtuojau 
priimta. Kiek ilgėliau užtruko laikraš
čio medžiagos reikalu.

— Šiandien literatų stovyklose ne
trūksta, — patvirtino Plaktukas, — sa
kysim, mūsų batsiuvys jau antra sa
vaitė vietoj puspadžių eilėraščius rašo. 
Rinkinį žadąs išleisti. Bet, mano ponai, 
reikia atminti, kad ūkio vedėjo eilėraš
tis, tai nereiškia batsiuvio eilėraštis, 
arba kokios nors gimnazistės. Ir at
virkščiai.

— Savaime aišku, — įsikišo Sty
ga. — Čia reikia žiūrėti pagal sna
pą. Štai, sakysim, ar gali man rašyboj 
prilygti koks girininkėlis, kuris tik zui
kius šaudė. Aišku ne. Arba agronomas? 
Ką jis gali beletristikoj ar poezijoje, 
kuomet visą amželį jo galva buvo už
griauta cukriniais runkeliais.

— Sėdę vakare pričirškysim. Po kiek, 
— sako Plaktukas, — straipsnių ir ei
lėraščių pristatyti?

Bet čia su linksma naujiena atsistojo 
Burbulas.

— Neoficialiai, — sako, — norėčiau 
išsitarti, kad našlė Šmirgelienė yra man 
pasisakiusi, jog turinti atsiminimus pa
rašiusi. Be to, dar ne viena generolo 
Velykio gamyba skrynutėje maišosi.

— Colega Burbule, — pralinksmėjo 
Styga, — praneškite jai, kad mes ją 
per atkarpą, su skrynute taip sakant. 
Ach, tas Velykis! Jūs nubėkite, cole
ga, oficialiai sužinoti.

— Oficialiai, — sako, — visai gerai 
išeina. Tik prašė negaišti.

— Valio Picklecginas! Valio ryt die
nos pirmasis numeris! — smarkiai rik
telėjo Styga.

Redaktoriai ryt dienos numeriui su
šuko tris kart „valio“, paplojo ir, pa
kabinę prie durų redakcijos lentą, nu
ėjo pas Šmirgelienę galutinai susitarti 
dėl atkarpos.

C. Spirauskas.

Bendrai sąjunginių tautų frontuose, jų 
tėvynėse ir Vokietijos koncentracijos 
stovyklose žuvo 15 + 15 = 30 milijonų vy
rų, moterų, vaikų ir senių — arba de
šimt kartų daugiau negu pačių vokie
čių, paskutinį karą sukėlusių, koncent- 
račijos stovyklas pristeigusių, visas oku
puotas tautas kankinusių.

18 milijonų partiečių, virš milijono ne 
partiečių ir keli milijonai kareivių-vi
so 25 milijonai vokiečių išžudė 30 mi
lijonų svetimšalių. 25 milijonai nusikal
tėlių vidutiniškai papildė daugiau negu 
po vieną žmogžudystę.

O S. J. Kūble sako: „Už tai vokiečių 
tautai negali būti keršyjama“. Žinoma, 
keršyti vokiečių tautai nereikia, bet 
teisti ją reikia būtinai, bent visus tuos, 
vokiečius, kurie prie buvusių žiaury
bių yra bet kuo prisidėję — nuo nuteis
tų vadų Nūrnberge iki eilinių vokiečių, 
ar jis būtų partietis ar ne, kurie dėl 
savo vokiško išdidumo jiems pavestus 
svetimšalius sodino į koncentracijos 
stovyklas, kur jie buvo žiauriai nužu
dyti. Žmogžudžiams nekeršyjama. Vi
sas civilizuotas pasaulis žmogžudžius 
tik teisia. Juo labiau jie turėtų teisti 
tokius, kurie neprisipažįsta kalti, ne
atgailauja, nežada pasitaisyti, bet muša
si į krūtinę ir veidmainiškai šaukia: 
mes nekalti!

v Henrikas Blazas

Gydytojų priešo šimtametis jubiliejus
1838 metais Anglijoje įsisteigė tikybi

nė sekta, kurios nariai ligos atvėju ne- 
sišaukė gydytojo, bet įsitrindavo alie
jumi ir melsdavosi. Šioji sekta išsilaikė 
iki pat mūsų dienų ir pereitą savaitę 
jos „vyskupas“ Villiam Heddle, gyvenąs 
Southende, atšventė savo šimtąją gi
mimo dieną. Į sektos susirinkimo vie
tą jis atėjo apsirengęs surdotu ir ci- 
linderiu ir savo vlenminčiams išdrožė 
pamokslą. Sektą daugumoje sudaro pa
prasti darbininkai, ir kritikai jau seniai 
atkreipė dėmesį, kad gydytojų priešų 
vaikai dažniausiai miršta mažamečiais, 
nes jiems susirgus tėvai nesišaukia gy
dytojų pagalbos. Bet kas jau išgyvena, 
tai kaip sektos „vyskupas“ gali susi
laukti ir šimto metų. (AP).
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6 pusi.

(tęsinys)
Australijoj jau nuo 1901 m. 

įstatymu nustatyta maksimalinis darbo 
laikas savaitėje vyrams 48 vai., o mo
terims 45 vai. Ligi 14 m. amžiaus 
jaunuoliams draudžiama dirbti Įmonė
se. Jaunimas turi mokytis ir jeigu nori 
mokyklos suolą pakeisti varstotu, turi 
gauti darbo inspektoriaus leidimą. Virš
valandžiai, už kuriuos mokama 25 pro
centų didesnis atlyginimas, gali tęstis 
ne ilgiau kaip 3 vai. ir tai tik 2 dienas 
iš eilės arba iš viso 30 d. per metus. 
Moterims ir jaunuoliams ligi 18 m., še
štadieniais leidžiama dirbti tik ligi 13 v. 
Visiems garantuojamas šventadienių 
poilsis. Našlaičiai ligi 13 m. amžiaus 
globojami valstybės. Vėliau ligi 18 ar
ba kartais ligi 21 m. jie gauna tik da
linę pašalpą. Tačiau visai nėra naš- 
laitynų-prieglaudų. Našlaičiai išskirsto- 
mi šeimoms, kurios už gerą jų augini
mą yra atsakingos specialiems valdi- 

'jjmkams. Šį pavasarį buvo paskelbta, 
kad Australija jau netrukus priims iš 
Europos 50.000 našlaičių ir juos pa
skirstys šeimoms. Paskutiniu laiku 
pranešta, kad kol kas šis planas nebus 
vykdomas. Dar vienas būdingas socia
linis savumas: piliečiai turi daug dau
giau teisių 'ir mažiau pareigų, ne kaip 
nepiliečiai-ateiviai. Šis paprotys mums, 
ypačiai nemalonus ir skaudus. Dėl to, 
kai kalbame apie tos šalies darbo žmo
nių privilegijas, apie darbininkų ger
būvį ir kitas socialines geroves, tai rei
kia atminti, kad tai visa neprieinama 
ateiviams - svetimšaliams. Greičiausia 
tik iš dalies ateiviai galėtų jomis nau
dotis, tuo tarpu ant jų užgula sunkioji 
darbo naštos dalis. Pragyvenimo sąly
gos yra geresnės, ne kaip kuriame ki
tame Europos krašte. Maistas pigus, 
bet gėrimai kelis kartus brangesni ne
kaip buvo Lietuvoje. Dėl to mėgstan
tiems „burnelę“ ten visai riesta. Butų 
nuomos labai aukštos, Užtat drabužiai 
daug pigesni, ne kaip pas mus. Ypa
čiai pigūs geros rūšies moteriški rūbai, 
nes juos atveža iš Europos, kur jie bū
va jau išėję iš „Paryžiaus mados“ ir čia 
neparduoti kaip „pasenę“. Kadangi 
vargšės Australijos gražuolės negali pa
matyti kokias madas tuo laiku nešioja 

, paryžietės, tai atvežtąsias sukneles jos 
perka kaip paskutinįjį mados žodį. 
Australijos gyventojai yra tikri „mėsė
džiai“ ir šiame punkte jie laiko pasau
lio rekordą: kiekvienam žmogui, dide
liam ar mažam, per metus kasdien 
tenka vidutiniškai 300 gr. mėsos.

VALSTYBINE SANTVARKA
Australija yra demokratinė 6 valsty

bių ir 3 teritorijų sąjunga, susiorgani
zavusi 1901 m. iš buvusių atskirų ko
lonijų. Jinai yra Britų Imperijos na
rys - dominija, turinti visišką vidaus 
laisvę. Sąjungos nariai tarp savęs tvar
kosi panašiu būdu kaip JAV šteitai. 
Turi bendrą parlamentą ir bendrą Sos
tinę Canberra. Šis naujas miestas ku
riamas pagal dviejų amerikiečių urba- 
nistų paruoštą modernų planą, bet auga 
pamažu, nes turi vos 15.000 gyv.

PORA ŽODŽIŲ APIE AUSTRALIJOS 
VALSTYBES

1. Naujasis Pietų Velsas (New South 
Wales) yra pirmoji valstybė (Mothers
tate), nes nuo čia prasidėjo kontinento 
kolonizacija. Paviršius rytų daly kal
nuotas ir apaugęs miškais, kuriuose va
saros sausrų metu kyla milžiniškų gais-

■<rų. Toliau į vakarus kalnai virsta kal
bomis, o dar toliau kalvos išnyksta ly
gumose. Apima 800.000 km2 ir turi 2,8 
mil. gyventojų. Sostinė Sidnėjus su 1,5 
mil. gyv. Tai puikus gamtos uostas su 
320 km. ilgumo krantine ir didžiausias 
viso žemyno prekybos lizdas. Pramonė 
koncentruojasi priemiesčiuose (Strath- 
field, Lidcombe, Granville, Parramatta, 
Woolloomoolloo). Kiti kasyklų ir fabri
kų centrai yra Newcastle (130.000), Ces- 
snock (20.f)00).

2. Viktorija (Victoria) apima Austra
lijos pietryčių dalį su 2 mil. gyventojų, 
pasižymi kalnų gražumu iri garsėja že
mės ūkiu. Šiaurinėj daly laukai drėki
nami, o pietuose kritulių užtenka. La 
Trove apylinkėj rudosios anglies ka
syklos laikomos neišsemiamomis, nes 
paviršiuje esantieji klodai siekia ligi 
260 m. storumo. Miestas Melbourne su 
savo patogiu uostu ir keliais priemies
čiais turi daugiau kaip 1 milijoną gy
ventojų. Yra žymus audinių, verpyklų, 
batų, konservų, popieriaus, cukraus ir 
šokolado pramonės centras. Joks kitas 
Australijos miestas nesinaudoja tokia 
puikia geografine padėtimi, o Viktorija 
yra tankiausiai gyvenama žemyno val
stybė su 8 gyv. 1 km2. Anksčiau garsė
jo aukso kasyklomis, kurių žymiausios 
vietovės yra Bendigo ir Ballarat.

