
Vargingos Tėvynės, vargingi vaikai, 
Nekeikime savo skausmingo likimo! 
Mūs kruvinos skriaudos ir dygūs 

vargai
Ir liūdinčiais kryžiais pasvirę kapai — 
Tai sėkla šviesaus Lietuvos atgimimo.
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Kanados žemes ūkio ministe
ris apie Įvažiavimo galimybes

J? G. GARDNERIS ATSAKO Į ESTŲ KLAUSIMUS GEISLINGENO 
STOVYKLOJE

Kanados žemės ūkio ministeris 
J. G. Gardneris, baigdamas savo 
inspekcįnę kelionę po amerikiečių 
zonos DP stovyklas, DENA atsto
vui pareiškė, kad jis pasisakys už 
galimai didesnę DP imigraicjos 
kvotą į Kanadą. Gameris užtikrino, 
kad jo įspūdis apie išvietintų as
menų stovyklas Kanados imigraci
jos atžvilgiu yra labai geras.

Aplankęs keturias DP stovyklas 
Austrijoj ir Vokietijoj, Gardneris 
atvyko į Geislingeno stovyklą su
sipažinti su estų išvietintų asmenų 
gyvenimu ir duoti kai kurių pa
aiškinimų apie Kanados imigraci
jos politiką. Ministerį pasitiko 
estų centrinio komiteto pirminin
kas prof. E. Eins ir stovyklos ko
miteto pirmininkas V. Pets. Po 
pasveikinimo kalbų Gardneris at
sakė į eilę estų vadovaujančių as
menų klausimų. Centrinis estų ko
mitetas jam taip pat įteikė memo
randumą, kuriame smulkiai nupieš
ta estų padėtis ir aplinkybės, pri- 
vertusios estus pąlikti tėvynę ir 
pavaizduotas darbas ir gyvenimas 
stovyklose.

Į klausimą, kokios rūšies darbams 
Kanadai reikalingi darbininkai, mi
nisteris atsikė:

— Pirmiausia yra reikalingi lau
kų darbininkai, paskui anglių ka
syklų darbininkai, miško darbinin
kai, ir cukrinių runkelių auginimo 
darbininkai. Taip pat Kanada nori 
priimti moterų siuvėjų ir tarnaičių.

Kokios perspektyvos yra į Ka
nadą patekti amatininkams, dažy- _ 
tojams, technikams, daržininkams, darbo sąlygomis? 
šoferiams, mašininkėms, tarnauto
jams ir k.

— Pirmiausia jums reikįa žinoti, 
kad Kanada yra tokio pat didumo 
kaip Jungtinės Amerikos Valsty
bės, bet stovi toliau į šiaurę ir 
turi aukštesnį klimatą. Kanadoj gy
vena tiktai 12 milijonų žmonių, o 
JAV-se — 140 milijonų. Kanados 
gyventojų skaičius galėtų pakilti 
Iki .34 milijonų. Todėl mums rei
kalingas didelis skaičius darbinin
kų pirmiausia pramonėj, kad pa
skui būtų galima pakelti ir laukų 
darbininkų skaičių. Dabartines 
transporto galimybes, gaila, sudaro 
tjk trys laivai ir lėktuvai, kuriais 
galima kas mėnesį pervežti tik 
2.500 — 3.500 asmenų.

Kokios galimybės yra patekti į 
Kanadą inteligentijai, kaip gydyto
jams, inžinieriams, agranomams. 
aukštųjų mokyklų mokytojams ir k.

— Pirmiausia Kanadai reikalingi 
gydytojai provincijose.

„Sąryšy su tuo ministeris palietė 
taip pat Kanados gyventojų sudėtį, 
nurodydamas, kad provincijoj, ku
rioj jis gyvena, didesnę gyventojų 
dalį sudaro imigrantai iš Europos, 
Austrijos, Lenkijos ir Ukrainos.

Ar imanoma Kanadoje gauti dar
bo savarankiškai?

— 29% kanadiečių dirba ten, kur 
jie nori, ir tose srityse, kuriose 
nori. Bet jei kas yra atvežtas į 
darbą pagal sutartį, tai tas turi 
sutartą laiką išdirbti. Tai. liečia,

pav., miškų darbininkus, angliaka
sius ir k.

Ar pirmaisiais mėnesiais nėra 
numatyta imigrantams paramos iš 
vyriausybes pusės?

Į šį klausimą tuo tarpu sunku 
atsakyti, nes nėra atitinkamo įsta
tymo. Apskritai panašūs klausimai 
dabar tik svarstomi.

Kokiose srityse išvietinti asmens 
atvežti bus apgyvendinti?

— Kanadai imigrantai reikalingi 
visose srityse. Kur kas pateks, pri
klauso nuo darbo rūšies. Cukrinių 
runkelių augintojai pateks į On
tario ir Alberta štatus, angliakasiai 
— į Britų Kolumbiją ir Kanados 
šiaurės sritį, miškų darbininkai — 
į Ontario štatą.

Ar įmanoma į Kanadą patekti 
organizuotai tautinei grupei?

— Taip pat į šį klausimą sunku 
atsakyti, bet atrodo, kad didelių 
laisvų sričių nėra, kur galėtų ap
sigyventi visa tautinė grupė.

Ar imigrantams artimesniu laiku 
bus galima pasiimti ir savo šeimas?

— Tuo tarpu tai tam tikrame 
laipsny įmanoma darbininkams, ku
rie vyks į cukrinių runkelių sritis. 
Mes žinom, kad daug geriau būtų 
atgabenti žmones kartu su šeimo
mis, bet dabartiniu momentu tai, 
gaila, nėra įmanoma. Pirmiausia 
bus gabepami vaikai iki 16 metų 
amžiaus.

Ar nebūtų imanoma į Kanadą 
pasiųsti išvietintų asmenų dele
gaciją, kad vietoje susipažintų su 

— Manau, kad prieš tai nebūtų 
ko pasakyti. Bet dabar iš Kanados 
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yra siunčiama į čia, kad jie galėtų 
susipažinti stovyklose su žmonė
mis ir darbo galimybėmis.

Ar Kanada leis steigti estų mo
kyklas?

— Kanados įstatymai numato, 
kad kiekvienas vaikas turi gauti 
pradžios mokyklos išsilavinimą. 
Mokomoji kalba mokyklose yra 
anglų. Tik vienoj provincijoj yra 
mokama prancūziškai. Galėtų būti 
mokyklos ir kitomis kalbomis. Įsta
tymas tam nenumato kliūčių.

Ar tiesa, kad Kanadoj yra 20.000 
apleistu fermų?

— Negaliu tvirtinti, kad šis 
skaičius tikrai yra 20.000. Kanadoj 
kiekvienas, kuris turi pinigų, gali 
pirkti žemės. Todėl atsitinka, kad 
žmonės po kurio laiko, atradę pel
ningesnę vietą ar darbą, palieka 
savo ūkį.

Koks yra kanadiečių nusistaty
mas išvietintų asmenų atvažiavimo 
klausimu ir DP klausimu apskritai?

— Kanadiečiai, ypač tie, kurių 
giminės yra čia, yra labai suinte
resuoti dėl savųjų atvykimo į Ka
nadą. Taip pat vyriasybė yra su
interesuota pirmiausia tais imi
grantais, kurie vyksta iš Lenkijos, 
Austrijos ir Ukrainos sriečių, nes 
iš tų vietų yra kilę daug kanadie
čių. /

Ar Kanada pripažįsta Estijos uni
versiteto ir technikumo diplomus?

— Gaila, aš nežinau Estijos aukš
tųjų mokyklų lygio. Bet jei jis yra 
lygus Vienos ar Anglijos aukštųjų 
mokyklų lygiui, tai nėra abejonės, 
kad atitinkamų sričių specialistai 
ras darbo'.

Kokia kaina Kanadoj galima pirk
ti žemės ir ar šiam reikalui yra 
skiriamos paskolos ir kokiu pro
centu?

— Kas liečia žemę rytuose, ežerų 
srity, ten jos kaina siekia 100 dol. 
už akrą. Ten ji. visa yra dirbama 
ir jau apgyventa. Į vakarus nuo 
Vinipegos žemė kainuoja 10—15 
dol. už akrą. Be to plačios galimy-
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bės yra žemę nuomoti. Dalis nuo
mojamų ūkių yra be inventoriaus, 
bet labai daug yra su visu inven
torių. Paskolą galima gauti užsta
tant žemę kaip laidą ir mokant’ 
6% rytuose ir 4 — 5% vakaruose.

Koks yra Kanadoj vyrų ir mo
terų dienos bei mėnesio atlygini
mas žemės ūky, ir ar socialinio 
draudimo įstatymai taikomi ir že
mės ūkio darbininkams?

— Normali alga fermose yra 
40 — 50 dol. per mėnesį. Derliaus 
nuėmimo metu darbininkų atly
ginimas siekia net 5 dol. per dieną. 
Socialinio draudimo atžvilgiu Ka
nadoj nėra vienodumo. Pav. pro
vincijoj, kurioj aš gyvenu, savi
valdybės apmokami gydytojai lais
vai teikia dirbantiesiems medicinos 
pagalbą. Specialią paramą ir gydymą 
gauna motinos. Pav., motinos su 
daugiau kaip 6 vaikais, gauna 39 
dol. paramos per savaitę.

Popiet ministeris susirinkime da
vė informacijų stovyklos gyvento
jams. Tarp kitko jis pareiškė: „Aš 
žinau, kad jūs esate žmonės, kurie 
myli laisvę ir nori naujos tėvynės. 
Mes Kanadoje galime priimti dau
giau imigrantų, negu Europoje yra 
pabėgėlių stovyklose. Jums reika
lingi namai. Mums reikalingi dar
bininkai. Kodėl mes jūsų negalė
tume priimti? Yra žinoma, kad da
bar yra didelių sunkumų su trans
portu. Vienas milijonas Kanados 
karių, kurie buvo Europoj, turėjo 
būt parvežti namo. Taip pat reikė
jo parvežti 60.000 karių sužadėti
nių. Visa tai apsunkino transpor
tą. Mes esam apskaičiavę, kad ga
lėsim kas mėnesį parvežti 2500 — 
3.500 asmenų, bet mes stengsimės 
surasti kelius ir didesnių transpor
tų pergabenimui" („L. Z.")
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Dr. P. Mačiulis

Keletas žodžiu apie isikurdinimo
galimumus

Venecuela geografiniu požiūriu 
priklauso taip vadinamos Vidurio 
Amerikos kraštams su 9.120.50 
kilometrų plotu ir tik 3,6 milijonų 
gyventojų. Siaurinė jos dalis sie
kia 12 laipsnį, pietinė gi 5—tą 
laipsnį geografinės platumos. Tai 
pusiaujo kraštas, todėl ir Vene- 
cuelos klimatas priklauso ekva- 
torinams kraštams. Kraštas, tiesa, 
turtingas, kultivuojama kakava, 
kava, cukraus plantacijos, tabakas 
ir medvilnė, tačiau mūsų žmonėms 
šitie žemės ūkio labai sunkiai pa
keliami, nes tenka dirbti po tropi- 
kinės saulės dangumi. Kalbant apie 
darbo galimumus intelektualams 
bei šiaip laisvų profesijų žmonėms, 
būtina sąlyga ispanų - anglų kal
bos mokėjimas. Krašto oficialioji,

Venecueloje
teigti, kad iš šimto imigrantų, pa
tekusių į Venecuelą, tik 10—15% 
laimingu būdu gerai įsikuria 
miestuose, dauguma vargsta. To
dėl sunku mums suprasti tas pasta
ruoju metu pastebimas veržlumas 
emigruoti bet kur, kad ir į Vene
cuelą, jei tik kur pasitaiko kokia 
„komisija", kurios uždavinys yra 
ne pagelbėti DP padėty esantiems 
mūsų žmonėms, bet pasirinkti nau
jų darbininkų, kurie galutiname 
rezultate dar ir už kelionę turės 
išlaidas sumokėti patys. „Minties" 
94—me n—ry š. m. rugpiučio 26 d., 
paskelbtas laiškas iš dabarties gy
venimo Venecueloje, atrodo, ga
lėtų kiekvieną įtikinti, kad iš viso 
niekam nepatartina būtų emigruoti 
į Vidurio Amerikos kraštus, nes Lietuviai skautai grįžta padėję gėlių puokštę ant Nežinomojo kareivio kapo Paryžiuje’

kalba yra ispanų, tad, norint susi
rasti tinkamą darbą bet kurioje 
koncesinėje bendrovėje, kurios 
daugiausia priklauso anglosaksams, 
reikia mokėti ir antrą, anglų kal

tuose kraštuose mūsų žmonės
pastovesnės ateities negalės susi- kad kartais neprarastume sveika- nesį atvyksta dar 1600. Pervežimo savo gyventojų padauginimu, ati- 
kurti, arba tik labai mažas jų tos, to vienintelio, brangiausio sa- išlaidos kartais esti apmokamos jų darė duris visiems britų ir ameri- 
nuošimtis. Būkime tad akylesni, vo turto. * pačių, bet dažniausiai Amerikos kiečių imigrantams. Išimtis buvo

piliečių arba organizacijų. Galu- padaryta tik karo pabaigoj 3.000
bą. Pelningiausias darbas yra de
gamųjų aliejų bendrovėse, nes 
Venecuela po J.A. Valstybių ir 
Sov. Sąjungos naftos gamyboje 
eina trečioj vietoj.