3. Pietų Australija (South Austra
lia) apima 1 mil. km2, bet ūkiui tinka 
tiktai 145.000 km2. Gyventojų 600.000, 
kurių pusė gyvena to krašto sostinėj 
Adelaidėje. Vidurinė dalis labai sausa 

(kritulių per metus vos 125 mm). Šalies 
gyventojai kenčia nuo daugybės muse
lių, kurios iššaukia sunkų akių susirgi
mą. Kasyklų darbininkai gyvena pože
miuose, kad apsisaugotų nuo tų musių. 
Pietų pajūriu nutiesto geležinkelio sto
tyse traukiniai sustoja tik tam, kad pa
siimtų vandens, kuris atvežamas iš ki
tur ir kitais traukiniais, nes aplinkui 
negyvenamos dykumos. Pietų Australi
ja laikoma viso žemyno kviečių aruodu, 
nes čia daug derlingų dirvų ir geras 
klimatas. Burra (1800 gyv.) ir Kapunda 
(1700 gyv.) vietovės seniau garsėjo auk
so, sidabro, švino ir bismuto kasyklo
mis, o dabar žemės ūkio gaminių pre
kybos turgavietės.

4. Vakarų Australija (Western A.) 
apima visą vakarinę žemyno dalį, turi 
per 2 mil. gyv. Tiek klimato, tiek pa
viršiaus atžvilgiais kraštas labai įvairus, 
bet europiečiams tinka gyventi tik pie
tinėj daly ir iš dalies vakarinėj. Anks
čiau čia buvo turtingiausios aukso ka
syklos, dabar plečiamas žemės ūkis. 
Svarbiausias miestas Perth (350.000), 
žymiausi uostai Fremantle — pirmasis 
žemyno uostas, į kurį įplaukia iš Euro
pos į Australiją plaukią laivai, ir Alba
ny, kuris drauge ir puikus kurortas. 
Perthe europiečiai esti nustebinti mies
to turtingumu, nes plačios apylinkės 
turi labai derlingas dirvas.

5. Šiaurės Australiją (Northern Terri
tory) sudaro šiaurinė A. dalis tarp Vak. 
A. ir Kvinslando; apima 1.356.000 km2, 
bet turi tik 22.000 gyv. Pajūry dunkso 
tropiniai miškai, kurie pereina į sava
nas, 'o dar toliau į žemyno vidurį šios 
virsta tyrais ir dykumomis. Adminis
tracinis centras ir uostas yra Darvin 
(1500 gyv.). Šio karo metu x vaidino 
svarbų strateginį vaidmenį. Pajūry 
verčiamasi perlamutrų ir perlų gaudy
mu. Visoj Šiaurinėj Australijoj euro
piečiams gyventi klimato sąlygos yra 
nepakenčiamos. Vietos gyventojai šią 
šalį vadina' Never Never — Niekuo
met - Niekuomet (į čia daugiau neva
žiuočiau). Pajūrio plačioj juostoj vasa
rą (lapkričio - kovo mėn.) pila musonų 
lietus, giedros metu kepina saulė.

6. Kvinslendas (Queensland) apima 
šiaurės rytų žemyno dalį, kurios Yorko 
pusiasalis tik siaura vandens juosta 
(Toreso sąs.) atskirtas nuo Naujosios 
Gvinėjos. Gamtos sąlygos panašios į 
Šiaurės Australijos, bet • kadangi rytų 
pajūriu traukiasi kalnynai, tai ten oras 
žymiai vėsesnis ir dėl to daug tankiau 
gyvenama. Plotas keturis kartus dides
nis už visą Vokietiją, bet gyventojų vos 
vienas milijonas ir keliolika tūkstan
čių. Sostinė Brisbane (450.000) yra prie 
to pat vardo upės ir turi dar tropikinį 
klimatą, t. y. vidutinė metų tempera
tūra per 20 C°. Visu rytų pajūriu trau
kiasi 2000 km. ilgumo koralų barjeras, 
kuris atoslūgių metu žavingas begali
nių spalvų gausumu ir turtingas per
lais, milžiniško didumo vėžliais, krabais 
ir trepangais. Vakarinėj daly, toliau 
nuo jūros, daugiausia verčiamasi avių 
auginimu, ūkininkai augina cukrines 
nendres, bananus, ananasus, vynuoges, 
kukurūzus ir šiek tiek kviečių. Anks
čiau Kvislande labai plačiai siausdavo 
malarija, paskutiniais laikais šis pavo
jus sumažėjęs.

(Pabaiga)

VILNIUS ŽYDO KULTŪRININKO AKIMIS
„Congress Weekly“ ir „Jūdische 

Rundschau“ praneša apie Israel Cohen 
knygą „Vilnius“, kurią neseniai išleido 
žydų draugija Philadelphijoje. Knygos 
autoriui Vilnius rūpėjo parodyti tik iš 
žydų kultūros pusės, nušviesti tenykš
tę žydų bendruomenę, todėl nenuosta
bu, kad kai kurios jos mintys prasižen
gia su Vilniaus bendru vaizdu.

Recenzentas rašo:
„Kaip ir žmogus, didieji miestai turi 

savo sielą. Ji gyvena daug ilgiau, negu 
per jį pereinanti griaunanti laiko ran
ka. Vilniaus siela gyvena jo šventuo
siuose, jo mokslininkuose, jo knygose ir 
bibliotekose, sinagogose ir įrengimuose, 
dideliame skaičiuje jo vyrų — taip pat 
ir moterų — perduodančių jo vardą pa
likuonims.

Vilnius turi savy kažką nepaprasto, 
kažką gyvo ir nepasikartojančio — jis 
tampa masinančia vilione kiekvienam, 
kartą jį išvydusiam. Visur žydai didžia
vosi Vilniumi — ar jie buvo gimę ten, 
ar kurioje kitoje vietoje. Jie didžiavosi 
jo dideliu vardu, kilniom tradicijom, 
jam išreiškiamu dideliu palankumu. 
Vilnius buvo sinagogų ir mokslaviečių 
— jų ten buvo virš šimto — miestas. 
Tačiau Vilniaus maldų ir mokslo pasta
tai nėra pavadinti kokiais nors dide
liais ir šventais vardais — jie vadinami 
kukliai ir paprastais vardais tų žmonių, 
kurie čia kada nors ilgiau ar trumpiau 
studijavo ar mąstė. Kuo ne kiekviena

TREMTINIŲ ŽINIOS

Lietuviai tremtiniai svetur
Iš kur tas ubagas pas mus atsirado?

Į Ameriką išvykusio ii- mėnesį ten pagyvenusio tremtinio laiškas broliui
Inžinierius L. K., prieš porą mėnesių 

išvykęs į Amerikos J. V., rašo savo 
Hamburge pasilikusiam broliui DP.

„Mes Europoj Ameriką visai kitaip 
įsivaizdavom ir, pasakysiu, labai žiau
riai klydom, manydami, kad čia ... Štai 
gyvas pavyzdys: kai išeiname į darbą, 
namas lieka visai tuščias ir nerakintas. 
Užvakar grįžę radome ant stalo įvai
rios rūšies šepečius ir raštelį prie jų. 
Girdi, buvau toks ir toks agentas ir pa
likau tuos šepečius. Jų kainos tokios 
ir tokios. Jeigu norite juos nusipirkti, 
palikite šioje pat vietoje pinigus, jei ne 
— šepečius. Mums atrodė truputį ki
taip, ar ne?

Gyvenu Waterbury mieste, Connecti- 
kut valstijoje. Miestas pusiaukelėje 
tarp New Yorko ir Bostono. Miestas 
toks dydžio, kaip Kaunas, bet judėjimas 
nepaprastai didelis. Ypač kai visi grįžta 
iš darbo, gatvėse tikra mašinų jūra. 
Miesto pakraščiuose, net šaligatvių nėra, 
žmonės pėsti nevaikšto. Jeigu einu pės
čias, tai visi žiūri, iš kur tas ubagas čia 
atsirado, ir kiekvienas, sustabdęs ma
šiną, klausia, ar nereikia pavėžinti? 
Žmonės čia linksmi, mandagūs, pasine
šę visuomet padėti, su vokiečiais jokiu 
būdu palyginti negalima.

Štai kokia yra mano diena: keliuosi 
pusė septintos rytą, pusryčiai maždaug 
būna tokie — 5 riekės baltos duonos su 
sviestu, 3 kiaušinių kiaušinienė su šoni
ne ir apie 3/< litro puikaus riebaus 
pieno. Išeidamas dar suvalgau kokį 
apelsiną, persiką ar vynuogių. Prie sa
vo namų palaukiu iki 7 vai. 45 min., ir

Gėlių, žvaigždžių ir mirties festivalis
. Po septynių metų laukimo Cannes 

vasarvietė tris savaites buvo pasaulio 
filmos sostinė. Kelių kontinentų „sap
nų fabrikai“ suvežė jon savo didžiuo
sius gaminius ir žvaigždes, o mahara
džos ir ambasadoriai savo brilijantų ir 
ordenų blizgesį. Festivalis prasidėjo gė
lių kova, ir žiedlapiams krintant Vidur
žemio jūron, atrodė, jog karas, vargas, 
nepritekliai praėjo jau nepaprastai se
niai.

Bet prabėgus trims savaitėms ir 49 
ilgosioms filmoms išryškėjo, kad svar
biausias mūsų dienų aktorius vlstik te
bėra — mirtis. Veltui „Gražuolės ir 
žvėries“ kūrėjas I. Cocteau kreipėsi į 
vaikystės liekanas žmonių širdyse. Mir
tis buvo galingesnė. Geriausios filmos 
vardą ir premiją tarptautinė komisija 
paskyrė prancūzų kūriniui „Lą bataille 
du rail" (Bėgių kova). Ši filmą pasta
tyta visiškai be žymių vardų, jos did
vyris — prancūzų gelžkelietis kovoje 
su okupantais. „La bataille du rail“ to
bula savo fotografine puse, sukrečianti 
savo realizmu. Filmos režisierius Andre 
Clement taip pat gavo premiją už ge
riausią režisūrą. ■

Geriausiojo aktoriaus premiją po il
gų svarstymų gavo amerikietis Ray 
Milland už savo vaidybą „Prarastame 
savaitgaly“. Ši filmą buvo apibūdinta, 
kaip naujosios amerikiečių realistinės 
mokyklos šedevras. Geriausios aktorės 
premijos laimėtoja, prancūzė Michel 
Morgan (prisimintina iš Lietuvoje didelį 
pasisekimą turėjusios filmos „Pakrantė 
rūkuose“), teturėjo vieną rimtą konku
rentę — švedę Ingrid Bergman. M. 
Morgan laimėjimą nulėmė jos sukurtas 

didesnė prekybos ar amatų artelė tu
rėjo savo maldos namus. Taip, pav., čia 
savo sinagogas turėjo mėsininkai, kepė
jai, siuvėjai, kurpiai, kepurininkai, sta
liai, auksakaliai, skardininkai, kailia
dirbiai, vandennešiai, net duobkasiai.