Dažnas emigrantas, patekęs į 
Venecuelą, stengiasi darbą gauti 
mieste, tiksliau sakant, didmies
čiuose, k. a., Venecuelos sostinėje 
Caracas, arba Maracaibo (naftos 
rafinerijose), bet miestuose darbą 
gauti nelengva, kai nei vienos iš 
minėtų kalbų imigrantas nemoka. 
Pragyvenimas, lyginant su dabar-

Stanley High

IMIGRACIJA - NE TEISE, 
BET PRIVILEGIJA

Sis str. dedamas parodyti, 
kaip amerikiečių laikraščiai 
svarsto imigracijos klausimą.

Red.

__ __ ______ ____ Legalių imigrantų, atvykstančių 
tiniu metų gaunamais uždarbiais, į JAV, skaičius šiuo metu siekiąs 
gana brangus; vietinio pinigo, 130.000 į metus, nuolat auga. Sis 
bolivaro, kursas yra aukštas: skaičius yra 7 kartus didesnis už 
vienas bolivaras yra lygus 30 1930 m. Dar daugiau asmenų at- 
amer. centų: sviesto klg., kainuo- vyksta nelegaliai, suklastotais do- 
ja 8 bolivarus, atseit apie pustre- kumentais ar „zuikiu". Pereitais 
čio dolerio. Kaip visur, labai metais, imigracijos įstaigų spėjimu, 
aukštos kainos už butus ir jų gau- į JAV atvyko daugiau kaip 150.000 
ti sunku. Tad, jeigu specialistas — nelegalių imigrantų — dukart dau- 
amatininkas ir gali per mėnesį už- giau, negu prieškariniais metais.
dirbti iki 600 bolivarų, vis dėlto Dabartiniai mūsų imigracijos 
pragyvenimas paima apie 4,5 iki įstatymai, priešingai kitų kraštų 
500 bolivarų, ir rezultate retas panašiems įstatymams, mažai vie- 
kuris tepajėgia susitaupyti pakan- tos teskiria imigrantų atrankai, 
karnai kelionei išvykti iš Vene- 1924 m. išleistas įstatymas nustąto 
cuelos į kitą kraštą. Sunkios kli- metinę imigrantų kvotą — 154.000. 
matinės sąlygos verčia veik kiek- Jis pažymi tik skaičių galinčiųjų į 
vieną europietį išsikelti į palankes- važiuoti. Tačiau, darant atranką, 
nio klimato kraštą. Galima drąsiai atkrenta tik beraščiai, krimina-

tin i s šios tragiškos DP problemos 
sprendimas yra neišvengiama tarp
tautinė pareiga — būtiniausiai 
spręstina moralinė problema. Sau
sio mėn. prez. Trumanas kreipėsi 
į Kongresą, prašydamas veikian
čių įstatymų ribose padidinti imi
grantų kvotą specialiai šiam bė
dos atvejui. Daugelis kongreso 
narių, užjaučiančių karo aukas, vis 
dėlto abejoja, nes mūsų imigraci
jos įstatymai daro per mažą at
ranką. Jungtinių Valstybių ir pa
čių pabėgėlių labui, sako tie Kon
greso nariai, mes priimtume mums 
tenkantį procentą iš 850.000, bet 
taip pat dalį tų, kurių profesinis 
pasiruošimas ir tinkamumas lei
džia tikėtis ateity juos tapsiant 
gerais amerikiečiais. Dabartiniai 
įstatymai neleidžia daryti tokios

liniai nusikaltėliai, revoliucijos ša
lininkai ir absoliutūs beturčiai. 
Išskyrus užkrečiamų ligų tikrini
mą, šiuo metu imigrantai netik
rinami, ar jie fiziškai tinka būti 
gerais Amerikos piliečiais.

Dėl imigranto pajėgumo užtik
rinti sau pragyvenimo šaltinį jis 
privalo tik nuraminti konsulą, kad 
netaps našta valstybei. Iš jo nerei
kalaujama ateity imtis darbo ar 
apsigyventi atitinkamoj vietoj. 
Imigranto profesinis pasiruošimas *_______
ir prisitaikymas prie sąlygų neap- atrankos. Iš 108.721 imigrantų, at- 
sprendžia jo imigracijos galimy
bių. Dėl imigranto lojalumo JAV 
valdžiai konsulas paprastai pats 
imasi atsakomybę. Toji atrankos 
stoka didele dalimi ir sukelia an
tagonizmą prieš paliegėlius JAV. 
Iki šių metų priėmėm 300.000 pa
bėgėlių nuo nacių ir komunistų 
teroro. Tas skaičius daug sykių 
prašoka kitų valstybių įsileistų 
pabėgėlių skaičių. Kiekvieną mė-

lenkų karo veteranų, kurie buvo 
parinkti specialios komisijos. Ša
lia kitų reikalavimų, iš kiekvieno 
imigranto buvo reikalaujama, kad 
jis būtų nevedęs ir pasiryžęs dirb
ti 2 metus žemės ūkyje už 45 dol. 
atlyginimą mėnesiui. Atvykdamas 
į Kanadą, jis jau skiriamas žemės 
ūkio darbams. Jei per dviejus me
tus jis pasirodo tinkamas, tada 
gali likti visam laikui.

Tuomet į Europa bus pasiųsti 
„atrankos valdininkai", kurie da
rys tinkamų pabėgėlių atranką. 
Australija ir N. Zelandija turi to
kius pat planus. Argentina pasi
ruošus ateinančiųjų penkerių me
tų laikotarpyje kas metai įsileisti 
bent po 50.000 imigrantų. Tačiau 
jie turės būti tokių specialybių, 
kokios tam kraštui yra naudingos, 
būtent ūkininkai, žvejai ir pra
monės technikai. Jie taip pat turės 
atlikti dviejų metų bandymą.

Brazilijos „planinga imigracija", 
kuri numato šiemet įsileisti 35.000 
imigrantų, reikalauja ūkininkų ir 

‘ j ūkio darbininkų, nuro-

Vyriausias skautininkas dr. V. Čepas deda gėlių puokjtę ant „Nežin omojo kareivio kapo“ Paryžiuje

vykusių į JAV pereitais metais, 
ūkininkų ir darbininkų tebuvo tik 
1136 ir namų ūkio darbininkų 2464. 
Taip pat nėra priemonių nukreipti 
atvykstančiuosius į tas sritis, kur 
jų sugebėjimai galėtų būti tin- įem£s ............. .
kamiausiai panaudoti. Kai kuriose dytuose ūkiuose turės atlikti dve- 
JAV srityse labai trūksta gydyto- jų metų praktiką.
jų. Kai kurios valstybės teturi 1 - -
gydytoją 1500 žmonių, o kai kurio
se apskrityse tėra vienas gydy
tojas 10.000 žmonių. Nuo 1933 m. 
iki 1944 m. mes įsileidome 5.000 
gydytojų pabėgėlių. Dauguma jų 
apsigyveno ten, kur jie mažiausiai 
buvo reikalingi. 55% pasiliko New 
York valstybėje, kuri 1940 m. turė
jo vieną gydytoją 597 gyvento
jams.

Pereitais metais Atstovų Rūmai 
parodė imigracijos reikalu pakan
kamą susidomėjimą, pavesdami 
Imigracijos Komitetui ištirti tą 
klausimą. Tai bus iš viso pirmas 
panašaus pobūdžio tyrinėjimas 
paskutinių 20 metų laikotarpyje. 
Pravedęs apklausinėjimą aštuo- 
niuose miestuose ir surinkęs 1500 
puslapių medžiagos, komitetas nu
tarė, kad mūsų imigracijos įstaty- 

Pagal senato komiteto valstybės mai turi būti peržiūrėti iš pagrin- 
gynybos programai tirti generalinio dų. Tačiau jų peržiūrėjimą komi- 
patarėjo George Meader pereitų tetfs pasiūlė atidėti iki bus pa
metu pranešimą, tarp Vokietijoj daryti tolimesni tyrinėjimai, 
gyvenančių DP yra nemažas skai- Paskutinėj sesijoj kongreso 
čius nepageidaujamų asmenų. G. nariai patiekė apie 35 imigracijos 
Meader sako, kad tie žmonės įstatymo planus. Vienas jų numa- 
nenori dirbti, bet nori būti kitų to įsileisti apie 1 milijoną pabė- 
aprūpinami ir skundžiasi, kad rei- gėlių. Kitas numato nepriimti nė 
kalai nėra tvarkomi taip, kaip, jų vieno tol, JAV bus bent 100 be- 
nuomone, turėtų būti. Jis abejoja, darbių. Tačiau nė vienas projektas 
ar koks nors kraštas norėtų juos nesprendžia problemos iš esmės, 
priimti. Pono Meader nuomonę siūlydamas daryti imigrantų at- 
patvirtino ir kiti tyrinėtojai. Pa- ranką pagal krašto reikalavimus, 
gal dabartinius mūsų įstatymus 
tarp tų pabėgėlių, kuriuos mes 
turėtume priimti, ■ yra gana didelis 
skaičius, nepageidaujamųjų. Tas 
reiškinys yra nenaudingas tiek 
Jungt. Valstybėms, tiek patiems 
imigrantams, kurie kęs nuolatinį 
antagonizmą iš amerikiečių pusės.

Nepaisydama didelio darbo jė
gos trūkumo Anglijoje, britų imi
gracijos politika bazuojasi dar
bininko įjungimu į tokį darbą, kur 
jis labiausiai reikalingas.
.Kanada, nuo 1931 m. susirūpinusi

Gegužės mėn. Kanados prem
jeras King, kalbėdamas apie Ka
nados pokarinę imigracijos poli
tiką, pareiškė: „Aš norių pabrėž
ti, kad Kanada turi teisę pasi
rinkti tokius asmenis, kuriuos ji 
tikisi ateity matyti gerais pilie
čiais. Svetimšalio įvažiavimas į 
Kanadą, nėra jokia jo „pagrindinė 
žmogiškoji teisė“. Tai yra privi
legija". Mums reikia tokių įsta
tymų leidėjų, kurie pritaikytų tą 
patį principą ir JAV, įrašydami jį 
į įstatymą. „Readers Digest"
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Dr. H. L. vo vardą ir pavardę, 2. gimimo

įsisteigė Baltu Komitetas Emigracijos
vietą ir datą, 3. tautybę dr tikybą,

Jurgis Kilna_

Reikalams Argentinoje
Suaktualėjęs emigracijos reika

las ypatingai daug galvos skaus
mo sudaro Argentinos geros va
lios lietuviams, kuriuos užverčia 
laiškais, šaukdamiesi pabelbos iš 
Vokietijos stovyklų giminės, drau
gai, pažįstami ir net nepažįstami. 
Bet ne visada reikalinga kraujo 
giminystė, kad būtumėm broliai. 
Tremtiniu vargas ir mūsų lietu
viška siela yra gal net tikresnis 
rvšvs. kuris mus jungia. Gali 
šiandien šioj laisvoj Amerikos 
žemėj raudonuoju tvaiku apsvai
gęs ne vienas mūsų tikras krau
jo brolis šlvkšūiad išsižadėti savo 
..sufa.šistiškėiusio“ brolio. — (te
gul Dievas atleidžia tokiam, nes 
suklaidintas dr kvailas nėra nu
sikaltėliai. o tik pasigailėiimo 
verti nelaimingieji) — neišsiža
dėk tačiau niekados brolis brolio 
kurie vra broliai vien todėl, kad 
vrq lietuviai. Štai dėl to ir susi
kūrė Argentinoje čia minėtas 
Komitetas. Kokia io juridinė si
tuacija. funkcijos ir jo egzisten
cijos prasmė?

prastas ir lengvas, ypač kad for
malizmas fr biurokratija mūsų 
laisvės šaly turi taipgi daug lais
vės ... Šia proga prisimena vie
nas charakteringas atsitikimas, 
apie kurį čia teko girdėti pasa
kojant iš aukštų sferų žmonių. 
Kai čia vienoj aukštoj ištaigoj 
dingo kaž kur byla su vieno 
emig. popeliais. tai visus metus 
teko ieškoti, kol pagaliau paaiš
kėjo, kad įstaigoj buvo vienas 
malonus ir simpatiškas valdinin
kas, kuris, deja, buvo labai ma
žo ūgio. Pasidėjo vargšas ant kė-

4. profesija (neužmirškit, kad hu
manitarinės ir tai panašios profe
sijos pažymėjimas gaM visą rei
kalą pagadinti). Taip pat labai 
pageidaujama, kad žinios būtų 
vietos liet, komitetų patvirtintos 
ir kad būtų nurodyti giminės ar 
prieteliai, jei prašytojas tokių 
Argentinoje turi. Svarbu pažy
mėti vieną labai reikšmingą 
aplinkybę, kad, patekus į tokį 
sąrašą, greičiausiai nereikės vi-

Dar tremtiniu įkurdinimo reikalu
Daug kalbėta tremtinių susi

būrimuose įsikurdinimo reikalais, 
daug kartų šie klausimai svarsty
ti mūsų spaudoje, bet galutinai 
ir tiksliai juos išspręsti dėl ne 
nuo mūsų priklausančių aplinky- 

.. _ bių iki šiol nepasisekė. Vakarų
sai darbo ir garantijų sutarties. Europoje esančių tremtinių pas- 
kas nepaprastai palengvins rei- tovesnis, nors ir laikinis, 
kalą. vendinimas vis dar labai

bai aktualus.
Vadovaujanteji centrai

tas gyvenimo ir kultūros lygmuo, 
jau iš seniau esančios gausios 
lietuvių kolonijos ir kitos sąly
gos, palankios tautinei lietuvių 
bendruomenei veikti. Toki kraš
tai pirmoje eilėje yra Jungtinės 
Amerikos Valstybės. Kanada ir 
Anglija. Visiškai netinkamos ato
grąžų šalys.

apgy- Turint galvoje dabartines 
ir la- tremtinių nuotaikas ir gyvenimo 

sąlygas, laikinis tremtinių įkur- 
laikė dinimas privalo ypatingo dėmeli nors lig šiol nepasirodė nei Vadovaujanteji centrai laikė dinimas privalo ypatingo dėme- 

viena iš pirmųjų kregždžių iš tautiniu-politiniu požiūriu trem- si®» atsidėjimo ir visų galimų 
Vokietijos, mes laukiam jų at- tinių buvimą Vakarų Europoje priemonių panaudojimo, 
skrendant. Kadangi, buvus skau- svarbiu objektyviu veiksniu Lie- Gi Lietuvos išlaisvinimo veiks- 
tu, meluoti nepatogu, tai ir šis tuvos išlaisvinimo kovai. Ir trem- nių, esančių Europoje ir užjūry

je, įvykusi Il-oji konferencija 
lietuvių — tremtinių įkurdinimo 
reikalu konstatavo, kad tremti
nių bendruomenė jau žymia da
lim yra atlikusi savo politinę 
misiją-atkreipti pasaulio likimą 
sprendžiančių veiksnių dėmesį į 
tai, kad DP problema negali būti 
patenkinamai ir pastoviai iš
spręsta kitaip, kaip tik sudarant 
sąlygas tiem šimtam tūkstančių 
grįžti į jų laisvus nepriklausomus 
kraštus, pašalinus iš jų svetimą 
okupaciją; visi kiti sprendimai 
tegali būti tik laikinio pobūdžio.

Dabartinės sąlygos tremtinių 
pasilikimą Vokietijoje daro vis 
labiau neįmanomą, ir dėl to jų 
laikinis įkurdinimas kituose- aukš
tos kultūros kraštuose — JV. Ka
nadoj, Britanijoj, tam tikrom są
lygom Prancūzijoj ir Belgijoj 
randamas aktualus, bet vykdyti
nas planingai, be panikos ir ne
apdairumo. Tam reikalui visos 
lietuvių išeivių organizacijos, 
ypatingai Amerikoje, prašomos 
ramti visomis išgalėmis pastan
gas, kad būtų atvertos durys gau
sesnei • tremtinių imigracijai, o 
taip pat paimti materialinėn ir 
moralinėn globon besirengiančius 
emigracijai ar jau nuvykusius. 
Iš kitos pusės atitinkami veiks
niai įsipareigojo ieškoti tremtinių 

tinių iš Europos iškėlimas šio įkurdinimui paramos per vyriau- 
veiksnio svorį žymiai galėtų su- sybes ir per tam reikalui susi
mažinti. dariusius profesines ar konfesines

Jau pačios pastangos tremtinius organizacijas. Jau išsikėlusieji 
pastoviai įkurdinti mažina viltis tremtiniai skatinami laikyti sa- 
grižti į išlaisvinta Lietuvą ir pa- vo pareiga tiesiogiai ar netiesio- 
raližuoja ryžtingumą jai laisvinti, giai remti Lietuvos laisvinimą ir 

Tačiau, iš antros pusės, trem- naujose buveinėse būti pasiruošę 
tinių pasilikimas dabartinėse są- Snžti į tėvynę, kai tik bus tam 
lygose — netikrume ir nežinioje sąlygos-kai tėvynė bus Jaisya.^O 
— naikina juos fiziškai ir mora- •• •• *•
liškai.

Dėl šios priežasties nepriimtina 
masinė tremtinių emigracija i ki
tus kraštus nuolatiniam įsikūri
mui. Laikinis gi tremtinių įkur
dinimas kreiptinas į tuos kraštus, 
kur jiems būtų mažiausias fizinio 
ir moralinio sunykimo pavojus,

Gražiosios Alytaus apylinkės

Kaip daugelis iš praktikos ži
not. emigraciia Argentinon neiu- 
da iš vietos dėl biauriu formalu
mu; nėra Vokietijoj konsulu, reik 
nrisistatvt asmeniškai nenasie- 
kiamam konsului ir t. t. Kadan
gi visai emigracijai Argentinon 
vadovauja Imigracijos Direkcija 
(milžiniška įstaiga veikianti Bue
nos Airese). tai čia ir buvo lan
džiota per priešakines ir užpaka- 
l’nes duris su prašymais, bet ligi 
šiol vis tai buvo tik kantrybės ir 
nervu bandvmas be konkrečiu 
rezultatų. Pirmas betgi labai 
svarbus rezultatas pavyko pra
šantiems išprašyti, tai čia mini
mas Komitetas. Suėjus i kontak
tą su aukštais asmenimis iš Imig
racijos Direkcijos, gautas to ko
miteto pripažinimas. Taigi jis ir x 
teisiškai jau yra! Kaipo toks, jis dės bylą, kad aukščiau būtų sė- 
turi teisę sudaryti kviečiamu Ar- dėt. ir užmiršo... Teko dėl to 
gentinon asmenų sąrašą, gali ii kažkuriam nekantriam emlgran- 
natiekti 'Emigracijos DirekH^t tu- Europoj pasidžiaugti tuo se- 
Pagal tą sąrašą gali Imigracijos nu kontinentu vienerius metelius 
Direkcija, ii patvirtinus ir per- įigįaU- juk visko gyvenime pasi- 
siuntus atatinkamoms savo kon- taiko.
sularinėms įstaigoms, duoti bend- „ . . . . ,
rą leidimą išdavinėti vizas tiems. Taigi, ne visai lengva čia re_i- 
kurie sąraše pažymėti. Savu kal^s sutvarkyti. Ne visi taip ru- 
ruožtu. Komitetas neša atsako- Plnas jaudinąs musu reikalais, 
mvbe prieš Imig. Direkciją dėl kaip tai mums norėtųsi Na, bet 
patiektų žinių tikrumo ir dėl to, minėtas Komitetas del visas pas- 
kad atvykę emigrantai nebus tangas, kad kliūtis visokio plau- 
našta jokia prasme valstybei ir ko kaip nors sėkmingiau ir grei- 
kad juos atvykusius iš Imigraci- čiau pašalintų iš kelio. Pats Ko
jos savo globon ir atsakomybėn mitetas susideda iš žmonių, ku-

. —— <  v iom- nio.ror, vyr,, Iicyir, noi dorospaims Komitetas.
Žinoma, tai visa yra dar or

ganizacinėj stadijoj, visokių ne- riseswi u ujimam 
aiškumų sunkumų ir painiavų. „ei^^Tsą^ąTl^ 
man rodos, bus daug. Kadangi tik prašysis. Taigi, ką domina 
Argentinoje latvių tėra tik apie jmjgracjja Argentinon, gali kreip- 
pussimtj ar Šimtą, artų - apie BKomJitetan,‘) nurodyti: 1. sa- 
ketvertą šimtų, o lietuvių opti
mistai priskaito net visa 40.000, ----------
tai gali būt reikalas lietuviams *) Laik. Adresas: — ELCOMI- 
turėti visai atskirą Komitetą, kas TE BALTICO PARA LOS ASUN- 
artimoj ateity gali realizuotis. Iš- TOS EMIGRATORIOS, CALLE 
kils taip pat esminių klausimų, MENDOZA 2280. AVILLANEDA, 
surištų su emigracija. Žodžiu, BUENOS AIRES. REP. ARGEN- 
reikalas negalės būti taip pa- TINA.

riems Dievas nei ūgio, nei geros 
atminties nepagailėjo, taigi nėra 
pavojaus, kad kieno bvla būtų 
„prisėsta“ ir užmiršta. Neliks nė

Nemuno garlaivis „Lithuania“ Hamburgo uoste A.Astašaičio nuotr.

mano atviras laiškas nebus daug 
optimistiškesnis už kitus. Kad tu 
..pirmųjų kregždžių“ sparneliai, 
čia atskridus, truputi nudegs, ne
turiu abejonės. Kietas gyvenimas 
laukia. Nors jausminguose laiš
kuose visi yra pasiryžę bet koki 
darbą dirbti, praktiškai neleng
vai pripras prie labai skirtingų 
klimato sąlygų, prie gerokai skir
tingų papročių ir kultūrinės 
aplinkumos, o pagaliau ir pats 
tas naujas darbas fabrikų aplin
kumoje nebus toli gražu toks „ro
mantiškas“ ir lengvas, kaip ji įsi
vaizduoja žmogus iš savo teore
tinių samprotavimų ... Nusivili- 
mams ir materialiniam skurdui 
reik būt pasirengusiam. Visada 
lengviau tam, kuris nebūna už
kluptas ir kas moka nerealias 
svajones dėl naujo gyvenimo 
pradžios palikti sau, kaip dvasi
nę pramogą, bet gyvenimą reikia 
vis dėl to vertinti taip, koks jis 
yra. Emigrantinių dienų patyri
mas rodo, kad jis nieko bendro 
su rožine spalva neturi. Kai išti
są dieną dirbus prie sielą mari
nančio, vienodo, nuobodaus, me
chaniško darbo grįžti žmogus 
vakare vėlai namo, nespėji žmo
niškai fis’žkai pailsėti, ir ryto 6 
vai, vėl bėgti turi „zovada“ ir 
važiuoti į darbą, — gyvenimas 
palieka blankus; kada bepaimti 
j rankas knygą, iš kur rast laiko 
inteligento žmogaus didiesiems 
sielos rūpesčiams ir kaip numa
rinti ilgesį platesnio, kūrybinio, 
dvasinio gyvenimo? Smuike ji žmo
gus, stačiai atrofojies; jauti ir 
matai, kad niekas tavęs čia nesu
pranta ir taip pamaželi darais še
šėliu to, kuo buvai. Skurdas fizi
nis ir skurdas dvasinis piauną 
žmogų. Ir kiekvienas, kuris kar
tą mylėjo knygą, mokslą ir meną, 
kas norėjo būti ne valdininku, 
bet visu pirma, žmogumi — tas 
keleriopai čia išgyvens tragediją 
ir skausmą, persiorganizuojant iš 
žmogaus į mechanizmą, į vieną 
maža darbo ratelį didžiajam 
Amerikos kontinente ...

svarbiam tremtinių būties ir taip 
pat rezistencijos laikotarpiui do
kumentuoti konferencija pritarė 
minčiai steigti tos rūšies archy
vą. Jo surinkta tremtinių gyve
nimo ir rezistencijos medžiaga 
turės patarnauti it kovai už trem- 

o tinių teises ir tėvynės laisvę.
_ _______ _____, Toks yra mūsų principinis, dau- 

kur jie lengviausiai išgyventų S^au teoretinis nusistatymas, 
pereinamąjį laiką ir galėtų pasi- tremtinių įkurdinimo reikalais, 
ruošti darbui ateities Lietuvoje, Tenka trumpai paliesti ir prak- 
kur Jie nenustotu savo politinio tiškąją tremtinių laikinio jkurdi- 
svorio Lietuvos byloje ir iš kur nimo organizacija.
jiems, laikui atėjus, būtų leng
viausiai grįžti | išlaisvintą Lie- 
tuvū. Neatidėliojant reiktų atgaivinti

Konkrečiai tokius kraštus są- ir praplėsti gražiai inž. J. Augus- 
lygoja: tinkamas klimatas, aukš- taičio pradėtą organizuoti Trem-

Šiuo metu Hamburge esą lietuviški laivai taip pat laukia grįžimo | lais
vus Tėvynės vandenis. • Nuotr. A. As.
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A
 A. Rūkas

RPRITUKS EILĖRAŠČIU 
SKAITYTOJU

Knygų leidyba ir eilėraščiai. Pasiūlymas mestis į rimtesnius žanrus. 
Paryžius neskaito poezijos. Eilėraščiu,bėdos. Didelis menininkas. Kuri 

poezija skaitoma.
. Mūsų tremties bendruomenėje- 
knygų badas, todėl, reikia ma
nyti. nėra nė vieno leidėjo, kurio

tinių Įkurdinimo Biurą, bet dėl 
kurių tai aolinkybiu savo veiklą 
lyg ir sustabdžius}. Biuras turė
tų suorganizuoti savo veiklias 
atstovvbas JAV, Kanadoje ir 
Anglijoje. Biuras turi skubiai su
rinkti reikalingas žinias apie 
tremtinių masę, tariant, privalo 
kiekvienu momentu žinoti kurj 
objektą tremtiniai sudaro Įkurdi
nimo požiūriu. Kiek yra žemdir
bių, statybininkų, mechanikų, 
kalbas mokančių, miškininkų. 
Įvairių kitų specialistų, kiek yra 
vaikų, senių, moterų, paliegėlių 
ir t. t. Nors jau ketvirti metai 
eina tremtyje, bet iki šiol pilnai 
šios žinios nesurinktos.