Mokyklos kiemas buvo vėl atskiras 
pasaulis, nepaprastas ir žavingas, su 
sinagogom ir mokslavietėm, surizgusiai 
sugrūstom viena ant kitos, su „Didžiąja 
Sinagoga“ ir „Elia Gaon koplyčia“, pa
statytom ypatingai garbingoj vietoj. 
Buvo taip pat laisvų forumų, kur poetai, 
svajotojai, rašytojai, rabinai, mokslinin
kai ir smalsuoliai galėdavo susitikti 
mokslinėms ar pasaulietinėms diskusi
joms. Gaon, kaip saulė dangaus skliau
tuose, vyravo Vilniuje. Jis buvo miesto 
angelas sargas, ir jo grabą geri žmonės

Rastos seniausio priešistorinio žmogaus liekanos
Iš New Yorko pranešama, kad olandų 

paleontologas dr. G. H. R, Koenigs val
das po ilgų metų, praleistų Tolimuose 
Rytuose, atsivežė trijų priešistorinių 
žmonių liekanas, kurios yra 200.000 me
tų senesnės už visas iki šiol rastas. Ras
tųjų priešistorinių žmonių liekanos ro
do, jog jie buvo tikri milžinai. Dvieju 
žmonių liekanos rastos Javos saloje, o 
trečiojo Kinijoje. Mokslininkas nustatė, 
jog šie žmonės turėjo gyventi prieš 500. 
000 metų. Dr. Koenigsvaldas teigia,

kad visi daviniai rodo, jog žmogus de
šimčių tūkstančių metų bėgyje iš di
desnio darėsi vis mažesnis. Pirmykš
čiai milžinai turėjo didelius galingus 
žandikaulius ir plokščią kaktą. Kai žan
dikauliai sumažėjo, o kakta pasidarė 
statesnė, žmogus pradėjo kalbėti ir pa
sigamino pirmuosius įrankius, kas jį pa
darė viršesniu tarp kitų žemės gyven
tojų. (AP).

privažiuoja puikiausias limuzinas, kuris 
nuveža mane darbovietėm (Čia praside
da mano vargai. Fabrikas yra 4 mylios
nuo miesto, o aš esu toks vargšas, to
kiu mane visi laiko, kad neturiu net 
automobilio). Limuzino savininkas yra 
vienas iš fabriko inžinierių, kuris iš 
pasigailėjimo mane kiekvieną dieną 
nuveža darban ir grąžina namo. Fabri
ką pasiekiame per 10 minučių. Dirbu 
labaratorijoje, savo specialybėje, (laiš
ko autorius yra radijo specas). Patal
pos puikios, apšildomos, darbas labai 
įdomus. Tarp kitko visų dirbančiųjų 
šiame fabrike 5O°/o inžinierių, nes dir
bami labai komplikuoti aparatai, tai 
ne kiekvienas gali su jais apsieiti. 10 
vai, baltai apsirengusi mergaitė man 
atneša puodelį puikios kavos sū 2 ponč- 
kom, už tai aš sumoku 7 centus. 12 
vai. pietūs. Pietų pertrauka 30 min., ir 
einu į fabriko valgyklą. Ten suvalgau 
didžiausią šnicelį ir už tai sumoku 
40 - 60 centų. Po to dirbu iki 4 vai. 30 
min. Parvežtas namo valgau vakarienę 
(amerikiečiai, 5 valandą pavalgę vaka
rienę, padeda šaukštus ir šakutes ki
tai dienai, o aš dar vėlai vakare gerai 
užkandu). Po vakarienės skaitau laik
raštį, knygą, klausau radiją, einu į kiną 
ar kitur. Taip „vergauju“ 5 dienas sa
vaitėje. Už tą „vergavimą“ penktadienį 
gaunu algos apie 40 dol. (moka kiekvie
ną savaitę). Gaunu mažai, nes dar ne
išdirbau mėnesio. Mano žmona „ver
gauja“ irgi vienoje laikrodžių firmoje 
ir gauna truputį mažesnį atlyginimą 
negu aš. Savaitėje padarome apie 75-

LAIŠKAS IŠ CANNES
aklos mergaitės vaidmuo „Pastoralinė
je Simfonijoje“, kurioje itin ryškiai bu
vo pagauta Andre Gide veikalo nuo
taika.

Mickey Mouse tėvo Walt Disney 
„Grok mano muzika“ buvo vienbalsiai 
atžymėta, kaip geriausioji pieštinė fil
mą. Geriausios dokumentalinės filmos 
premija suteikta sovietų „Berlynui“. 
Prie tos filmos laimėjimo daug prisidė
jo proletarinis atkaklumas. Pirmą sykį 
pademonstravus „Berlyną“, Įspūdis bu
vo blankokas. Sovietų atstovas tuoj 
ėmė šaukti — sabotažas! Filmą leido 
amerikiečiai! Patikrinus darbininkų do
kumentus ir Įsitikinus jų nekaltumu, 
atstovas nenusileido ir tuoj atrado, jog 
aparatas amerikoniškos gamybos. Pa
galiau, jis pats antrą kartą persuko vi
są filmą, kol komisija ir publika buvo 
galutinai įtikintos jos vertingumu.

Premiją už geriausią spalvotą filmą 
gavo sovietų „Akmens gėlė“. Pati filmą 
nuobodoka, bet pasižymėjo patobulinta 
spalvų technika. Sovietų rašytojas Cirs- 
kov buvo apdovanotas už geriausius 
scenarijus, prancūzas G. Auriac už ge
riausiąją muzikinę filmų iliustraciją.

Tautinės premijos suteiktos geriau
sioms paskirų valstybių filmoms. Jas 
gavo — amerikiečių „Prarastas savait
galis“, prancūzą „Pastoralinė simfonija“ 
ir anglų — „Trumpas susitikimas“. 
Ypač pažymėtina anglų filmų atranka. 
Spalvotoji, milijoninė filmą „Cezaris ir 
Kleopatra“ turėjo nusileisti kukliajam 
„Trumpam susitikimui“, vaizduojančiam

lankydavo savo rūpesčių ir liūdesio die
nom. Laikui bėgant Vilniuje iškilo kiti 
vardai, ir Katzenellbogens buvo atsi
menama ne tik dėl jo gražių talmudi- 
nės literatūros leidinių, bet- ypač Kai
man Schulmanno vertimais, poetų Le- 
bensohn ir J. L. Gordon, Steinbergo žo
dynu, hebrajiškais laikraščiais ir žur
nalais, gausybe įvairiausių knygų.

Toks yra-— arba buvo — Vilnius, ko
kį jį atsimena knygos autorius, savo 
bangavime ir laiko sūkuriuose. Daug 
apie tai skaitytojas ras šioje Israel Co
hen knygoje. Jis rūpestingai, ištikimai 
ir kantriai davė istoriją vienos didžiau
sios pasauly žydų dvasinės ir intelek
tualinės bendruomenės. Jis savo kny
goje apima visus 500 su viršum aud
ringų Vilniaus metų“.
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80 dolerių. Mūsų išlaidos dabar yra la
bai didelės ir sutaupyti mažai galime, 
nes reikia labai daug ką įsigyti. Mūsų
normalios išlaidos dviem žmonėm per 
savaitę maždaug yra tokios: valgiui, 
laikraščiams, kinui ■— 20 dol., už butą 
— 10 dol. visokioms smulkmenoms — 
5 dol. Lieka kas savaitę apie 40 dol., 
kuriuos išleidžiam rūbams ir savo bu
to įrengimui. Butą turime iš 2 kamba
rių ir virtuvės gražiame » vilų rajone. 
Butą greitu laiku baigsime gražiais 
nuosavais baldais apstatyti.

Kiekvieno šeštadienio rytą keliuosi 
keikdamas savo likimą, nes neturiu au
tomobilio (už poros mėnesių tikrai nusi
pirksiu). Šeštadieniais visi mano kaimy
nai amerikiečiai dūzgia mašinomis į pa
jūrį (apie 20 mylių) ir grįžta apie sek
madienio vakarą (ir tai paprasčiausi 
darbininkai!) o aš-aš junior engeneer, 
negaliu! Argi nepikta?

Kas ne tinginys, nuogas atvažiavęs 
per penkeris metus ne tik gali prasigy
venti ir nusipirkti automobilį, bet ir na
mus įsigyti. O tiems, kurie nori dirbti, 
Amerikoje darbo yra visuomet“.

Waterbury Connecticut.
L. V.+žmona

Tai taip atrodo svajojamoji realioji 
Amerika tremtinio, jauno inžinieriaus 
specialisto akimis žiūrint. Ne specialis
tui, kuriam darbo ir atlyginimo sąlygos 
gali būti kitokios, žinoma, ji gali at
rodyti kitaip. Bet viena išvada iš šio 
laiško prašosi — kuris norime vykti 
svetur , mokykimės pagrindinai kon
kretaus amato.

dviejų dabarties žmonių, kuriems liki
mas tesuteikia trumpus .susitikimus, ne
laimingą meilę. Spauda apie „Trumpą
jį susitikimą“ atsiliepia entuziastiškai. 
Iškeliami garsiojo anglų dramaturgo 
Noel Coward dialogai, pats veikalas su
teikiąs garbę filmos menui.

Galiausiai — prancūzų intelektualų 
sąjungos tarptautinė taikos premija. Ją 
pasidalino sovietų „Mūsų krašto jau
nuomenė“ (ęu pabaltiečių atstovais!) ir 
šveicarų „Paskutinioji proga“ (dabar 
rodoma ir Wiesbadene). O temporal — 
grupelės šešėlinių pabėgėlių kančia dro
bėje sujaudina intelektualus ir minią, 
o šimtai tūkstančių kūno ir kraujo pa
bėgėlių vis dar tebestumdomi tarp už
miršimo, nesupratimo ir neteisybės.

Po metų Cannes festivalis vėl įvyks. 
Ar vyriausias aktorius dar tebebus mir
tis, ar pabėgėliai dar tebelauks pasku
tiniosios, vienintelės progos? Kas gali 
atsakyt... Po metų Viduržemio jūron 
vėl- kris gėlės, švysčios fejerverkai, ir 
„sapnų fabrikai“ svaigins kruvinai rea
laus pasaulio akis savo mirgančių kū
rinių pasakiškumu. A. L-is

Senieji meistrai 
prabyla į mus

Wiesbadene, Miesto Muziejuje; jau 
kuris laikas atidaryta IH-ji senųjų 
meisterių meno paroda. Pirmojoje, pa
vasarį, galėjome matyti visos eilės ita
lų, niderlandų ir vokiečių mokyklų žy
miausių atstovų tapybos darbus, antro
joje — daugiausia niderlandų ir vokie
čių bažnytinį XII - XIV a. meną, o šio-
je, trečiojoje, lygiai gausioje, kaip ir 
anuodvi (virš 200 piešinių), matome se
nųjų meisterių piešinius, grafikos ir 
plastikos darbus, imtus iš Įvairiausių 
mokyklų — italų, niderlandų, toskanie
čių, anglų, vokiečių ir apimančius XIII- 
XVI a. Čia susipažįstame su visa eile 
rinktinių ir antraeilių darbų iš Rem- 
brandto (net 12-ka lakštų), Hans Hol
bein, Bellini, Luca Signorelli, Tintoret
to (Robusti), Botticelli, Perugino, Filip
pino Lippi, Raffaello Santi, Ghirlandaio, 
Durer, Cranach, Grflnewald, P. P. Ru
bens, van Dyck, Battista Tiepolo, ir kt.