Įkurdinimo reikaluose svarstyti 
be pasivėlavimo ir visai konkre
čiai visas pasitaikančias tremti
niams laikinai apsigyventi gali
mybes. Daryti žygių savo nusi
statymui pravesti ir tremtinius 
tiksliai painformuoti. Būtina or
ganizuotai kovoti dėl tinkamo 
tremtinių įkurdinimo mums ap
sigyventi tinkamuose kraštuose. 
Kojoti su pasitaikančiomis emig
racijos negerovėmis: telkimu 
tremtinių išvežti i atogrąžų, ir 
Pietų Amerikos kraštus, dalinam 
iškeldinimui vienų jaunų moterų 
ir vyrų, paliekant šeimų narius, 
jaunus, senus ir nesveikus, iš
renkant iš tremtinių tarpo gerus 
specialistus ir ypač fiziškai pajė
gius vyrus ir motorus. Jokiu bū
du negalime pasiduoti žinomo 
mūsų Jumoristo Pulgio Andriu- 
šio puikiai charakterizuotai emi
gracijai, kurioje trys mūsų moks- 
lininkai-profesoriai broliai Bir
žiškos mažiau sveria už vieną fi
ziškai sveiką tremtinį jaunuolį- 
žaliūką... Iš tikrųjų šių dienų 
tremtinių vykdomas įkurdinimas 
mums visais požiūriais nepriim
tinas ir kenksmingas. Išvežus fi
ziškai pajėgesniuosius ir specia
listus, kur gi dings kiti tremti
niai, o ypač vaikai, vyresnio am
žiaus ir vadinamieji inteligentinio 
darbe darbininkai? Remtinas 
įkurdinimas atskirų profesinių 
sambūrių su pilnu pagelblnlu per
sonalu, pavyždžiui. miškininku, 
mėdžio apdirbimo didesnių ko
lektyvų. pilnai organizuotų darbo 
artelių, ligoninių personalo su 
gydytojais, seserimis, slaugėmis 
ir t. t. Būtina yra suvienodinti 
mūsų spaudos*ir informacijos ži
nias įsikurdinimo reikalais ir nuo 
lat palaikyti vienodą tremtinių 
nusistatymą. Tuomet mažiau bū
tų panikos reiškinių, tremtinių 
masės skaldymo ir galima būtų 
išvengti daugybės negerovių. 
Svarbu yra tinkamai sunaudoti ir 
apsaugoti išvykstančių tremtiniu 
turtą ir lėšas.

Tremtiniai, atsidūrę laikino ap
sigyvenimo kraštuose, privalo tuoj 
burtis į tautinę lietuvių bendruo
menę arba sąjungų būklę. Be to, 
visais galimais būdais gelbėti sto
vyklose pasilikusius artimuosius.

Lietuvių Tremtiniu Bendruo
menė * Vakarų Vokietijoje turėtų 
formaliai įsiteisinti ir organizuo
tai atstovauti ir ginti tremtinius 
besirengiančius laikinai įsikurti 
Europoje ar užjūriuose. Tenka 
pripažinti, kad ši pagalba iki šiol 
nebuvo per daug efektyvi.

Visus šiuos isikurdinimo rei
kalus ir daugybę kitų, kurie čia 
įvairiais sumetimais neminėtini, 
privalu svarstyti tremtinių susi
rinkimuose ir dažnai pasitaikan
čiuose suvažiavimuose. Kur ir 
kaip netolimoje ateityje teks mū
sų tremtiniams laikinai apsigy
venti, kurį darbą dirbti ir kokį 
pragyvenimo šaltinį turėti, labai 
daug priklauso nuo mūsų pačių 
sugebėjimų ir pastangų. Reikalas 
yra gyvybinės reikšmės ir jokiu 
būdu negalima ranka numoti ir 
leisti įvykiams patiems riedėti. 

išleistos knygos, kokios jos be
būtų, gulėtų gražiai sukrautos 
lentynose ar sandėliuose. Kaip 
mes prieš norą metų džiaugėmės 
kiekvienu rotatoriumi spaustu 
stovyklos laikraštėliu, taip šian
dieną džiaugiamės kiekviena išė
jusia knyga, kartais net nepelny
tai, prisiminę jau kiek jgrisusi 
dėsnj „atsižvelgiant i tremties 
sąlygas“, apvainikuodami auto
rių laurų vainiku.

Taip pat labai aiškus faktas, 
kad mūsų knygų leidyboje do
minuoja eilėraščiu rinkiniai; jų 
turime išleidę, palyginti, nemažą 
skaičių, kai tuo tarpu su novelių 
rinkiniais kyštelėjo vienas antras, 
o didesnės apimties žodinės kūry
bos, apysakų ar romanų, dar 
mažiau, gi originalios dramos 
neturime išleidę, berods, nė vie
nos.

Šioji padėtis nenormali, ir tai 
jaučiama ne tik visuomenėje, bet 
ir spaudoje. Vis dažniau tenka 
nugirsti apie poezijos perteklių, 
o vienas žurnalistas net mėgino 
patarti poetams mestis į „rimtes
nius" žanrus; esą, eilėraščio for
ma perdaug nelanksti ir jais šių 
dienų gyvenimo problemų kom- 
plikuotumo išspręsti tiesiog neį
manoma.

Reikalas labai opus. Tuo la
biau, kad jis reiškiasi ne tik 
mūsų, tremtinių, kūryboje, bet ir 
Paryžiuje, o gal ir kituose kraš
tuose, apie kuriuos šiuo momentu 
neturime po ranka žinių. Vieno 
Paryžiaus žurnalo paskelbtos an
ketos apie knygų pirkimą rezul
tatai poezijai tiesiog žiaurūs: 
„Poezijos pareikalavimas kritęs; 
pirkėjas visai nesidomi naujai
siais eilėraščių leidiniais.“

Kaip čia turėtų būti? Nejaugi 
poezijos menas eina dekadanso 
keliu ir ilgainiui bus visai iš
stumtas iš knygų lentynos, o poe
tai (juk jų vis tiek bus) savo 
kūrinius skaitys is rankraščių tik 
savo mylimosioms ir artimiesiems 
draugams? Tokiai minčiai nesi
nori tikėti, kaip netikima, jog

Dramatinis tenoras Stasys Baranauskas S. m rugpiūčio 25 dieną buvo pa
ženklintas J. Butėno Dainavimo studijos absolvento vardu. Tą dieną Augs- 
burgo-Hochfeldo kolonijos lietuviai ir nemažas būrelis apylinkės svečią, 
turėjo progos j| išgirsti šv. Antano parapijos salėje įvykusiame koncerte, 
kurio programos atlikime dar dalyvavo pianistas Al. Mrozinskas ir bari
tonas A. Paukštys. Koncertą savo apsilankymu pagerbė ir Sv. Sosto dele
gatas kan. F. Kapočius. — St. Baranauskas, kad ir reikšdamasis tremtyje 
kaip solistas, vis nuolat tęsė dar Kauno Konservatorijoje pradėtas daina
vimo studijas pas savo'mokytoją Joną Butėną, itališkosios , Bel canto“ 
mokyklos atstovą. — Minimame koncerte šis jaunasis dainininkas dar kar
tą patvirtino turįs reto galingumo balsą, kuris jau įstatytos į geras vėžes. 
Vakaro programoje St. Baranauskas pirmą kartą pademonstravo naujai 
paruoštąsias „Aidos“, „Žydės“ ir „Trubadūro“ operų arijas, kurios klausy
tojų. buvo šiltai priimtos. — Kiekvienas lietuvis neabejotinai St. Bara
nauskui, kaip turinčiam didelius balsinius duomenis bei tinkamą studi-i 
Jinį pasiruošimą, linki nesustingti vietoje, nuolat siekti vis didesnių muzi- 
kalinių laimėjimų tobulinant savo balso techniką. Nuo dabar — raktas į 
didelę tenoro ateitį yra jau paties St. Baranausko rankose ar. dar ale- 

goriškiau kalbant, Jo galvoje. Srs.

Panemuniais . . . (Kauno apyl.) v Labanausko nuoir.

ilgainiui kino menas nustums 
dramos teatrą nuo scenos ir liks 
vienas karaliauti.

Atrodo, kad paryžiečiai į šiuos 
nuogąstavimo klausimus atsa
kymą yra suradę. Gal tas atsa
kymas kartais tiktų ir mums.

Okupacijos metai Prancūzijoje, 
kaip ir visur, buvo kovos, pa
vojų ir vilčių metai. Tuomet 
maža laiko bebuvo kūrybai, rei
kėjo kovoti. Maža ir poezijos lei
dinių tepasirodė. Tačiau po iš
laisvinimo, kaip patys prancūzai 
sako, prasiveržė ilgai užtvenkta 
poezijos banga ir kilo eilėraščių 
infliacija. Daugybė poetų, atė
jusių po tokių didelių vardų, kaip 
Claudel, Fargue. Cocteau ar Max 
Jacob, užvertė knygų rinką savo 
leidiniais.

Daugumas jų buvo surrealistų 
mokyklos, tačiau, laiko dvasios 
pagauti ir norėdami būti aktua
lūs, jie prisiminė net Viktorą 
Hugo, net Fracois Coppee ir ėmė 
dainuoti bendruosius siužetus, 
bendrąsias idėjas ir bendruosius 
jausmus, atseit-poezija išvirto į 
retoriką. Nors ir didelės tų poetų 
pastangos, nors ir gražūs jų pi
lietiniai jausmai, jų poezija neį-

stengia pakilti tiek, kad jų vardai 
liktų neužmiršti.

Banalios frazės, retorika, taria
masis surrealizms. pamėgdžio- 
jamoji herojika ir aktualus sen- 
timentalumas-tai tie būdingi 
daugybės eilėraščiu leidiniu bruo
žai dėl kurių prancūzas skaity
tojas knygos neperka ir neskaito.

Apsižvalgykime gerai, ar nepa
matysime tų pačių bruožų ir mūsų 
šiandieniniuose eilėraščių, rinki
niuose. ar ne dėl jų, kad ir ne
drąsiai, bet ima kelti balsą ir 
kuklus skaitytojas stovykloje ir 
drąsesnis žurnalistas spaudos 
puslapiuose?

Žinoma, prancūzų padėtis šian
dieną ir mūsoji-nepalyginamos. 
Jie seniai jau baigė savo rezi
stenciją pergale ir, nors ir miglo
toj šio dešimtmečio pabaigos įvy
kių sąvartoj, kuria naują gyve
nimą. Mes tebesame rezistentai, 
mes tebeturime skaudulį, kuris 
dieną naktį neduoda mums nu
rimti ir, kaip likiminis palydovas, 
lydi mus kiekviename mūsų 
žygyje. Tačiau tatai neduoda 
mūsų poetams teisės, kad ir šią 
skaudžią tematiką liečiant, kal
bėti tomis pačiomis banaliomis 
frazėmis, pigiu ir seniai atgyve
nusiu sentimentalizmu arba pom
pastiška retorika. Juk poetas dėl 
to ir poeto vardą nešioja, kad jis 
į pasaulį moka pažvelgti iš ki
tokio kampo, negu jo kaimynas, 
kitaip, negu jo kolega poetas, ir 
naujau, negu jo mokytojas. Tačiau 
nedidelis dar būtų poetas, jeigu 
jis turėtų tik savąjį žvilgsnį į pa
sauli; didelis menininkas ne tik 
mato pasauli, bet ir kuria jį- 
savitą, tokį, kokio dar niekas ne
buvo sukūręs, ir labai įvairų, nes 
menininko pasaulis daug sudėtin
gesnis, daug komplikuotesnis, negu 
bet kurio kito.

Kalbėti apie tai. kad poezija- 
toks meno žanras, kuriuo dėl for
mos nelankstumo, esą, negalima 
išspręsti gyvenimo problemų kom
plikuotume, gali tik žmogus arba 
prisiskaitęs daug labai blogų eilė
raščių, arba poezijos visai ne
pažįstąs. Palietus ši klausimą 
kyla dar viena labai'įdomi min
tis: ar poezija, ar ir bet kuris 
kitas menas yra įpareigoti spręsti 
gyvenimo problemų komplikaci
jas? Bet čia susiduriame su viso
kiomis seniai sprendžiamomis 
meno paskirties problemomis, 
kaip išgarsėjusia pažiūra „menas 
menui“ arba nemažiau, bent 
mums, garsiu „socialistiniu rea
lizmu“, ir apie tai reikėtų kito 
straipsnio, lygiai kaip ir apie 
tariamą poezijos žanro „nelank
stumą“.