Atskiras kambarys paskirtas egiptie
čių - graikų menui — vazos iš 500 m. 
pr. Kr. ir visos parodos papuošalas — 
išdidi karalienė Nafrotetė, iš 1370 m. 
pr. Kr.

Plastikos darbus atstovauja Pisano, 
Riemenschneider, Artus Quellinus, Do
natello, de Settignano, ir kt.

Jeigu Lietuvoje apie šiuos kūrėjus 
tegalėdavome knygose pasiskaityti ir jų 
aprašymus pasiiliustruodavome piges- 
nėm ar geresnėm reprodukcijom, tai 
būtų nedovanotina, jeigu mes praleis
tume šitokias geras progas, kur didžių
jų meisterių kūriniai prabyla į mus tie
siogiai. Tarytum jauti ne tik paveikslo 
grožio — linijų ir spalvų — stebuklingą 
derinį, bet ir patį kūrėją, štai prieš pu
sę tūkstančio metų vadžiojusį pieštuką, 
kiekviename lakšte palikus} savo sielos 
gyviausią dalelę. Jm.

— Naujosios vokiečių knygos. Pran
cūzų zonoje vasario - gegužės mėn. išėjo 
86 knygos - brošiūros. Iš jų 49, t. y. 
daugiau negu pusė, užsiima religinėmis 
temomis.
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Londono lietuviai paau
kojo Marzfeldo lietu

viams vėliavą
Stovyklą aplankė aukštieji amerikiečių 

ir anglų asmenys
Marzfeldas yra prie Nūrnbergo ir čia 

iš įvairių stovyklų buvo sutelkti pabal- 
tiečiai darbams pas amerikiečius ir vie
tinėje UNRRoje. Beveik visi stovyklos 
gyventojai yra viengungiai ir todėl ne
dirbančių nėra. Lietuvių stovykloje yra 
253, estų 800, latvių 3000. Dabar stovyk
la telpa vasarai pritaikytuose barakė
liuose, bet tikimasi, kad netrukus ją 
iškels arčiau prie Nūrnbergo į žiemoti 
tinkamas patalpas. UNRRoje kalbama, 
kad čia būsią suburta apie 20.000 pa- 
baltiečių, taigi bus viena iš pačių di
džiausių stovyklų amerikiečių zonoje.

Pabaltiečiai savo sąžiningu darbu pas 
amerikiečius ir UNRRoje įsigijo gerą 
vardą. Stovykloje yra lankęsi aukštieji 
amerikiečių ir anglų pareigūnai, kurių 
tarpe: vyr. Europoje USA dalinių va
das gen. Mac.Narney, Nūrnbergo teis
mo pirm, pavaduotojas Parker, Angli
jos Aukšt. Rūmų narys Sir Cliford 
Smith, generolas Vatson ir kiti.

Spalio 5 d. UNRRos tarnautoja Miss 
Golds stovyklos tremtinių pirminin
kams įteikė Anglijoje gyvenančių tau
tiečių paaukotas tris gražias tautines 
vėliavas. Vokietijoje esantiems lietu
viams tremtiniams adresuotame laiške 
už Londono lietuvius yra pasirašęs J. 
Sakevičius. Londono lietuviams pasiųs
ta už dovaną padėka.

Neumiinsterio lietuviu stovyklą išskirsčius
Vykdant stovyklų mažinimo planą 

Britų zonoje, jau pora mėnesių kaip yra 
likviduota stovykla, kuri ilgesnį laiką 
buvo tapusi, iš dalies dėl savo geogra
finės padėties, centrinė Šlesvig - Hol- 
steino apygardos stovykla. Buvę sep
tyni šimtai tos stovyklos gyventojų iš
skirstyti į keturias vietas: beveik pusė 
į Šlesvigo miestą, kiti po šimtinę su 
viršum į Bergenhusen (Šlesvigo apskr.), 
į Kiel ir progimnazijos mokiniai, jų tė
vai ir mokytojai į Klein Wittensee 
(Kreis Eckernforde), kur susikūrė ne
maža gimnazija. (Ten atkelti mokiniai 
iš buv. Kielio ir Flensburgo progimna
zijų).

Trumpai norime paminėti likviduoto
sios stovyklos darbus ir nuotąikas. Sto
vykla susikūrė tuoj atvykus santarvi
ninkų kariuomenei ir naudojosi šilta 
pradžioj Britų karinių pareigūnų, pas
kui UNRRA parama. Ligi rudens buvo 
leidžiama gyventi privačiai, o stovykla 
buvo priemiesčio mokykloj. Vėlyvą ru
denį didesnė dalis lietuvių buvo nukel
ta į užmiesty sustatytus skardinius ap
valius barakus, gyventojų „bačkomis“ 
pramintus dėl savo apvalios formos. Ne
lengvas buvo ten žiemojimas, tačiau 
žmonės išvargo be didesnių nuostolių. 
Pavasarį į ten pat esančius medinius 
barakus buvo sukelti ir likusieji dar 
mieste buvę lietuviai ir apgyvendinti 
vienoj stovykloj su lenkais.

Santykiai su lenkais ir kitų tautybių 
tremtiniais visą laiką buvo geri. Latvių 
ir estų čia buvo nedaug ir tie gyveno 
išsibarstę po miestą. Biurą turėjo toli 
nuo lietuvių. Užtat arčiau buvo santy
kiaujama su lenkais. Sporto srity rung
tyniauta pirmoj eilėj su vietine Britų 
įgula visai neblogomis pasekmėmis.
Taip pat palaikyti sportiniai ryšiai su 
kitais tremtiniais ir su vietos vokiečių 
sportininkais.

Nemaža toj stovykloj nuveikta švieti
mo ir kultūros srity. Palyginant turėta 
nemažai įvairių profesijų inteligentinių 
pajėgų. Nors kaip daug kur, taip ir čia, 
ne visada inteligentai tarp savęs gražiai 
sugyveno, tačiau didesnių nesusiprati
mų nebūta ir tautinis solidarumas visa
da išlaikytas. Turėta kelios švietimo 
įstaigos. Pradžios mokykla veikė jau 
nuo 1945 m. liepos mėn. ir išleido ligi 
stovyklos likvidavimo dvi laidas. Dabar 
toji mokykla yra Šlesvige, „Ventos“ sto
vykloj. Progimnazija ir vaikų darželis 
pradėjo veikti žymiai vėliau. Progim
nazija ligi likvidavimo spėjo baigti 
mokslo metus.

Dėta daug pastangų suaugusių švieti
mui. Velkė anglų kalbos, elektrotechni- j 
kų, šoferių, namų ruošos (moterų mo
kykla) ir kitokie kursai. Rengta labai 
daug vadinamų viešųjų paskaitų. Ne 
visas jas stovyklos gyventojai uoliai 
lankė, užtat prieš galą bandyta gyven
tojams net raštu jas pateikti. Veikė ak
tyviai skautai, kurių tunto centras ten 
buvo.

Veikė neblogas mišrus ir vyrų choras, 
dabar persikėlęs į Šlesvigą; scenos mė
gėjų būrelis, pastatęs „Atžalyną“ ir 
„Vintą Kudirką“; tautinių šokių mėgė
jų grupė. Nemaža kultūrininkų su ga
strolėmis aplankė stovyklą. Ypač daug 
jų buvo per balandžio mėn. pradžioj su
rengtą kultūros savaitę. Ėjo sieninis ir 
rotatorinis laikraštis.

Susikūręs apygardinis komitetas pra
džioj gana sėkmingai ėmėsi darbo, ta
čiau vėliau bevykdant reformas, savai
me išsiblaškė. Dabar naujai sukurtosios 
Baltijos tautoms skiriamos organizaci
jos apygardinis centras yra Kiel-Frie- 
drichsort, Camp 38. Ten yra ir lietuvių 
sekcija, kuriai vadovauja karinės val-

Antruosius stovyklinio gyvenimo metus pasitinkame darbu
Lietuviai šiek tiek apsitvarkę UNRRA 

išlaikomose stovyklose pradėjo rūpintis 
darbu. Tatai jie darė savanoriškai, me
keno neverčiami. Pirmiausia prie darbo 
stojo tie žmonės, ant kurių pečių gulo 
stovyklų administracijos ir kultūrinio 
darbo našta. Vėliau į darbą buvo įsi
jungiama UNRRA ir amerikiečių kari
nėse įmonėse. Teisybė, yra ir tokių, 
kurie darbo sąmoningai vengia. Tačiau 
tokių mūsų tarpe ne perdaugiausia, ir 
jų skaičius kasdien nyksta.

Jau įžengėme į antruosius stovyklinio 
gyvenimo metus. Kaip pirmieji, taip ir 
šie antrieji mums teikia įvairių įvai
riausių rūpesčių ir nerimo. Vienas iš 
tokių rūpesčių yra darbas. Dažnai DP 
pakaltinami ir šiandien, kad jie tingi
niauja, kad jie darbo vengia. Tuo rei
kalu ir spaudoje paaimanuojama, pa
diskutuojama. Savaime suprantama, 
darbo klausimas — labai svarbus klau
simas. Primetamas tinginio ir darbo 
vengiančio vardas — negarbingas. Ta
čiau mes DP lietuviai tokie nesame. 
Mes iš prigimties darbšti tauta. Mes čia 
norime pavyzdžiais pailiustruoti, kad 
DP lietuviai dirba, ir jau nebe už kal
nų tas laikas, kad sveiko ir darbingo 
DP lietuvio nedirbančio dienos šviesoje 
reikės su žiburiu ieškoti.

Štai klek faktų statistiniais duomeni
mis pagrįstų.

Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 
Mainfrankų apygarda sudaro Wiirzbur- 
go,. Schweinfurto, Seligenstadto, Bam- 

džios patvirtintas lietuvis welf. officer.
Buvę Neumūnsterio stovyklos gyven

tojai, išsiskirstę po naujas stovyklas, 
ten jau įsitraukė i darbą, įnešdami savo 
indėlį į tų stovyklų gyvenimą. Pačių 
buv. neumūnsteriškių pareiga pasirū
pinti, kad tose naujose vietose jų indė
lis visur būtų teigiamas.

K. Rimtenis

Jaunimas sportuoja: Wiesbadeno lietuvių gimnazijos lengvaatletės .

2.000 lietuvių tremtinių studijuoja
Lietuvių tremtinių eilėse, procentiškai 

imant, bene daugiausia bus studentų. I 
Išsivadavę iš nacių vergijos jie ryžosi 
savo studijas tęsti toliau. Vakarų Są- | 
jungininkų karinės valdžios ir DP glo
bojančios UNRRA dėka daugeliui stu- , 
dentų atsidarė durys į Vokietijos ir ki- I 
tų tautų universitetus.

Šiuo metu 29-niuose Vokietijos uni
versitetuose studijuoja 1.621 lietuvis. 
Daugiausia studijuoja medicinos moks
lus (35% visų studijuojančių), kiti stu
dijuoja techniką, teisę, humanitarinius 
mokslus etc. Daugiausia lietuvių studi
juoja Hamburgo Pabaltės universitete 
— 391, Tūbingene — 262, Freiburge — 
73, Heidelberge — 73, Frankfurte — 70, 
Štutgarte ir Hanovery — po 77, Mūn- 
chene 23 ir kt.

Austrijoje studijuoja 150 lietuvių stu
dentų, kurie pasiskirstę Insbruko ir 
Grąžo universitetuose ir Salzburgo 
aukštojoje muzikos mokykloje.

Naujas preparatas žaizdoms skilvy j gydyti
Chicagos North - Western universiteto 

daktaras Arthur J. Atkinson praneša, 
kad grupė mokslininkų jau penkis me
tus daro sėkmingus bandymus gydyti 
žaizdas skilvyje naujai išrastu prepara
tu, specialiu hormonu, kuris sergan
tiems skilvio žaizdomis garantuoja vi
sišką pasveikimą. Hormonas turi ente- 
rogastcono vardą. Jis pagaminamas 
kiaulėse. Naujojo preparato veikimas 
gyvuliams jau bandomas dešimt metų, 
o žmonėms penkeris metus. Mokslinin
kai buvę labai atsargūs, pastebi dr. At- 
kinsonas, tąčiau per dešimt metų jie 
įsitikinę, kad preparato pagalba žaiz
das skilvyje galima pagydyti. Prepara
tas jau išmėgintas 58 ligoniams ir tai

LTB MAINFRANKŲ APYGARDOJE 
50°/. DP LIETUVIŲ DIRBA

bergo, Bag-Mergentheimo ir Bayreutho 
apylinkės. Šiose apylinkėse iš 4478 lie
tuvių tremtinių dirba 2219 žmonių, t. y. 
apie 50%, arba pusė visų tremtinių. Iš 
jų amerikiečių karinėje žinyboje dirba 
510 žmonių, arba 12,3%; nuolatiniuose 
stovyklos darbuose — 1067 žmonių, 
25,8%; UNRRA žinyboje — 223 žmonės, 
5,4%; švietimo darbe — 419 žmonių, 
10,1%.

Iš šios statistikos matome, kad dau
giausia žmonių dirba stovyklos nuolati
niuose darbuose. Toliau seka amerikie
čių karinėje žinyboje ir UNRRA dirbą. 
Daugiausia žmonių stovyklos nuolati
niuose darbuose dirba dėl šių priežas
čių: 1) stovyklose gerinamos ir tobuli
namos gyvenimo sąlygos, nuolat daromi 
įvairūs remonto darbai; 2) kol nėra di
desnio darbo jėgos pareikalavimo UNR
RA ir amerikiečių karinėje žinyboje, tol 
stovyklos vadovybės savo dirbančiųjų 
etatų nemato reikalo siaurinti. Kai dar
bo jėgos už stovyklos ribų pareikala
vimas didės, tuomet, savaime supran
tama, stovyklų vadovybės bus privers
tos savo administracijos ir kitokį sto
vyklinį darbą dirbančiųjų skaičių ma
žinti. Kai kuriose stovyklose tatai jau 
ir dabar daroma.

Čia mūsų patiekti duomenys vaizdžiai 
ir įtikinamai rodo, kad lietuviai DP dir
ba. Kur stovyklose amerikiečiai ar UN
RRA pareikalauja darbo jėgos, ten ji 
kuo skubiausiai teikiama. Tiek UNRRA, 
tiek ir amerikiečių karinės įstaigos dir
bančiais lietuviais yra patenkinti. Tei
sybė, vienur kitur darbovietėse pasitai
ko kiek nedrausmingumo, tačiau reikia 
manyti, kad tai tik laikinio pobūdžio 
reiškinys. Vienur kitur gal tai ir kai 
kieno provokaciniai bandymai.

UNRRA ir amerikiečių karinėje ži
nyboje dirbą lietuviai turi būti darbš
tūs ir pavyzdingi. Juk tuo darbu yra 
bent iš dalies realiai sprendžiamas DP

Saulėtoje Italijoje yra 39 lietuviai 
studentai: Pizoje — 23, Bolognoje — 10, 
Neapolyje — 4 ir Romoje — 2.

Švedijoje yra 34 lietuviai studen
tai, Danijoje — 14, Šveicarijoje apie 60. 
Pagal BALF skiriamas pašalpas Pran
cūzijoje turėtų studijuoti nemažai lie
tuvių studentų. Betgi tikrų studentų 
ten esama nedaugiau, kaip 35, kurie 
studijuoja Paryžiaus Sorbonoje ir Gre
noblyje.

Viso užsieniuose dabar studijuoja apie 
2000 lietuvių studentų. Tatai sudaro 
45% visoje Lietuvoje buvusių universi
tetų klausytojų. Mūsų tautos istorijoje 
dar niekad tiek daug lietuvių nestudi
javo svetur. Toks didelis lietuvių stu
dentų skaičius užsienių universitetuose 
yra labai reikšmingas ir svarbus fak
tas Tai vienas iš didesnių mūsų nepri
klausomos valstybės atstatymo veiksnių.

A. R.

tokiems, kurie žaizdomis skilvyje jau 
sirgo ištisais metais. Vieni jų pajuto 
palengvėjimą jau po kelerių gydymo 
dienų, laike kurių jiems buvo daroma 
po vieną injekciją. Kai kurie ligoniai 
po dviejų savaičių gydymo jau nebe
jautė skilvyje mažiausio skausmo. (AP).

VOKIETIJA NORĖJO ANGLIJOS 
SALOSE IŠLAIPINTI KARIUOMENĘ 

1940 M.
Britų ministeris pirmininkas Attlee 

žemuosiuose rūmuose pareiškė, jog į 
vyriausybės rankas pateko slaptas vo
kiečių planas, pagal kurį vokiečiai tu
rėjo padaryti invaziją į anglų salas 1940 
m. rudenį. (AP) 

likimas. Jei būsime darbštūs, moką 
darbą dirbti, jo visur rasime. O ji radę 
sau ir kitiems palengvinsime spręsti sa
vo tolimesnį likimą.

MES IR MOKOMĖS
Mainfrankų apygardos lietuviai ne tik 

dirba, bet taip pat ir mokosi. Apygar
doje veikia dvi aštuonių klasių gimna
zijos, kuriose 212 mokinių moko 45 mo
kytojai; veikia trys progimnazijos su 87 
mokiniais ir 32 mokytojais, šešios pra
džios mokyklos su 372 mokiniais ir 26 
mokytojais ir 7 vaikų darželiais su 218 
auklėtinių ir 16 auklėtojų. Gimnazijos 
veikia Wurzburgo ir Seligenstadto sto
vyklose, o progimnazijos Schweinfurto, 
Bambergo ir Bad - Mergentheimo sto
vyklose. Pradžios mokyklos ir vaikų 
darželiai veikia kiekvienoje stovykloje.

Visose stovyklose veikia anglų kalbos 
kursai, kuriuos lanko 126 klausytojai. 
Seligenstadte veikia prancūzų 
kursai, o Beyreuthe — vokiečių 
Be kalbos kursų, dar veikia ir 
amatų kursai. Iš jų didžiausią 
kimą, kaip ir kitose stovyklose, turi šo
ferių kursai. Po jų seka 
rių kursai.

Šių metų rugpiūčio 31 
1 d. Schweinfurte buvo 
apygardinė sporto šventė, kurioje da
lyvavo septynių kaimyninių stovyklų 
sportininkai bei jų komandos.

Rugsėjo 8 d. Wiirzburge įvyko įspū
dinga dainų šventė, kurioje dalyvavo 
septynių stovyklų chorai su keturiais 
šimtais choristų ir šimtu dvidešimt po
rų tautinių šokių šokėjų. Šioje šventėje 
dalyvavo kaimyninių UNRRA stovyklų 
atstovai, vietinė amerikiečių karinė va
dovybė. Šventė turėjo per 5000 dalyvių.

A. R.

kalbos 
kalbos, 
įvairių 
pasise-

elektromonte-

d. ir rugsėjo 
suorganizuota

POPIEŽIUS EKSKOMUNIKAVO 
JUGOSLAVIJOS KATALIKUS

Popiežiaus Tarybos Kongregacija 
pranešė, kad visi Jugoslavijos katalikai 
valdininkai, kurie fiziškai ar morališ
kai prisidėjo prie Agramo Arkivysku
po A. Stepinaco arešto ar apkaltinimo 
teisme kaip karo nusikaltėlio, „ipso fac
to“ laikomi ekskomunikuotais. Ar tas 
ekskomunikavimas paliečia taip pat ir 
Jugoslavijos vyriausybės galvą marša
lą Tito, dar neaišku. Vienas Vatikano 
prelatų yra išsitaręs, kad Vatikanui nė
ra žinoma, ar Tito yra katalikas arba 
juo bet kada yra buvęs. (AP)

SCHEINFELDIECIAI WIESBADENE
X. 13 Wiesbadene viešėjo Scheinfeldo 

„Vyties“ sportininkai, kurie su vietos 
„Lituanica“ sužaidė krepšinio ir futbolo 
rungtynes. Krepšinyje wiesbadeniečiai 
išėjo žaisti nepilnos sudėties ir teko 
smarkiai pasitempti prieš atkaklius sve
čius. Pirmą kėlinį „Vytis“ baigė savo 
naudai 10:7. Antrame kėlinyje svečiai 
vedė poros taškų skirtumu. Trečio ket
virčio pabaigoje, atsiradus „Lituanicos“ 
šului Blankui, scheinfeldiečiai užmetė 
20 :11, tačiau wiesbadeniečiai pasitempė 
ir tuoj parodė savo pranašumą. Kele
tas geresnių derinių ir pasekmė greitai 
pasidarė vos vieno taško skirtumu. „Vy
tis“ dar įmetė baudą, tačiau, Landsber
gio metimu ir K. Miškinio bauda, „Litu
anica“ padarė 22 : 21, tokia pasekme ir 
laimėdama rungtynes. Komandose žai
dė ir taškus pelnė: „Lituanicai“ — Miš
kinis K. 9, Landsbergis 8, Labanauskas 
5, Miškinis V. 0, Simonaitis 0, Bagdžiū- 
nas 0 ir Blankus 0; „Vyties“ — Mėrū- 
nas 7, Jokūbaitis 6, Paukštys 4, Varei- 
ka 3 ir Mikšys 1.

Prieš futbolo rungtynes net ir dideli 
Wiesbadeno optimistai mažai tikėjo, kad 
„Lituanica“ susilpnintos sudėties galės 
ką nors padoresnio išplėšti prieš žino
mą pajėgumu „Vyties“ komandą. Pirmo 
kėlinio eiga rodė aiškią scheinfeldiečių 
persvarą ir Kalašinskui įkirtus įvartį, 
atrodė, kad šeimininkams teks smar
kiai pralaimėti? Tačiau po penkių mi
nučių Bytautui pasekmę išlyginus, wies- 
badeniečiai susiėmė ir antrame kėlinyje 
žaidimas išsilygino. Sabaliauskui pada
rius 2:1, žaidimo eiga persimetė prie 
„Vyties“ vartų ir prieš pabaigą Gražys 
nelaikomai įkirto 3 : 1 „Lituanicos“ nau
dai.

Prieš atvykdami į Wiesbadeną, schein
feldiečiai žaidė Hanau prieš vietos „Per
kūną“. Rungtynės baigėsi tik 1:0 „Vy
ties“ naudai, nors turėta visą laiką di
delė persvara. Įvartis Samsono.