Pasižvalgę aplink save ir po 
pasaulį ir grįždami prie mūsų 
klausimo, galime atsakyti, kad 
didelė dalis mūsų eilėraščių knygų 
skaitytojų pritruks. Tačiau tat 
nereiškia mūsų poezijos žlugimo. 
Anaiptol! Jaučiamas, ypač kai 
kurių jaunųjų poezijos, naujas 
ritmas, naujas žodis, nauja jo 
vieta eilėraštyje ir naujas požiūris 
į pasaulį ir net naujas priėjimas 

prie, banaliai tarint, mums skau
džios problemos. Tokia poezija 
nežus ir bus skaitoma, kaip kad 
ir Paryžius toje visoje eilėraščių 
jūroje godžiai skaito tokius poe
tus, kaip Patrice de La Tour du 
Pin, Rene Char, Hean Follain. 
Aime Cesaire. Henri Michaux ar 
Jacques Prevert, kurio eilėraščių 
„Žodžių“ knygos penkiolikos tūk
stančių laida buvo išgaudyta per 
kelias savaites.

Kodėl tie poetai skaitomi? Leis
kime atsakyti patiems prancū
zams: „Patrice de La Tour du 
Pin savo paskutiniajame eilė
raščių rinkinyje labai gražiomis 
eilėmis žadina savo nuostabų ir 
nepasiekiamą pasaulį; Rene Char, 
kurio kelias toks vienišas ir ori-

Dr Vydūnas lankosi Baltijos 
Universitete Plnneberge

A. As. nuotr.

ginalus, be abejonės šiandieną 
yra vienas stipriausiųjų naujos 
noetinės kalbos kūrėjų; Jean Fol
lain savo mažiukuose paveiksluose 
jaudina ir verčia svajoti; Aime 
Cesair savo plačios apimties 
lyrikoje didžiųjų simbolistų i- 
kvėpta ir išpuoselėta forma mums 
perduoda laukinišką savo gim
tosios šalies dvasią; Henri Michaux 
poemose, paprastose, atvirose, aš
triose kaip šauksmas, girdime šių 
dienų šmogaus balsą, sunkų, sle
giamą ir neviltingą, poeto kūptoa- 
tai universali žmogaus mito 
istorija; Jacques Prevert didieji 
„atradimai sutikdina daiktus ir 
žmones, iš pirmo žvilgsnio vieni 
antriems be galo svetimus . • .‘t

Tai tik labai paviršutiniškos ci
tatos, bet mūsų reikalui ir jų 
pakanka. Mes drąsiai galime teigti, 
kad poetas, kuris sukurs savo 
pasaulį, kuris atras naują poe
zijos kalbą, kuri skaitytoją jau
dins ir vers svajoti, kuris tobula 
forma naujai kalbės apie savo 
šalį, žmogų, pasaulį-sudėtingus ar 
paprastų paprasčiausius daiktus, 
toks poetas, kur jis bebūtų, bus 
didelis poetas ir jo eilėraščių, 
knygos nepritruks skaitytojų.
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A. A. Pijus Grajauskas
Kiekvieno žmogaus mirtis yra 

liūdnas ir skaudūs dalykas. Tačiau 
kai gyvuosius palieka jėgų pilnas 
visuomenės veikėjas, skausmas 
darosi dar didesnis. Tai ypač ten
ka pasakyti apie a. a. Pijų Gra
jauską, kurio mirtis atveria didelę 
spragą ne tik mūsų tremtinių, bet 
ir visos tautos gyvenime.

Pijus Grajauskas gimė 1890 me
tų gruodžio 17 dieną Ožkabalių 
kaime, Vilkaviškio valsčiuje ūki
ninko kapso šeimoje. Pradžios 
mokyklą jis lankė Barzdaukuose, 
kur tuo metu mokė dr. Eliz. Drau
gelio tėvas. Mokykla nuo Grajaus
ko namų buvo už 3 kilometrų. 
Juos tekdavo jaunam Pijui pės
čiam Nukakti. Nuo mažens Pi
jus veržėsi į mokslą. Pasimokęs 
Vilkaviškyje, stojo į Kauno ko
mercinę gimnaziją, ją baigdamas 
1911 m. Tėvai, teturėdami tik ne
didelį ūkį (17 ha), rųenkai galėjo 
jam padėti, todėl Pijus pats sky
nėsi kelią i jo taip labai trokš
tamą mokslą. Atvažiavęs mokslo 
metų pradžioje į Kauną ir ieško
damas pigios prieglaudos, jis yra 
nakartą nakvojęs Aleksoto pa
krančių kYūmuose, kol susirasdavo 
kokį nors skurdų kambarėlį. Visa 
tai, be abejo, ėjo jo sveikatos 
sąskaita ir skaudžiai atsiliepė vė
lesniais metais.

Vlada Prosčiunaitė

Vienas sekmadienis rugsėjy
Sekmadienis. Pietų šilti ir gaivūs vėjai, 
mažojoj bažnytėlėj 
šiandien varpeliai aidi daug skardžiau 
ir širdyje srovelėm nerimo atliepia. 
O kai akis užmerkiu tik — nebežinau, 
ar aš neklupau ant nyzaikos spalvuotos 
prieš Karalaičio karstą sidabrinį ... 
Kason spalvuoton susigynę, 
pro vitražus šviesos ruoželiai bailiai žvelgia 
į tamsią Vilniaus katedros koplyčią . . . 
Atleisk, o Viešpatie, netyčia — 
kai konsekracijai varpeliai skardūs aidi, 
troškiami skaudūs saldžiai 
lyg paukščiai pažeisti į lizdą renkas, 
ir ašaros nudžiūva, ir nutyla raudos, — 
troškimai skaudžiai saldūs 
senojoj Vilniaus katedros koplyčioj nusilenkia 
prieš Karalaičio karstą sidabrinį.

Sekmadienis. It nuo kalnų šiltai srovena vėjai, 
ir jau išėję 
iš mūs mažosios bažnytėlės, 
dar girdim, kaip varpeliai skardūs aidi i 
ir širdyje srovelėm nerimo atliepia. 
Iš svetimos minios praeivių — 
kaip gera — niekas nepaklaus: 
kada pro rūko šydą žvelgia saulė iš dangaus, 
kpi nuo kalnų šiltai srovena vėjai, 
kas jums akis melsvais šešėliais nužymėjo 
aštuntąją rugsėjo?

1911 'metų rudenį abiturientas 
Grajauskas Išvyko į* Maskvą ir 
stojo į Komercijos Institutą. Mask
voje jis iš karto įsijungė į ten be
siorganizuojančių ateitininkų bū
relį šalia Pr. DoVydaičio, Z. Star
kaus, EI. Draugelio ir Vyt. Endziu- 
laičio, tapdamas vienu iš pirmųjų 
studentų ateitininkų. Dr. Domas 
Jasaitis gyvai atsimena, kaip stu
dentas Pijus Grajauskas, grįžęs iš 
Maskvos atostogų, uniformuotas 
dalyvaudavo Kauno moksleivių su
sirinkimuose ir ten trylikos metų 
ketvirtosios klases moksleiviui Ja
saičiui ir kitiems jo draugams 
kukliai, bet esmingai dėstydavo 
ateitininkų ideologinius klausimus, 
įkvėpdamas jiems pasitikėjimą tuo, 
ką' skelbė. Taip pat jis ruošdavo 
Kaune tradicinius vakarus, turė
jusius anuo metu tautą sąmoni
nančios prasmės. Vasaromis Pijus 
artimai draugaudavo su savo kai
mo* jaunimu, kiekviena proga pa
rodydamas savo nusistatymą. Jis 
visados buvo tiešūs, punktualus, 
atsparus pagundoms, nuolatos 
mokslo godus. Jo jaunystės bičiu
lis, to paties kaimo kaimynas- 
prof. Pijus Dambrauskas ir šian
dien prisimena pozityvią P. Ga
jausko įtaką visai apylinkei. Prof. 
P. Dambrausko žodžiais tariant, 

„Grajauskas turėjo aiškią liniją, ir 
mes ėjome paskui .jį".

Didžiojo Karo metu, grįžęs iš 
Maskvos į Vilnių, liko ten ir vo
kiečių okupacijos metu, įsijung
damas į darbą nukentėjusiems 
šelpti ir sykiu dalyvaudamas ko
mitete 1917 metų Vilniaus konfe
rencijai ruošti. 1919 metais sykiu 
su M. Bagdonu P. Grajauskas par
vežė Lietuvai anuo metu taip la
bai reikalimgą 100 milijonų mar
kių. Dirbdamas mūsų Berlyno at
stovybėje ir sykiu studijuodamas 
Handelshochschule, jis 1921 metų 

Pijus Grajauskas

pavasarį išlaikė egzaminus ir tuoj 
perėjo į Lietuvos ūkio Banką. 
Steigiant Lietuvos Banką, kiek
vienas bankas turėjo pristatyti 
savo kandidatą. Nuo ūkio Banko 
į Lietuvos Banka vyr. valdybą 
vienu iš direktorių kaip tik ir įėjo 
P. Grajauskas, išbuvęs šiose parei
gose ligi 1928.

Nors ir būdamas savo studijomis 
ir savo darbu ekonomistas, spe
cialiai finansistas, P. Grajauskas 
tačiau visados išlaikė taurų savo 
charakterį, nevirsdamas nė men
kiausia prasme aukso veršio gar
bintoju. Visą savo gyvenimą jis 
buvo visuomeninkas platesne šio

žodžio prasme. Pradėjęs veikti tarp 
ateitininkų būdamas studentas, jis 
šios veiklos nenutraukė ir visą 
gyvenimą, būdamas aktyvus atei
tininkas sendraugis. Nebuvo jis ir 
šalininkas totalistinių sistemų, ne
kartą šiuo klausimu pareikšdamas 
savo pažiūras. Nenifostabu, kad 
dėl meto tendencijų P. Grajauskas 
buvo perkeltas Liet. Banko skyr
iaus direktoriumi į Vilkaviškį, Ši
lutę (1930—32), Ukmergę (iki 1940). 
Bolševikams jį iš banko atleidus, 
mokytojavo Raseinių gimnazijoje. 
Vokiečių okupacijos metu buvo

Atsidūręs tremtyje, P. Grajaus
kas nuo 1947 metų sausio 15 die
nos dirbo Liet. Raud. Kryžiaus 
centre, jam įprastu būdu išvary
damas čia gilią ir pozityvią vagą. 
Daug kas stebėjosi, kokiu uolumu 
jis gerokai pramoko angliškai. Ir 
tremtyje velionis liko toks pat są
moningas bei uolus ateitininkas 
sendraugis, kaip ir 1935 metais, 
kada jis Telšių kongreso eisenos 
priešakyje nešė pirmąją (Louvain’o) 
ateitininkų vėliavą. Amžinai ieš
kodamas atsakymo į gyvenimo 
klausimus, jis nuolatos studijavo 
pasaulėžiūrines problemas ir skai
tybai skirdavo nemaža laiko. Du 
kartu perskaitęs Ant. Maceinos 
„Didįjį Inkvizitorių", jis ne vienam 
iš mūsų dėstė, radęs atsakymą' į 
ne vieną klausimą, kurie jam ne
davę ramybės visą gyvenimą. Tai 
buvo ne tik gabus finansistas, pa
vyzdingas ūkininkas, bet ir vis
pusiškai išsilavinęs inteligentas, 
sugebąs įsigyventi į laiko iškeltus 
filosofinius bei pasaulėžiūrinius 
klausimus, juos spręsti ir atsaky
mo į juos ieškoti.

1920 metais buvo vedęs p-lę 
Katryną . Guogaitę, (ištekėjusi ji 
buvo Marijampolėje ir Ukmergėje 
gim. mokytoja) P. Grąjauskas su
kūrė pavyzdingą šeimą, sulaukęs 
3 dukterų ir sūnaus. Vyriausioji 
duktė Aldona, ištekėjusi už poeto 
Kuosos Aleksandriškio, yra Ameri
koje. Ona, baigusi universitetą 
Innsbrucke, yra gydytoja. Virgi
nija tebestudijuoja Tūbingene, gy
vendama kartu su rhotiną. Šiai 
maloniai šeimai, pasilikusiai sun
kiose tremties sąlygose be globė
jo, priklauso ne tik mūsų gili 
užuojauta, bet ir visos, ypač kata
likiškosios, visuomenės dėmesys.

Pijui Grajauskui neteko pamaty
ti savosios žemės, kurios labui jis 
visą, gyvenimą sunkiai ir sąžiningai 
dirbo. Tūbingeno (Lustnau) ka
puose išdygo naujas kryžius, kaip 
ženklas garbingai atliktos pareigos 
ir tiesiai eito krikščionies kelio. Ir 
mirties valandą (1947. VIII. 25) P. 
Grajauskas nuolankiai priėmė die
viškosios Apvaizdos sprendimą pa
šaukti jį pas save, o jo darbus 
atiduoti į mūsų, dar truputį pasili
kusiųjų, rankas. Fiat voluntas Tua.

Zenonas IVINSKIS
„Maisto" valdybos direktoriaus 
pavaduotojas.