TUBINGENAS - MŲNCHENAS 
27 : 22 (13 :13)

Tiibingeno akademinis sporto klubas 
„Vytis“ Mūnchene žaidė krepšinio rung
tynes su vietos „Gintaru“ ir nelauktai 
laimėjo prieš stipriausią klubinę ko
mandą 27 :22.

— Memingene viešėjo Ansbacho „Tau
ro“ krepšininkai, kurie pirmą dieną pra
laimėjo lietuvių sporto klubui 28:30 (20: 
13), antrąją — laimėjo prieš lietuvių- 
estų kombinuotą 35 : 28 (12 :16).

— Latvių lengvaatletų rinktinė, kuri 
dalyvavo Augsburgo Pabaltijo Olimpi-

ŽMOGUS NUOLAT KEITĘS SAVO 
VEIDĄ

(Atkelta iš 4 pusi.)
navo, nes jau buvo perdaug raudonas. 
Sovietinė okupacija atnešė daug staig
umo buvo viena iš didžiausių. Šis nau
jasis Liudo Giros vaidmuo buvo staig
mena ne todėl, kad jis taip pasielgti 
galėjo, bet todėl, kad bolševikai jo bu
vusias „nuodėmes“ užmiršo ir reikšmin
gus vaidmenis jam patikėjo. Jis taria
mojoje liaudies vyriausybėje švietimo 
viceministeris, o jau tarybinėje val
džioje švietimo liaudies komisaro pava
duotojas.

1941 m. birželio mėn. 22 d. jis pabėgo 
iš Lietuvos į Sovietų Sąjungą. Matyt, 
suabejojo, kad jam Lietuvoje bebus pa
tikėtas kuris nors naujas vaidmuo.

Liudas Gira tapo raudonosios armijos 
karo korespondentu. Tam darbui jis 
kiek praktikos turėjo, nes vienuose ma
nevruose ir Lietuvoje jam yra tekę juo 
būti, ar tikriau tokį vaidinti. Šį vaid
menį jis, matyt, taip šauniai vaidino, 
kad už nuopelnus buvo papuoštas ir 
raudonosios armijos pulkininko mun- 
dierium su blizgančiais antpečiais.

Mes čia iškėlėme tai, kas Liudo Giros 
asmenybėje būdingiausio. Apie jį daug 
būtų galima rašyti, kaip apie poetą, li
teratūros kritiką, laikraštininką, teat-. 
ralą etc. Bet tai, kas jo buvo teigiamo 
sukurta, siekiant Lietuvos nepriklauso
mybės ir nepriklausomoje Lietuvoje jis 
pats pasmerkė ir išsižadėjo. Kelti aikš
tėn jo pastarųjų šešerių metų darbus, 
šiuo tarpu lyg ir ne laikas.

B. Bičiulis.

Generolas D. Eisenho- 
weris lanko DP sto

vyklas
Generolas D. Eisenhoweris, kuris vie

šėjo Anglijoje, buvo atskridęs į Frank
furtą ant Maino ir iš ten spalio 13 d. 
vakare išvyko į Mūncheną, kur inspek
tavo amerikiečių kariuomenės dalinius, 
susipažino su karinės valdžios darbais, 
o taip pat inspektavo apylinkės DP 
stovyklas. Spalio 17 d. jis turėjo grįžti 
atgal į Frankfurtą. (AP)

TARP PRANCŪZIJOS IR ANGLIJOS 
PANAIKINAMOS VIZOS

Prancūzijos užsienių reikalų minis
terija pranešė, kad kelionės iš Prancū
zijos Anglijon arba atvirkščiai neberei
kalingos pasuose jokių vizų. Vizos tarp 
Prancūzijos ir Anglijos panaikinamos.

83 : 94. 
visus 

metrų

jadoje, turėjo rungtynes su geriausiais 
Miincheno vokiečiais lengvaatletais ir 
pralaimėjo kelių taškų skirtumu 
Latvis Stendzenieks nustebino 
ieties metimu, peržengdamas 70 
ribą.

UŽSIENIO SPORTAS
— 1936 m. Berlyno Olimpiniuose Žai

dimuose USA fenonenas negras Jesse 
Ovens gavo keturis aukso medalius (100 
m, 200 m, šuolis į tolį ir 4X100 m) ir 
kartu pastatė ir keturis pasaulio rekor
dus, kurie dar iki šiai dienai nėra su
mušti. Po to, Ovens grįžęs į Ameriką 
sumanė pereiti į profesionalus, tačiau 
čia laimės nesurado ir jo vardas pama-
žu buvo pradedamas primiršti. Pasku
tiniu laiku apie Jesse pradėta vėl pla
čiai kalbėti ir rašyti, kai Amerikos 
spauda paskelbė apie jo rungtynes su 
vienu beisbolistu Case. Mat, vieno beis
bolo klubo savininkas, savo komandoje 
turėdamas vieną nepaprastai greitą žai
dėją — Case, sugalvojo surengti rung
tynes ir suleisti jį su Owensu. Tik pa
starasis turėjo bėgti su pilna beisbolo 
uniforma. Nors Owensui buvo pastatyta 
ir tokia sąlyga, tačiau rungtynes jis lai
mėjo, 100 jardų atbėgdamas per 9,9 sek., 
o Case — 10,0 sek. Už šias rungtynes 
jis uždirbo 500 dolerių.

— Latvių futbolo ir krepšinio rinkti
nės žaidėjas Vanags, gerai pažįstamas 
mūsų sporto mėgėjams, dabar žaidžia, 
vienoje iš geriausių Prancūzijos futbolo 
komandų, RC Strasbourg.

— Tarpvalstybinėse futbolo rungtynė
se Jugoslavija Belgrade sukirto Čeko
slovakiją 4 : 2, Kopenhagoje Švedija su
žaidė su Danija 3 : 3, Budapešte Vengri
ja laimėjo prieš Austriją 2 : 0.

— Pereitais metais JAV daugiausia 
žiūrovų sutraukdavo krepšinis — 90 mi
lijonų. Pastebėtina, kad paskutiniu lai
ku Amerikoje krepšinis įgauna vis dau
giau populiarumo ir žiūrovų skaičiumi 
pralenkė net beisbolo ir rugby žaidi
mus. Beisbolo rungtynes aplankė 60, o 
rugby — 45 milijonai. Toliau boksas — 
22, ledo ritulys — 7, auto sportas — 6, 
imtynės — 4, lengvoji atletika — 2,5, 
plaukymas — 1,5 milijono.

— Lengvosios atletikos rungtynėse 
Brūsselyje Suomija nugalėjo Belgiją 
91 :58. Staigmena buvo pasaulio rekor- 
disto suomio Heino 5000 m pralaimėji
mas Reiffui.

— Čekoslovakijos futbolo meisteris 
Sparta savo gastrolėse po Angliją, su
žaidė su Arsenalu 2:2 ir pralaimėjo 
prieš Birmingham City 1:3.
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TREMTINIŲ BALSAI

Bendruomeniniu lėšų tvarkymas
Mūsiškis visuomeninis darbas ištrė

mime, kiek tai susiję su pinigais, gy
vas yra mūsų pačių gera širdim, auko
mis. Niekas nesudarinėja jokių biu
džetų, sąmatų. Po teisybei, kaip visatai 
sudarinėsi, jei nėra valstybės, nėra mo
kesčių mokėtojų. Iškyla reikalas, o jau
trūs saviems reikalams žmonės ir su
meta ne tik tiek, kiek reikia, bet kar
tais ir su geru kaupu. Lietuvis krapšto 
piniginę, tylom rašosi aukų lape; taip 
pat nesigaili nei sportininkams, nei ku
riam nors asmeniui sušelpti, jei tik yra 
kas gražiai šūkteli; aukomis pastatomi 
kryžiai, paminklai, padaroma daugelis 
kitų darbų. Tik visos tos aukos, renka
mos pagal kiekvieną šūktelėjimą, gal 
ir neplaningai surenkamos. Kai trūksta 
plano, tai ten, kur reikalingas šimtas, 
surenkamas visas tūkstantis, o kur rei
kalingas tūkstantis, ten gal aukų sąra
šas baigiasi ties puse reikalingos sumos. 
Jeigu surenkama per daug, tai, vadinas, 
žmonių pinigai sunaudojami be gyvo 
reikalo arba surinkti laikomi be tikslo; 
tokiais atvejais maža dar bėdos, bet 
jei rinkėjai po rinkėjų gerokai išpom- 
puoja ne tiek gerą širdį, kiek kas mė
nuo vis liesėjančią lietuvio kišenę, tai 
naujam reikalui nebepritenka būtinos 
sumos, pats reikalas be pinigų negali 
būti patenkinamai atliktas, o visa tai 
šaukiasi aiškesnio plano, pagal kurį tu
rėtų būti tvarkomi, taigi renkami ir 
skirstomi, iš visuomenės įvairiems rei
kalams suprašomieji pinigai.

Kai pinigai reikalingi kurios nors sto
vyklos reikalams, — kultūriniams, so
cialiniams ar ūkiniams, — tai stovykla 
be didelių galvosūkių suplanuoja, kaip 
suorganizuoti juos ir kuriems reikalams 
sunaudoti. Sį kartą mums rūpi tik tos 
lėšos, kurios sudedamos platesnės reikš
mės reikalams, negu siekia vienos sto
vyklos sienos.

Be aukų ir toliau gal bus sunku išsi
versti, nes nėra iš kur įsigyti pajamų 
bendriesiems visos bendruomenės rei
kalams;'tik atrodytų, kad visi piniginiai 
reikalai turėtų būti centralizuoti, taigi 
tuo pačiu verta pagalvoti ir apie nuola
tinius mėnesinius mokesčius, iš kurių 
būtų patenkinami patys svarbiausieji 
reikalai. Pagaliau vistiek, ar pinigai 
bus surenkami, kaip tam tikri pastovūs 
mėnesiniai mokesčiai, ar aukomis. 
Svarbu, kad jie pasiektų tikslą, kad at
liktų reikalingą darbą, kad dėl vieno 
kurio atsitiktinai per daug pinigų su- 
ėmusio reikalo nenukentėtų kiti. Be 
plano, be centralizacijos toks dalykas 
sunkiai teįmanomas.