Bolševikų ir vokiečių okupacijų 
tarpsnyje jis įsijungė į rezisten
cinį Lietuvių Tautos darbą, prisi
imdamas iš aukščiausių rezisten
cijos institucijų atsakingiausias ir 
pavojingiausias pareigas.

Visiems, kurie su Grajausku tu
rėjo artimų santykių, buvo aišku, 
koks sąmoningas, bet sykiu ir to
lerantingas buvo jis katalikas. Jo 
tolerancija plaukė ne iš bėprin- 
cipiškumo, ne iš pataikavimo savo 
viršininkams ar meilikavimo savo 
draugams, bet iš didelės žmogaus 
bei jo pažiūrų pagarbos.

Kopų kapinės prie Preilos žvejų kai
mo, Klaipėdos krašte. Kuršių Už
maryje. Dešinėje vartų pusėje lietu
viškas užrašas: ..Nesidy vikitės to, nes 
ateit adyna, kurioje visi, kurie po 
kapais yra, girdės Jo balsą. Ir išeis, 

kurie get darė, ant prisikėlimo .. .**

j P. Rimkunas

( Juoda skepetaitė i

Senyva*) moterėlė sėdėjo jaujo
je prieš krosnį ir kalbėjo rąžan
čių. Ji lūpomis taip smulkiąi malė, 
kad karoliukai riedėte riedėjo tarp 
pirštų. Tris kartus rąžančių per 
pirštus perleidusi, ji pukšėdama 
pakilo, pasėmė plačia šiupelę spa
lių ir įbėrė į juodas krosnies žio
tis, nes ugnis buvo jau perdegusi.

Suliepsnojusi ugnis rausvai nu
dažė moterėlės veidą, kuris buvo 
giliai raukšlių įgremžtas, ir sienoje 
atmušė visą jos šešėlį. Ji, kaip 
vandens lašas lašui, buvo panaši 
į tą šešėlį: pakumpusi, plona, dar 
plonesnėmis lūpomis ir visuomet 
iš po skepetaitės išdribusiais balz
ganų plauku kuokštais. Jos raudo
nais siūleliais nudraikytos akys 
buvo dar žvalios ir baukščios.

Iš spalių pakilusi lygi dūmų 

*) Trejų metų tragiškos mirties su
kaktuvių proga spausdiname šią 
P. Rimkūno dar niekur nespaus
dintą novelę. 

danga, kaip pūkinis audeklas, sto- 
rėjo, gulė žemėn ir apšėmė mote
rėlės stogą. Ji, dūmų troškinama, 
vėl susiraitė jaujos laite, įsižūrėjo 
į ugnį ir pradėjo iš naujo skaityti 
ražančiaus karoliukus. Bet tuo 
metu jos prižėlusi ausis nugirdo 
vėjo švilpimą, jo smūgius į jaujos 
sienojus, nes lauke buvo vėlyvas 
ruduo, pats vėjo vestuvių metas. 
Moterėlė sunerimo. Ji vėjų švil
pesį visuomet rišdavo su nelaimin
gųjų dūšelių vaitojimų, su pavai
nikių kūdikių ripavimu. Audros 
dujojimą, -dar tokiam vėlyvam 
nakties laike, maišė su gausiais 
tame šiaurės Lietuvos kampe vai
duoklių pasirodymais.

— Apsaugokit mane, mučelnykai 
šventieji .... — ji garsiai pratarė, 
tris kartus apsuko apie galvą rą
žančių ir vėl pradėjo poteriauti. 
Bet tas vėjas tikrai keistas: jis 
moterėlei maiše poterius ir vis 
vertė galvoti apie šioje pat jaujoje 
įvykusius baisius nuotykius.

Amžiną atilsį jos brolis Mykolas, 
prieš dešimtį metų atvykęs aplan
kyti į šį ūkį ištekėjusios savo duk
ters, šioje jaujoje pergyveno patį 
baisiausi nuotykį, Žentas Antanas 
mynė linus. Vakare užkūrė jaują. 
Kur buvęs, kur nebuvęs pas jį 

atėjo Mykolas, išsipūtusiomis nuo 
bulvių kišenėmis.

— Eik, — sako jis, — žentel, 
pailsėti. Aš čia kokią bulvę pas
vilinsiu.

Jis kepė bulves, rūkė, švilpavo, 
kaip niekur nieko. Bet vidurnaktį 
sudūko audra; ji griovė, siautė, 
stūgavo. Buvo toks pat vėlyvo ru
dens metas. Staiga kažkas jį plo
nu, kaip siūlas, balseliu pašaukė:

Mykol, Mykoliuk . . .
Mykolas buvo labai drąsus 

Žmonės kalbėjo, kad jo nei pats 
velnias neišgąsdintų. Išgirdęs šau
kimą, jis ramiai apsidairė. Nieko 
nepamatęs, pratarė:

— E, bobos į sijoną peilį galan
da. Galvoja mane pabaidyti

Tik jam ištarus paskutinius žo
džius, girkšt klojimo durys, ir kaž
kas sunkiais žingsniais eina prie 
jaujos. Ką jis pamatė jaujos dury
se,. tik po keletos dienų vienam 
kitam pusiau lūpų tepasakė:

— Į jaują lindo nuluptas ark- 
lys . . .

Kaip tik prieš kokią savaitę bti- 
vo pastipęs kaimyno eržilas. Šį 
įvykį vėliau plačiai liežuviu iš
nešiojo to paties kaimyno samdinė 
Morta, kurią plati apylinkė įtarė 
raganavimu ir buvo jai davusi Ra

ganėlės vardą. Raganėlė žmonėms 
pasakojo, kad ji rytojaus dieną, 
nubėgusi į jaują, pamačiusi arklio 
lavoną sugrūstą į krosnį.

Moterėlė dar prisiminė, kaip toji 
Raganėlė tais pat metais bėgiojusi 
pakiemiais ir sakiusi:

—r Vis tiek aš už Simonaičių An
tano ištekėsiu I

Nors Antanas taip neseniai buvo 
vedęs jos brolio Mykolo gerąją 
dukterį.

— Sparva ta! — moterėlė pra
tarė ir sukluso, nes už jaujos sienų 
vėl pasmarkėjo vėjo švilpimas. Ir 
ugnis krosnyje priblėso. Ji dabar 
žvitriai pasikėlė, pasėmė spalių ir 
suvertė juos į priekšdę, kad lieps
nos nušviestų didesnį jaujos kam
pą. Paėmusi pagaikštį pajaukė spa
lius, kurie degdami tiek užlieps- 
nojo ir nušvietė jaują, kad mote
rėlei vėl grįžo bepabėganti drąsa.
'— Kiek ašarų ta raganė tada iš

čiulpė vargšei Antanienei, kiek 
šlovę pridrąskė . . . Kad jai kąs
nis kuolu gerklėj atsistotų! — vėl 
įprastai kalbėjo moterėlė, varsty
dama ražančiaus karoliukus. Ir ji 
daug priverkė sykiu su Mykolo 
dukterim, nes ją mylėjo labiausiai 
iš gyvųjų. Ji, anai tekant, kaip 
kraitis sykiu į šį ūkį atvažiavo ir 

savo viengungišką gyvenimą pri
rišo prie šių namų.

Jau buvo vėlyvas vakaras. Iš 
kažkur vėjas atnešė gaidžių gie
dojimą. Ir su gaidžių balsais ji iš
girdo, kaip anauriai brolis Myko
las, ją vardu šaukiant:

— Benigna, Benignėle . . .
Moterėlę nupurtė šaltis. Ji iš 

baimės suledėjo, pavirto visa į 
klausą ir laukė, kas bus toliau. Ji, 
kiek pamena, klojimo duris buvo 
palikusi atviras. Bet ne, ir tos su
girgždėjo. Metėsi bėgti pro mažą
sias jaujos dureles, o kojos buvo 
kaip prikaltos. Ji tik žegnojosi ir 
vapėjo išdraikytus maldos žodžius:

— Viešpatie, pasigailėk mūsų, 
mirusiųjų ...

Kai Benigna atsuko ledines akis 
į sukrešusias »jaujos duris, — jose 
stovėjo smailaus veido pabalusi 
moteris, o jos galvą gaubė juoda 
su baltais obuoliukais skepetaitė.

— Benignėle, — pratarė ji ne
paprastai plonu balseliu. Bet Be
nigna, — kurią žmonės toje apy
linkėje dar vadino mergaite Be 
Igno, nes buvo netekėjusi, — bai
mės atplėšta nuo žemės, rūkte iš
rūko pro mažąsias dureles iš jau
jos ir be žado atsidūrė namuose.

Vėl visa parapija plačiai nukal-
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Amerikos viešoji nuomonė pa
saulinės politikos klausimais

Gallupo institutas ir jo darbo 
metodai viešajai nuomonei tirti. 
Amerikos viešoji nuomonė apie 
JTO, atominę bombą, saugumą, 
santykius su Rusija ir būsimą 
karą.

Viešoji nuomonė yra sunkiai 
apčiuopiamas visuomeninio gy
venimo reiškinys, daug lemiąs 
demokratinėje santvarkoje. Su
prantama, kodėl jąja susidomėta 
ir jai patirti pradėta vartoti moks
liniai metodai. Tų metodų bazė 
yra vad. tikimybės dėsnis. Tasai 
dėsnis buvo paimtas amerikiečio 
Dr. George Horace Gallup'o 1935 
metais įsteigto viešajai nuomonei, 
tirti instituto darbo metodų pag
rindam Viešosios nuomonės tyri
mas vyksta maždaug šia schema- 
1. aprėžiama nuomonės ar nuo
monių komplekso apimtis, 2. pro
vizoriškai apklausiami visuomenės 
luomų bei grupių reprezentantai 
klausimams tiksliau suformuluoti, 
3. paruošiamos anketos ar direk
tyvos klausinėtojams, 4. anketos 
patikrinamos praktiškai, 5. paren
kama reprezentantų grupės, kurių 
nuomonė norima išgirsti, 6. paruo
šiami klausinėtojai, 7. vykdomas 
pats apklausinėjimas, 8. gauti da
viniai tvarkomi, klasifikuojami ir 
9. sutvarkyta medžiaga analizuo
jama ir daromos išvados. Supran
tama, kad viešosios nuomonės 
tyrimas pareina ir grynai praktiš
kų momentų, kaip lėšų gausumas, 
turimas dispozicijoje laikas ir 
norimas pasiekti tikslumo laipsnis.

Viešajai nuomonei patirti var
tojamo metodo tikslingumą gali 
patvirtinti kad ir faktas, kad 1940

ir 1944 metais viešosios nuomonės 
tyrimo institutai, rinkimams ne
prasidėjus, vieno procento tiks
lumu (1944 —. 0,2%) nusakė di
džiųjų partijų pasiskirstymą vieto
mis JV parlamente. Žodžiu, sta
tistikos duomenys, jeigu jieins 
gauti naudojami tinkami ir objek
tyvus metodai, nėra, kaip mėgi
nama sakyti, „tuščia skaičių ekvili
bristika" ar „įrankis valdančiųjų 
rankose".

Pastarais laikais, patyrus Gallu
po ir kitų institutų darbo reikšmę, 
atsirado daug tokių įstaigų ne 
vien Amerikoj, bet ir įvairiuose 
Europos kraštuose. Apklausinė
jimo metodas viešajai nuomonei 
patirti buvo pavartotas pirmą kar-' 
tą ir tarptąutiniu mastu — JTO 
Saugumo tarybos viena pakomisė 
panoro sužinoti, „ar esamoji Is
panijos tvarka gresia taikai ar ne".

Į George H. Gallup, Elmo Ro-, 
per, Archibald Crossley ar kitų 
panašių įstaigų patiekiamus vie
šosios opinijos diagnozus ir jos 
eventualius prognozus reikia žiū
rėti, bent šiuo tarpu, su mažyte 
kritiškumo doze, nes dėl aukščiau 
minėtų praktiško pobūdžio ap
linkybių jie nėra techniškai tobuli 
ir tikslūs ir, be to, nereikėtų pa
miršti, kad vadinamas vidurkinis 
žmogus yra dirbtinis tvarinys, 
„homunculus”, statistišku metodu
gimęs iš tūkstančių įvairiausių at
sakymų ir santykinių skaičių gru
pavimų. Tie darbo metodai šian
dieną yra tolydžio tobulinami, tad 
ilgainiui pateikiamais daviniais 
galima bus visiškai pasikliauti. 
Kalbamas vidurkinis žmogus, reiš-

Žiburiai

kiąs gyventojų ar jų grupės nuo
monę, — pavadinkim jį pagarbiu 
vardu — ponia Viešoji Opinija 
šiais laikais naudojasi dideliu dė
mesiu ir ypatinga pagarba ne tik 
ūkinių organizacijų, politinių par
tijų bei kitokių sambūrių, bet ir 
tų, kurie tvarko valstybės reika
lus bei rikiuoja tarpusavį valsty
bių santykiavimą. Toji jauna da
ma, besireiškianti procentiniais 
skaičiais, jau yra tapusi reikšmin
gu veiksniu demokratinėje sant
varkoje. Atmintina, kad garbingoji 
ponia reprezentuoja, kaip sakyta, 
vidutinį krašto pilietį, atseit, 
tokį, kuris nepasižymi ypatingu 
žinių enciklopediškumu ar gilia 
inteligencija. Jai intuicija išlygina 
tai, ko jai trūksta. Jos sprendimai 
sąlygojami bei aprėžiaini ne jos 
žinojimu, bet jos pačios patirties 
bei aplinkybių, kurios tiesioginiai 
paliečia ją pačią, jos asmenišką 
gyvenimą. Todėl aišku, kodėl po
nia Viešoji Opinija, apskritai 
imant, yra tokia abejinga išorės 
pasauliui bei jam rūpimais klau
simais. (Antai, tik 20% labai do
misi pasaulinės politikos klausi
mais, o kiti 20% jais visai nesi
domi). Tačiau į Amerikos vidur
kinį žmogų, t. y. ponių Viešąją 
Opiniją, žiūri du milijardai žemės 
rutulio gyventojų, neramia širdimi

vertina jos reikšmės tarptautinės 
politikos painėse, tačiau pagiria 
(53%) A—bombos pavartojimą 
prieš Japoniją. Pirmais metais 
karui pasibaigus, ji aiškiai galvo
jo (83%), kad kitas karas būsiąs 
atominis, ir tik ilgainiui suprato 
(75%), kad tokia pat A—bomba 
gali būti panaudota ir prieš Ameri
ką. Ji įsisąmonino (72%), kad 
Amerika A—bombos paslapties 
neišlaikys ilgiau penkerių metų.. 
1945 m. rugsėjo mėn buvusi po
puliari mintis, kad pasaulis laimės, 
įkinkius atominę energiją civili
zacijos vežiman (52%), tačiau po 
metų tokių minčių jau buvo žy
miai mažiau (37%). Pamačiusi JTO 
veiklos neefektingumą p. Viešoji 
Opinija įsitikino (85%), kad jo

sekančių jos mintijimo vingius.
Kokias mintis savyje slepia 

visų pagarbiai sekama ponia Vie
šoji Opinija? Prieš dešimtį metų 
ji nenorėjo girdėti apie dėjimąsi 
į Tautų Sąjunga (52%), o 1945 m. 
jau aiškiai pasisakė už įsijungimą 
į JTO, atseit, atsisakė savojo tra
dicinio izoliacionizmo ir stojo už 
amerikiečių aktingą dalyvavimą 
pasaulinėje politikoje, tačiau iš to 
dar nespėjo padaryti visų reikia
mų išvadų. Nors ji senesnių ne
grąžintų paskolų pamokyta, nenori 
(60%) skolinti pinigų britams ir 
rusams, tačiau ji yra pasiryžusi 
padėti alkstančiai Europai (68%) — 
atseit, filantropiškas nusiteikimas 
lemia amerikietinės ponios Opini
jos pažiūrą į tarptautinį ūkinį 
bendradarbiavimą. Įtakingoji dama 
daug tikėjosi (83%) iš JTO, ir 
ypač iš JV dalyvavimo joje. Dar 
1946 m. sausio mėn. ji manė (43%), 
kad JTO sukliudys karus, o me
tams prabėgus 1947 m. sausio mėn. 
jau nebetiki (69%) JTO gabumais 
nušalinti Marsą iš tarpvalstybinių 
santykių eventualaus arbitro ro
lės. Ji yra beveik įsitikinusi, kad 
niekados negalės būti sukuria 
tokia organizacija, kuri užkirstų 
kelią bet kuriems ginkluotiems 
konfliktams. Kai apsiprato su pesi
mistiška mintimi dėl JTO ateities, 
pradėjo galvoti (54%) apie naują
stipresnę tarptautinę organiza;<ą 
— apie pasaulinę valstybę, turin
čią galią ant viso pasaulio 
ginkluotųjų pajėgų. Gi kas liečia 
atominę bombą, tai toji ponia — 
kaip tikrai moteriškei ir pritiktų — 
labai nedaug jąja tesidomi ir neį
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sios kraštas turi pasitikėti tik sa
vimi ir dėl to insistavo už sti
presnį ginklavimąsi ir A—bombos 
paslapties išlaikymą. Ji nori (72%) 
efektingos A—bombos kontrolės ir 
ne taip jau entuziastingai sutiktų 
(56%) sunaikinti esamas A—bom
bos atsargas, tačiau, kol dar nėra 
patikimo plano bei atitinkamų 
sąlygų tokiam žingsniui padaryti, 
ji yra linkusi (61%) A—bombas 
gamintis toliau. Ji mano, kad A— 
bomba amerikiečių būtų panau
dota tik tuo atveju, jei ji butų 
užpulta, ir dėl to ji nori rūpestin
gai saugoti turimą įvairių blogy
bių Pandoros dėžę. Apskritai, ji 
dar šiandien nežino, kurlink kreip
ti savas viltis dėl rytojaus dienos.

Rusija mūsų susikrimtusiai pon-

Latvių rašytojui JANIUI J AUNSUDRABINIUI 70 metų
Jubilatan • gimęs 1877 m. rugpiūčio 25 d. Neretos apylinkėje, pačiame 
Lietuvos pasienyje. Dėlto Jo kūriniuose dažnai užtinkami lietuviški pro
vincializmai ir lietuviški vietovardžiai. Tuo išaiškinamas ir jo didelis 
draugiškumas lietuvių tautai. Latvių teatrams J. išvertė Žemkalnio 
„Blindą“ ir P. Vaičiūno „Tuščias pastangas“. — Jaunsudrabinio vardas 
latvių skaitytojui senai pasidaręs sąvoka. Ypač tai pasireiškia da**bar, 
tremtyje, nes nei vienas rašytojas neturi tiek šiose sąlygose išleistų 
knygų, kaip Jaunsudrabinš. Daugiausiai tai perspauzdinti jo seniau iš
leisti veikalai, kurie skaitytojui yra virtę kasdienine duona. Mažieji 
gėrisi jo kūdikystės atsiminimais — ..Baltąja knyga“ ir dabar tebera
šoma ..Žaliąja knyga“. Suaugusius avi jo romanai, ypač trilogija „Aija“, 
„Aidas“ ir „Žiema“, kurie laikomi latviškojo romano pavyzdžiais. Pa
minklą naujai gadynei, kuri prasidėjo žemės, reforma, taipgi didelei 
daro ir žemės meilei J. pastatė savo romanų „Naujakurys ir velniai“.

Plačiai pažįstama taip pat J. lirika.

bėjo apie nepaprastus įvykius Si
monaičio jaujoje. Baisios raganos 
pasirodymas sukėlė daug kalbų ir 
ginčų. Visi laukė ir bijojo užgriū- 
siančios nelaimės, kaip anuomet, 
po kurios greit pakasė jaunosios 
Simonaitienės tėvą Mykolą.

— Jau mano eilė bus atėjusi, — 
skurdžiai ripavo Benigna, ilgai iš
gulėjusi lovoje po anos atmintinos 
nakties.

Bet vėjas kitaip pėdas sumaišė. 
Ėmė sirguliuoti ir vysti jaunoji Si- 
monaitiėnė. Jos veriąs žvilgsnis 
prigęso, o iš prigimties gražus vei
das apsitraukė nugeltusią luoba. 
Ji kartą pasišaukė, iš lovos išlipu
sia Benigną, kurią taip pat labai 
mylėjo, ir jai tarė:

— Nebeišlaikysiu, tetulyt, sopu
lio. Juntu, kai mane kaskart vis 
labiau smaugia . . .

Apsiverkė, abi moterys, bet išei
ties nerado. Nors Benigna dus
dama patekučiukais bėgiojo pas 
kaimynes ir daug ryšulėlių su 
vaistažolėmis į namus parvilko — 
Antanienė nesitaisė. Nuo jos ligos 
Lietuvos laukai žolelių neaugino. 
Taip ji užmerkė akis apie tą laiką, 
kai jos vyrą Antaną prispaudė 
sunkios skolos už pripirktus kelius 
hektarus žemės. Ji mirdama tik 
vieno prašė, kad Benigna rūpin

tųsi jos vaikais, kaip tikroji mo
tina.

Laidotuvių metu moterys paste
bėjo ant duobės krašto sudrasky
tus juodos skepetaitės su baltais 
obuoliukais skutelius. Bet niekas 
nieko nepagalvojo, nes artimųjų 
skausmas buvo didesnis už nuo
dėmę. Žmonės Antanienę palaido
jo, apgailėjo, ir laukė naujų įvy
kių, kurie buvo gausūs šiame šiau
rės Lietuvės kampe.

Ant Antano Simonaičio ūkio bu
vo susitelkę debesys. Skolininkai 
darėsi vis įkipesni ir įkipesni. Ir 
tuo metu, kai varpos buvo toli 
prieš piūtį, praslinkus vos pen
kiems mėnesiams po jaunosios Si
monaitienės laidotuvių, į jų ūkį 
atslinko iškalbi tulkininkė moteris, 
piršdama Antanui trečioje parapi
joje esančią turtu pertekusią mer
gaitę. Antanas pradžioje apie nau
jas vedybas nenorėjo nė girdėti, 
bet kai skolininkai iš naujo pris
paudę, o piūtis buvo dar toli 
ėmė svarstyti. Pirmą kartą Benigna 
pakėlė prieš jį baisa:

— Boba perša — velnias šliūbą 
duoda! Antanėli, pasigailėk miru
sios ir tų našlaitėlių . . .

Ji nuėjo į kamarą, kurioje -mie
godavo, ilgai ten knisosi ir prieš 
Antano akis pažėrė saują auksinių.

— Laikiau našlaitėliams, jiems ir 
atiduodu.

Antaną suspaudė griaudumas. Jis 
pavarė tulkininkę bobą iš namų 
ir liepė daugiau su piršlybomis į 
jo kiemą nė kojos nebeįkelti. Ji 
išeidama perspėjo:

— Jus dar kreipsitės į mane, 
ponas Simonaiti.

— Bobų liežuviais ir pekla iš
grįsta! — paleido jai pakulniui 
įtūžusi Benigna.

O laikas nelaimingiesiems nešė 
skurdą ir pražūtį. Antanas apmes- 
davo akimi brandų varpose grūdą, 
kuris suposi jo plačiuose laukuose 
ir žadėjo gerą derlių. Jau piūtis 
pakvipo, kuri skolininkus atstums 
iki kitų metų derliaus. Jau vyrai 
įsitiesė į pradalgius, ir Benigna, 
užmiršusi senatvės krūvį, bėgiojo 
patenkinta, kaip jauna stirnaitė, 
su grėbliu rankoje. ,

— Tai javelio, kaip perlo! Die
vulis nelaiminguosius baudžia ir 
prikelia, — linksmai vapėjo Benig
na, vėl lūpomis gaudydama poterį.

Po savaitės laiko žmonės vėl 
garsiai kalbėjo apie paslaptingą 
gaisrą Simonaičio klojime, kur su
degė daugiau kaip pusė suvežto 
naujojo derliaus. Aplink gaisra
vietę buvo primėtyta juodos ske

petaitės su baltais obuoliukais sku
telių.

Tuo metu jų parapijoje pasirodė 
senoji tulkininkė. Antanas, nebe
radęs kitos išeities, vieną popietį 
ilgai tarėsi su Benigna.

— Daryk, kaip išmanai, Anta
nėli. Aš tik noriu tau ir veikams 
laimės . . .

Jis išvažiavo pas peršamąją, ir 
po kurio laiko į Simonaičių ūkį 
atvyko naujoji šeimininkė, kurios 
kraitį sunkiai tempė keturi arkliai. 
Benigna nuo to laiko užsidarė sa
vo kamaraitėje ir nedrįso pažiū
rėti į jos globojamų vaikų pamotę.

Buvo gražus pirmųjų rudens die
nų sekmadienis. Antanas su nau
jąja žmona ėjo apžiūrėti laukų. Ir 
Benigna pirmą kartą ją pastebėjo 
pro nedidutį kamaraitės langą.

— O šventas Jackau! Raganėlė .. 
Ir skdpetaitė su obuoliukais.. Tą 
pačią taačiau anauriai, kaip aš gy
va esu!

Ji nesąmoningdi bėgiojo. Baimė 
ir siaubas paskui ją. Sušaukė visus 
tris mirusiosios vaikus, juos sku
biai aprengė, ant greitos rankos 
surinko savo drabužėlius, pamovė 
ryšulėlį ant lazdos ir iškvoldino, 
trimis vaikais vedina.

— Eisime mirusiojo senelio at
lankyti, — ji tiek tepasakė vai

kams smarkiai mindama iš kiemo, 
nes iš laukų kauburiuko pasirodė 
juoda skepetaitė su baltais obuo
liukais. Už kaimo žemių Benignai 
grįžo drąsa, ir ji, palengva kriušė- 
dama, pasakojo vaikams pasakas 
apie negerus žmones, apie laumes 
ir raganėles.

Brolio Mykolo ūkyje, kur dabar 
gyveno jo sūnus, Benigna nieko 
neprasitarė apie Raganėlę ir jų 
namus užgulusią baisią nelaimę.