Mes visi priklausome savo lietuviš
kajai bendruomenei, kurios reikalai 
tvarkosi pagal tam tikrą hierarchiją. 
Kaip susitvarkiusi visa šita hierarchi
ja, taip galėtų būti paskirstomos ir lė
šos. Vyriausioji vadovybė turėtų svars
tyti ir spręsti, kaip paremti bendruo
sius mūsų kultūrinius reikalus. Jeigu 
reikia paremsi sportininkų komandas, 
kurios savo darbu ir laimėjimais ryž
tasi reprezentuoti visus lietuvius, nebe 
atskirą stovyklą ar apygardą, tai šito
kios paramos suorganizavimas turėtų 
vykti per vyriausiąją instituciją. Toks 
pat reikalas yra su ansambliais, operos 
ir dramos teatrų steigimu, meno paro
domis, kai kurių knygų ir žurnalų iš
leidimu (ypač svetimomis kalbomis), 
pagaliau net parama tiems žmonėms,

Lietuviai inžinieriai dirba 
Lietuvos ateičiai

Turime visą eilę profesinių organiza
cijų, apie kurių buvimą sužinome tik 
tuomet, kai jos sušaukia savo suvažia
vimus, pasikeičia skambiomis frazėmis, 
iškelia didžius sumanymus, o visa veik
la dažniausiai apsiriboja suvažiavimo 
protokolo surašymu. Apie Lietuvos In
žinierių Tremtinių Draugiją to pasaky
ti negalima. Inžinieriai ėmėsi konkre
taus darbo. Žinodami, kad grįžus į Lie
tuvą ir radus joje tik griuvėsius reiks 
atsistatyti, inžinieriai tremtiniai atsta
tymo darbams savo specialybėje jau 
ruošiasi šiandien. Rugsėjo 28 d. jie pa
skelbė gyvenamų namų miestuose ir 
kaimuose projektų konkursą, kuriame 
pageidauja, kad projektuojamiems pa
statams būtų suteiktas savitos lietu
viškos architektūros pobūdis, įkūnijant 
jį ne tik medžio, bet ir mūro pastatuo
se. Apie konkurso sąlygas čia plačiai 
nekalbėsime, jos jau buvo mūsų tremti
nių spaudoje paskelbtos ištisai. Pami
nėtina, kad konkursas gyvenamiems 
namams projektus paruošti turi prieš 
akis visai praktiškus dalykus: miestams

Didžiai gerbiamąja!

Profesorei V. TUMĖNIENEI, 

jos vyrui Dr. Justinui Tumėnui 
mirus, didžio skausmo valandą 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Lietuvos Tremtinių Gydytojų 
Sąjunga

kurie turi nuopelnų visai lietuvių tau
tai, o šiandien dėl senatvės ar kitų prie
žasčių reikalingi paramos, ir t.t. Ne man 
čia išskaičiuoti visus šitokius reikalus, 
jie geriau žinomi pačioms mūsiškėms 
organizacijoms, jų vadovybėms, ir to
dėl čia tenoriu pabrėžti finansinės 
centralizacijos reikalą.

Kur reikalai teliečia tik apygardą ar 
apylinkę, jais pasirūpins šių padalinių 
vadovybės. Sakysim apygardinės me
no savaitės ar dainų šventės suorgani
zavimas yra tos apygardos kultūrinių 
pastangų vaisius, taigi apygarda pana
šiems dalykams turi pasirūpinti ir lė
šų, jei jų reikia.

Tiek vyriausiosios, tiek apygardinės 
ar apylinkių vadovybės įvairiems rei
kalams vis dėlto galėtų turėti pajamų ir 
išlaidų sąmatas, o jei dalį pajamų turės 
surinkti mokesčiais, dalį aukomis, tai 
bent apytikriai bus aišku, kiek tų lėšų 
reikia sutelkti, Pagaliau turint išlaidų 
ir pajamų sąmatą, galima iž anksto ži
noti, kiek pinigų turėtų tam tikram lai
kui surinkti kiekviena stovykla ben
driesiems lietuvių reikalams, taigi bū
tų tam tikro aiškumo. O aiškumas pa
lengvintų ir reikalų tvarkymą.

Jeigu vyriausioji institucija pasiims 
savo žinion tam tikrų reikalų tvarkymą, 
tad jos žinion turės pereiti ir tam tik
ras reikalingas lėšų kiekis, tiesioginiai 
ar per smulkesnius padalinius sutelkia
mas iš lietuvių. Taip pat būtų ir su ma
žesniais padaliniais. Taigi tokiais atve
jais, renkant pinigus, nebereikėtų pra
šinėti atskirai sporto reikalams, atski
rai spaudos, šalpos, kelionių, skautų ir 
t.t., ir atrodytų, kad šitaip renkant 
būtų tiksliau ir taupiau.

Bus gal tam tikru metu, reikalas su
rinkti pinigų nepaprastoms išlaidoms, 
netikėtai iškilusiems reikalams apmo
kėti. Eiliniais mokesčiais ar aukomis jų 
nebesutvarkysi, bet ir tokiais atvejais 
bus geriau, jei visi pinigai eis pro va
dovaujančiųjų įstaigų, o ne pro atskirai 
susidariusių reikalo komitetų ar inicia
torių rankas. Jeigu nepaprastam reika
lui būtų surinkta per daug — skirtu
mas liktų kitiems reikalams, o jei per 
maža — iš bendrosios kasos gal leng
viau būtų trūkstamąjį skirtumą su
krapštyti, kad reikalas nenukentėtų dėl 
lėšų stokos.

Šį piniginį reikalą keliame čia kaip 
principą pereiti iš palaidumo prie są
matų. Ar surenkamosios lėšos tarp įs
taigų turėtų būti skirstomos procentais, 
ar kaip kitaip — čia jau specialistų ir 
pačių įstaigų reikalas, bet svarbu būtų, 
kad toliau lėšų nebereikėtų medžioti 
kiekvienam atskirai iškilusiam reika
lui, kaip iki šiol vyksta.

K. Plaučiūnas.
Visiškai sutikdami su autoriaus min

timis, kad bendruomenės lėšos turi bū
ti planingai kaupiamos ir pagal svarbu
mą skirstomos būtiniems reikalams, tu
rime pažymėti, kad sąmatų klausimas 
nors ir yra būtinas, bet dabartinėmis 
sąlygomis negali būti skelbiamas. Vi
sai neabejojame, kad mūsų bendruo
meninės institucijos sąmatas turi, o jei 
koks smulkus padalinys jos ir neturėtų, 

1 tai tvarkingumo ir tikslingumo siek
damas jas privalo sudaryti, tačiau tos 
sąmatos lieka viešai neskelbtinos.

Redakcinė Kolegija.

gyvenamus mūrinius namus vienai šei
mai iš 2, 3 ir 4 gyvenamų kambarių, 
o kaimams gyvenamus mūrinius ar 
medinius namus 8 arba 15 arba 25 ha 
ūkiams. Projektai konkursui turi būti 
paduoti iki š.m. lapkričio 20 dienos ir 
už Jury Komisijos priimtus skiriamos 
premijos nuo 1750 iki 1000 RM. Jury 
Komisija sudaryta iš diplomuotų inži
nierių. Tačiau, gal būt, Jautų racionalu, 
jei į ją įeitų atitinkamos institucijos 
Lietuvos atstatymo reikalams atstovas 
ir dailininkų atstovas.

Kitoms tremtinių profesinėms orga
nizacijoms Lietuvos Inžinierių Tremti
nių Draugija galėtų būti pavyzdžiu su
sirasti savo srityje darbo ir, jei tas dar
bas negali būti pritaikytas šiai dienai, 
tai- turi būti kaip pasiruošimas savo 
srityse konkretiems darbams Nepri
klausomoje Lietuvoje.

APAŠTALIŠKOJI DELEGATURA 
ŠAUKIA PARAPIJŲ ATSTOVŲ SU

VAŽIAVIMĄ

Scheinfeldo stovykloje š.m. spalio 23- 
24 dienomis Apaštališkojo Sosto Dele- 
gatūra šaukia amerikiečių zonoje esan
čių lietuviškų parapijų atstovų suvažia
vimą bendriesiems lietuviškų parapijų 
reikalams aptarti. Dalyvaus visų amer. 
zonos lietuviškų parapijų klebonai ir 
po vieną arba du pasauliečius nuo kiek
vienos parapijos. Laukiama į suvažia
vimą atvykstant Vokietijoje esančių 
Jų Ekscelencijų Vyskupų ir Trečiosios 
Misijos Delegato.

Profesionalai ir mėgėjai
Neperseniausiai počioje Vokietijos 

šiaurėje teko matyti du vieną po kito 
vykusius spektaklius. Noriu su skaity
tojais pasidalyti gautais įspūdžiais.

Gastroliavo „Aitvaro" teatras iš Det- 
moldo. Vaidino Rūko „Bubulis ir Dun
dulis“. Daugumas dalyvių tikri profe
sionalai, kai kurie net pirmaeiliai akto
riai. Žiūrovų pilna, žiūri ir klauso la
bai susidomėję. Iš tikrųjų, seniai ma
čius tikrą savo teatrą, malonu yra vėl 
jį pamatyti, nors ir barakų salėje, nors 
ir labai vargingose aplinkybėse pareng
tą. Per metus su viršum pirmą kartą 
tokių gastrolių sulaukėme. Ar ne per-

kalo nieko neišeitų. Lauksime tikrųjų 
teatralų dažnesni’ pasirodymo.

Gastroliavo M Venclausko vedami 
Flensburgo stovyklos scenos mėgėjai. 
Vaidino to autoriaus paruoštą net 4 pa
veikslų vaidinimu pavadintą dalyką 
„Vestuves“. Scenos mėgėjų darbą rei
kia šiuo metu ypač vertint labai tei
giamai ir negalima iš jų perdaug rei
kalauti. Tačiau kokį nors reikalavimų 
minimumą tenka ir mėgėjams pritai- 

t kinti. Šiuo atveju norėtume reikalavi- 
■ mus taip formuluoti: scenos mėgėjai ne
turėtų užsimoti padaryti tai, ko jie aiš- 

' kiai neįstengia ir nedaryti parodijos iš

Be tautinių ansamblių stovyklose vis daugiau įsigali dramps mėgė
jų kolektyvai, kurių eilėje Wiirzburgo dramos mėgėjai užima ne 

paskutinę vietą.

maža? Norisi drąsiai atsakyti, kad tik
rai taip. Tremtinių visuomenė laukia 
iš savo aktorių profesionalų dažnesnio 
pasirodymo ir garantuotai rems teatra
lus, jei tik tos paramos bus kreipiamasi. 
Taip pat norisi porą žodžių dėl pačių 
veikalų parinkimo. Su repertuaru ir 
Lietuvoj vargo visi teatrai. Dėl to buvo 
labai daug spaudoj rašoma. O ką be
kalbėti apie dabartines aplinkybes? Ir 
veikalų gauti nelengva, ir juos paren
kant tenka tuoj skaitytis su techniško
mis ir ūkinėmis galimybėmis. Užtat 
perdaug iš savo mielų aktorių ir neno
rime reikalauti. Mielai žiūrėjome ir A. 
Rūko „Bubulį su Dunduliu“. Tai jau 
specialiai dabar, berods, rašytas veika
las. Kiekvienas sakėme — gražu ir 
linksma buvo klausyti ir žiūrėti. ' Geri 
aktoriai ir geras režisierius jį apdorojo 
ir pasiekė bent tai, kad žiūrovai skir
stėsi puikiai nusiteikę. Kiekvienas taip 
pat sakėme — mėgėjų scenoje iš to vei-

Padidėjo tremtinių skaičius amerikiečių zonoje
Iš kur atsirado

Amerikiečių karinės įstaigos prane
ša, kad rugsėjo mėnesio bėgyje beveik 
28.000 persekiojamų žydų iš rytų per
bėgo į amerikiečių administruojamą 
Vokietijos zoną ir sudarė naują aprū
pinimo butais ir maistu- problemą. Tuo 
būdu skaičius žydų, kuiie dabar patal
pinti amerikiečių kariuomenės ir UN 
RRA stovyklose, pašoko iki 117.287 as
menų. Pereito vasario mėnesį žydų 
skaičius stovyklose tesiekė 32.848. Ben
drai tremtinių skaičius amerikiečių zo
noje per rugsėjo mėnesį padidėjo. Rug
sėjo 30 dieną amerikiečių zonoje buvo 
539.733 tremtiniai beveik visų Europos 
tautybių, tuo tarpu kai prieš šešis mė
nesius jų čia tebuvo 504.641. Taip pat 
pastebėtas baltiečių skaičiaus padidė
jimas. Amerikiečių karinės įstaigos, o 
taip pat ir UNRRA teigia, kad per pa
skutinius devynis mėnesius latvių skai
čius pakilo nuo 38.067 iki 46.124; lietuvių 
nuo 26.974 iki 30.465 ir estų nuo 13.334 
iki 15.974.

Kadangi dėl baltų tremtinių padidė
jimo nėra jokio oficialaus pranešimo, 
amerikiečių karinės įstaigos aiškina, 
jog tie baltai jau nuo seniau buvo Vo
kietijoje, bet gyveno privačiai ir į sto
vyklas, amerikiečių ir UNRRA išlaiko
mas, nebuvo užsirašę. Tokiu būdu ne
galima tvirtinti, esą jie būtų paskuti
niu metu pabėgę iš rusų kontroliuoja
mos zonos. (AP)

Mūsų žiniomis (AP) čia paduoti duo
menys taip pat neatitinka tikrųjų lie-.

Daugelyje stovyklų įprastas vaizdas: Hanau lietuviai tremtiniai 
laukia prie virtuvės pietų.

našlelius, ir bernelį su mergele. Jojo 
scenoje ant nei šiokio nei tokio arklio 
ne tik bernelis, bet ir mergelė dainuo
dama (taip!). Vedžiojo po sceną karvę, 
tiesa, ne visai tikrą (ačiū Dievui, to tik 
ir trūko!). Visame darbe turėta puikių 
užmanymų, tačiau pravedime perdide- 
lis skonio trūkumas. Perdaug viskas, 
taip sakant, žalia, net primityvu. Apie 
meną, apie veikalo kompoziciją šiuo at
veju lygiai taip pat sunku kalbėti, kaip 
ir apie jo išpildymą. Jeigu autorius, 
kartu ir režisierius būtų apsiribojęs tik 
ketvirtuoju veiksmu, kur faktinai ir 
vyksta vestuvės, tai pridėjus intrygai 
reikalingą įžangėlę ir išmetus gyvulius 
iš scenos būtų galima pasidžiaugti sėk
mingu mėgėjų pasirodymu. Šį kartą to 
pasakyti negalime. Gal tik apie tauti
nius šokius galėtume teigiamai užsi
minti.

Šio rašinio tikslas nėra, kaip sakoma, 
priblokšti tos grupės vadovą ar jos na
rius, bet tik vadovautasi noru įspėti nuo 
žygių, kurie iš anksto skirti nepasiseki
mui. Su savo pasirodymais ypač turė
tume būti atsargesni, atsimindami, kad 
šiandien mus mato ir kiti. K. Rimtcnis

TREMTINIU PERIODIKA 
PĖDSAKAI

Lietuvių tremtinių bendruomenės su 
išsiilgimu buvo laukiami kultūros žur
nalai. Štai dabar jau jų turime net 
du „Pėdsakus“ ir „Mintį“. „Pėdsakų“, 
leidžiamų „Mūsų Vilties“ laikraščio 
Fuldoje, pasirodė jau ir antrasis nume
ris, skirtas rugsėjo mėnesiui.

„Pėdsakai“, sprendžiant iš pirmaja
me numeryje redakcijos pasisakymo 
(„Darbą pradedant“ 64 psl.), pasiryžę 
savo puslapiuose žymėti mūsų kultūri
nio darbo pėdsakus. „Mes laukiame 
našios talkos, kuri įgalintų mus po šiuo 
svetimu dagumi palikti bent vieną 
kitą šviesesnį mūsų sielvartų ir sieki
mų bruožą“ (Ten pat). ,

Kiek „Pėdsakams“ tatai pasisekė? Ar ' 
iš jų galima susidaryti apytikrį lietuvių 
tremtinių kultūrinio gyvenimo vaizde
lį? Į taip iškeltą klausimą, deja, tenka 
atsakyti neigiamai. „Pėdsakuose“ esa
ma literatūrinių kūrinių ir įvairiais 
kultūriniais klausimais straipsnių. Visa 
žurnalo medžiaga atrodo atsitiktinė. 
Tai, ką mūsų rašytojai ar kultūrininkai 
bei- mokslininkai turėjo parašę ar bent 
greitosiomis galėjo parašyti, tą žurna
lui atsiuntė, o redaktorius juos sudėjo. 
Prof. Vacį. Biržiška davė plačią studi
ją apie Abraomą Kulvietį (Nr. 1, 2), Dr. 
J. Balys rašo apie sėjos papročius (Nr. 
1) ir lietuvių mitologiją (Nr. 2), Alf. 
Šešplaukis nagrinėja lietuvių poezijos 
metriką (Nr. 1), o Mykolas Vaitkus — 
apie naujus rimavimo galimumus (Pa- 
judinkim iš vietos rimą! (Nr. 2), Stasius 
Būdavas Prano Vaičaičio 45 m. mirties 
sukakties proga išspausdino apie jį 
straipsnį (Elegijos ir Tėviškės poetas 
Nr. 2), Pr. Razminas rašo apie Kūrėją 
ištrėmime (Nr. 1) ir kt. Poezijos „Pėd
sakams“ davė J. Augustaitytė - Vaičiū
nienė, Julija Švabaitė, Alė Nakaitė, 
Mykolas Vaitkus, Juozas Mikuckis, 
Stasys Santvaras, Bernardas Brazdžio
nis, Alf. Tyruolls. Novelę davė Nelė 
Mazalaitė. Gausu recenzijų, nepamirš
ta ir mūsų kultūrinės veiklos kronika, i

Iš kultūros ir visuomenės žurnalo 
mes reikalaujame žymiai daugiau, ne
gu kad įstengė duoti „Pėdsakai“. Ta
čiau ir tai, kas jų įstengta duoti, yra 
jau šioks toks kultūrinis indėlis į niau
rų mūsų tremtinio gyvenimą. „Pėdsa
kai“ savo puslapiuose kuo daugiausia 
turėtų kaupti tokios medžiagos, kuri 
vaizduotų lietuvių tremtinių kultūri
nes pastangas ir pasiektus laimėjimus.

ŽIBURIU METINĖS
Š. m. spalio 5 d. Augsburge leidžia

mas lietuvių savaitraštis „Žiburiai“ at
šventė savo metines. Mūsų tremtinių 
gyvenimo sąlygose tai, be abejo, reikš
mingas įvykis. Kiekvienam mūsų su
prantama, kad tremtinių spaudos sąly
gos yra nepaprastai sunkios ir tenka 
nugalėti daug įvairiausių kliūčių, kol 
laikraštis, tegu ir smarkiai pavėlavęs, 
pasiekia jo išsiilgusį skaitytoją.

Nuo pirmojo iki pnkiasdešimt antro- * 
jo numerio „Žiburiai“ yra padarę di
delę pažangą, aplink save sutelkę ne
mažą būrį bendradarbių, jų tarpe ir 
■daug naujų jėgų. Konstatuodami per 
metus „Žiburių“ padarytą didelę pa
žangą, mes anaiptol nenorime teigti, 
kad jis jau tobulas laikraštis. Kaip 
kiekvienam mūsų laikraščiui, taip 
ir „Žiburiams“ dar toli iki laikraščio 
tikra to žodžio prasme. „Žiburiai“ sa
vo puslapiuose spausdinama medžiaga 
labiau panėši į žurnalą, negu į laik
raštį, įprastine to žodžio prasme. „Ži- * 
būriai“ pirmasis gausiai iliustruojamas 
lietuvių tremtinių laikraštis. Kalbant 
apie jų iliustracinę pusę, pageidautina, 
kad kuo daugiausia būtų iliustracijų iš 
lietuvių tremtinių gyvenimo ir tokių, 
kurios būtų susietos su spausdinamu 
tekstu.

Jei per pirmuosius metus „Žibu
riams“ pasisekė sudaryti savo srovinį 
veidą, tai per antruosius metus mes 
linkime jam sukurti ir savo laikraštinį 
veidą. A. D.

scenos meno. Šito minimumo nesilai
kant, gali pasidaryti gaila to didelio 
triūso, kurį mėgėjai įdeda į savo pa
statymus. Šitokios mintys, deja, kilo 
pažiūrėjus mūsų minimąjį dalyką. Jų 
nei kiek nesušvelnina faktas, kad ne 
viename rimtame laikraštyje skaitėme 
labai teigiamus atsiliepimus apie šį pa
statymą. Ir šiandien norime aiškiai iš
reikšti pageidavimą, kad į gastroles bū
tų leidžiamasi tik gerai apsižiūrėjus ir 
dalyką parodžius kokiam — nors bent 
šiek tiek apie teatrą nusimanančiam 
pašaliniam žmogui. To nepadarius, šiuo 
atveju gavosi, anot to Bubulio su Dun
duliu, nei šis, nei tas. Ištisus keturis 
paveikslus kaž ką matėme, geriau sa
kant, girdėjome. Tiek to, jau tuos 
balsus ir tą muziką, palikim ramybėje. 
Dėl to dar būtų pusė bėdos. Rezgėsi 
viena po kitos intrygos ir tik paskuti
niam veiksme išgirdome apie vestuves. 
Prieš tai scenoj matėm ir šaltinėlį, ir

dar lietuvių?

tuvių skaičių amerikiečių zonoje, nes 
jau pernai metų pabaigoje pati UNRRA 
ir amerikiečių spauda teigė, kad lie
tuvių amerikiečių zonoje esą apie 46.000 
kas atitinka ir pačių lietuvių pravestą 
statistiką.

PEDAGOGU IR BENDRUOMENINIU 
ATSTOVŲ NUOMONES NEVISAI 

SUTINKA
Amerikiečių zonos lietuvių gimnazijų 

direktorių ir mokytojų atstovų suvažia
vimas, rugsėjo 29-30 dienomis, mokyk
linių organizacijų klausimu nutarė:

„Jau veikiančios tremties mokyk
loje moksleivių organizacijos, kaip 
skautai, ateitininkų organizacija, 
mokyklų dalykiniai būreliai, teigia
mai talkininkauja mokyklinio jau
nimo paruošime ir auklėjime; su
važiavimas randa jas naudingomis 
ir remtinomis“.

O spalio 10-11 dienomis įvykęs Re- 
gensburgo Apygardos Apylinkių Komi
tetų pirmininkų suvažiavimas nutarė:

„Prašyti LTB, kad Švietimo Val
dyba, organizuodama mokinių lais
valaikio klausimą, dabotų, kad ne
atsirastų mokyklos sienose ideolo
ginių organizacijų, kurios, revali- 
zuodamos tarp savęs, įneštų tarp 
mokinių nesantaiką ir tuo trukdy
tų normalų mokinių darbą“.
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