— Atvykom senelio atlankyti, 
pasiilgome artimųjų ...

Bet į trečią dieną putotu į kie
mą įdardėjo Antanas. Jis buvo vi
sas pajuodęs, lyg šimtą naktų bū
tų nemiegojęs.

— Žuvau, Benignėle, — su aša
romis puolė į senutės glėbį. — 
Raganą į namus parsivedžiau . . . 
Bet jau baigta, gyvensime iš naujo!

Ir jis pasakojo, kaip Raganėlė 
tą naktį, kai senutė išvyko, pakilo 
iš lovos, patylučiais išsėlino lau
kan ir prikišo degtuką prie svirno, 
kuris bežiūrint užsiliepsnojo. An
tanas, nujausdamas nelaimę, o 
ypač kai sodyboje nebebuvo senu
tės su vaikais, tą naktį nesudėjo 
akių. Išėjus Raganėlei, jis iš pas
kos. Bet buvo jau vėlu: svirnas 
skendėjo liepsnoje,, prieš kurią

6



1947. IX. 13. Nr. 37 (96) žiburiai 7 psL

iai tebėra neįminta mįslė, kurios ji būkštauja ir kuria ji nepasitiki. Ji mano (87%), kad rusai karo su Amerika nenori, tačiau tik palaipsniui priėjo nuomonės (60%), kad rusiškoji diktatūra siekia užvaldyti pasaulį ir ji tapo priešinga (68%) bet kuriai rusams pataikavimo politikai. Ponia Opinija, atmesdama komunizmą, palankiai vertino rusų pastangas kare bendram priešui nugalėti. Dėl santykių tarp JV ir SS įtempimo 1946 metais ji kaltino (74%) abi valstybes. Reikia pasakyti, kad ji niekados netikėjo, jog su rusais galima būsią sėkmingai bendradarbiauti. Tik karą laimėjus, trumpą laiką ji dar galvojo (54%), kad su jais vis dėlto galima bus dirbti, bet toji mintis gana greitai išnyko ir, po vienerių metų paliaubų sutartis pasirašius, mūsų dama aiškiai pasakė (62%), kad jos jausmai rusų atžvilgiu yra tapę mažiau draugiški, nei prieš metus. Ji nedviprasmiškai nepritaria (75%) rusų vedamai tarptautinei politikai, ir mano (68%), kad vis dėlto esą svarbu turėti draugiškus santykius su rusais, neduodant jiems didelių koncesijų. Pradėjo manyti (65%), kad rusai savo siekimams realizuoti gali griebtis karo, tačiau tuo pačiu metu griežtai atmeta mintį (87%), kad Jungtinės Valstybės turėtų pradėti pre- vėntyvini karą. Garbingoji ponia nėra linkusi į griežtą laikyseną, nes vis dar tikisi pageidaujamo bendradarbiavimo taikai patikrinti, ko nesant, ji prisibijo kad einama prie karo. Ji pritarė (62%) Byr- nes’o pradėtai „kietai" politikai, taip pat pagyrė (56%) Trumano doktriną, tačiau nepritaria paskolų, duodamų Turkijai ir Graikijai, militariniam pobūdžiui. Faktas, kad mus dominanti dama ilgainiui priėjo išvados (57%), kad pamažu, prieš josios norą, nelaimingu būdu einama prie karo, kur Amerikos partneriu mūšio lauke būsianti Rusija.Šiandieną p. Viešoji Opinija nėra tiek naivi, kaip 1918 m., ir nemano, kad karų niekados nebūsią. 1945 m. kovo mėn. paklausta, ar JV kariaus per artimuosius 25 metus, buvo atsakiusi gana sujauktai — pasisakė neigiamai (45%) arba nežinanti (19%), o po trijų mėnesių, reaguodama į San Francisco konferenciją, tikėjo (64%), kad esama puikios progos susitarti dėl priemonių karams išvengti. Tat buvo josios optimizmo kreivės viršūnė. 1945 m. gruodžio mėn. tuo klausimu Jos-entuziazmas kiek atvėso (51%), tačiau vis dar manė, kad ne visi šansai dar prarasti. Dabar, pokario vaizdui išryškėjus, jau mato, kad kito didelio karo išvengti nepavyksią. 1946 m. kovo mėn. tvirtino (68%), kad per 25 metus JV nebūsiančios įveltos į karą, q lygiai po metų, t. y. šiais

metais, apie tai pradėjo gana tvirtai galvoti (73%).Ateitin mūsų ponia labai nenoriai žiūri — ji vis dar viliasi ir nori (55%), kad JV bandytų visa daryti karui išvengti. Ji tikisi (57%), kad Rusija, kurioje ji mato savo būsimą priešą, gali būti sutvarkyta be karo. Ji jaučiasi patekusi beviltiškon padėtin ir dairosi, kas galėtų ją išvesti į aiškų kelią. Ji yra įsitikinusi (64%), kad ji yra bejėgė jos tykojančiam likimui išvengti. Amerikietiškoji ponia Viešoji Opinija yra nusiteikusi fatalistiškai, atsidavusi likimo tekmei, puoselėjanti mažytę pasaulio gražios ateities vilties kibirkštėlę, pasaulio, kur ji tėra bevalis ir nelaimingas eilinis žmogelis, besitikįs geriausio, tačiau laukiąs blo giausio.Taip suglaustai atrodo amerikie" čių daugumos dabartinis mintijimas pasaulinės reikšmės klausimais, nusakytas „Newsweek" š. m rugpiūčio 4d... Nuo karo pabaigos ligi šiol santykiai tarp dviejų didžiųjų šių dienų pasaulio valstybių — JV ir SS — smarkiai pakito ir išryškėjo jų interesų, ypač tarptautinėje plotmėje, priešingumas ir nesuderinamumas. Ką mano bei ką galvoja eilinis rusas pasauliui rūpimais klausimėlis — jei jis, iš viso, |uri galimybės savo protu galvoti — nežinia, už tat žinoma, kaip į rūpimus dalykus žiūri Žvaigždėtosios Vėliavos pilietis. Kaip matome, jo pažiūrų vaizdas, palyginus su tuo, ką jis galvojo prieš metus laiko kad ir apie rusus, labai pasikeitė. Iliustracijai galima patiekti 1946 metais Elmo Roper paskelbtos anektos davinių dalį (žr. NYHT, 1946. 7. 19). Tada, sakysim, į klausimą „Ar tamsta manai, kad Rusija nori išplėsti komunistinę santvarką, ar jai nerūpi paversti kitus kraštus komunistiniais?" buvo atsakyta: 54% — išplėsti komunizmą, 26,4% — nesidomi komunizmo plėtimu ir 19,6% nežinojo. Tie 54% buvo papildomai paklausti: „Ar tamsta manai, kad Rusija taip elgiasi, tikėdama, kad pasaulis būsiąs laimingesnis komunistinėje1 santvarkoje, ar dėl to, kad ji pati galėtų tapti galingesne?" Atsakymai: 7,8% — pasaulis būtų geresnis, 43,2% — tapti galingesne ir 3% nežinojo. Esama galvojančių, kad rusai įvairiais keliais ieško būdų sustiprėti bei įsigalėti visose sri-

Kempteno lietuvių gimnazijos mokiniai neturėdami suolų mokosi lauke k. Daugėlos nuotr.tyse. Antai, į klausimą „Ar tamsta manai, kad Rusija bando gauti atitinkamą (fair share) pasaulio žaliavų kiekį iš kitų kraštų, ar didesnę, negu jai galėtų priklausyti" amerikietė Viešoji Opinija atsakė: ati- tinkatną kieki — 24,7%; daugiau, negu atitinkamą kiekį — 58% ir nežinojo — 17,3%. Atsakymas į klausimą „Ar tamsta manai, kad Rusija siekia sukurti sau tinkamą defenzyvinę poziciją, ar ji nori dominuoti pasaulį" šiaip atrodo: siekia defenzyvinės pozicijos — 33,8%; dominuoti pasauliui —50% ir 16,2% nežinojo. Pastebėsime, kad šiais metais apie Rusijos dominavimo kėslus mano 60% klaustųjų (žr. a.).Išgyventas karas ir dėl jo patirtas vargas parodė, kas pasidaro, kai viena kuri valstybė siekia sa- vp valią primesti visam pasauliui ar jo daliai. Šiandieną dominaci- jos siekimus amerikietis priskiria rusams. Netenka abejoti, kad rusai, tiksliau Politbiuro ponai, tuo pačiu įtarimu atsiteisia amerikiečiams. Visa tai rodo, kad amer- kiečių — sovietų santykiai šiuo metu išgyvena naują bandymų tarpsnį: iš karo meto bendradarbių jie yra tapę rivalizuojančiais part, neriais politinėje pasaulio arenoje.

nes man buvo žinoma, kad vienas vokiečių universitetas jau buvo užkvestionavęs vienos mūsų gimnazijos atestatus, nors tai gimnazijai vadovauja ir kvalifikuotas direktorius ir dauguma mokytojų taip pat kvalifikuoti. Savo straipsny suminėjau konkrečiai. Kas- selio ir dar vierją gimnaziją ne tam, kad būčiau norėjęs kokį skriningą atlikti ar koki savo kandidatą piršti i Kasselio gimnazijos direktorius, kaip prasimano Kasselio tėvų komitetas, o tik kaip pavyzdi.Aš niekur nevažinėju ir specialiai* nerenku jokių žinių apie mūsų gimnazijas. Bet kadangi man švietimo ir auklėjimo reikalai nuo seniai rūpėjo ir rūpi, tai susitikęs mokytojus, mielai pasikalbu su jais apie mokyklų padėtį ir darbus. Šitokiu būdu vieno Kasselio mokytojo buvau painformuotas apie jų gimnaziją ir vieną jos direktorių, kurio net pavardė nebuvo minima. Palietus kai kurias nemalonias apraiškas, pasakotojo buvo nurodyta, kad jų gimnazijos direktorium yra inžinierius, bet ne pedagogas. Tam netikėti neturėjau pagrindo, todėl tai ir straipsny pažymėjau.Tačiau jei Kasselio tėvų ko-
Pedagogika, 

inžinieriai ir gastrolieriai (Atsakymas Kasselio tėvų Komitetui)

miteto nariai tvirtina, kad jų gimnazijos direktorius buvo diplomuotas inžinerius, baigęs Kaune Vyt. D. Un-tą ir dar specialiai studijas pagilinęs aukštojoj mokykloj Paryžiuje, tai iš to visai nenoriu ^neigti ir džiaugiuos, kad lietuvių tarpe tokių specialistų yra. Tik man nevisai aišku, ar Kasselio tėvų komitetas kalba apie ta patį asmenį, apie kurį

atsiprašyti. tačiau aš ir toliau pasilieku prie savo nuomonės, kad inžinieriai (jei net jie būtu labai žymūs savo srities specialistai) pedagoginiam darbui, ypač auklėjimo įstaigoms vadovauti, dažniausiai netinka.Išskyrus tuos atvejus, kai inžinieriai, architektai, agronomai turi įgimtų pedagoginiu gabumų, jie gimnazijų mokytojais retokai tetinka, nes paprastai neturi pedagoginio pasiruošimo. Čia suminėtų realiųjų (techniškųjų) spe- cialvbių atstovai įgytu mokslu ir darbais yra nutolę nuo gyvojo žmogaus ir yra įpratę turėti reikalo su medžiaga, su skaičiais, su mašinomis, veikiančiomis mechaniškai. Tuo tarpu gimnazijos ar kurios nors įeitos mokyklos mokytojui reikia nuolat bendrauti su jaunais bebręstančiais žmonėmis, kurių sielos gyvenimas yra toks sudėtingas ir neanskaičiuo- jamas. Todėl, kai nepriklausomoj Lietuvoj vienas švietimo mini- steris diplomuotiems inžinieriams suteikė teisę gimnazijose dėstyti matematikos dalykus, fcnokytojų tarpe kilo nepalankių balsų, nurodančių, kad pedagogiškai neparuošti žmonės negalės gerai atlikti savo pareigų. Ar gi dabar, tremtyje, mokymo ir auklėjimodarbas yra lengvesnis? Priešingai. Pakrikusi stovyklų aplinka blogai veikia ir moksleivių darbštumą, ir jų drausmę, 4r jų dorovę. Todėl net įgudusiam pedagogui šiandien yra daug sunkiau dirbti auklėjimo ir mokymo darbą. Jis juo sunkesnis žmonėms, kurie neturi teorinio pedadoginio pasiruošimo ir ilgesnės praktikos. .Tiesa, kad kai kurie inžinieriai
stovėjo baisi moteris ir, liepsnos nužerta, baisiai kvatojo.Ji ir lupama nieko nepasakė, o kai vyrai, ją surišę, norėjo mesti į degėsių krūvą, paleido liežuvį ir kaip terkšlė išburbė:— Vis tiek aš už tavęs ištekėjau! O dabar žinokis ... — Ir tokiomis pakvaišusiomis akimis į susirinkusius vyrus pažiūrėjo, kad jie ryškiai matė jos pamišimą.Kai brėško rytas, ir svirnas buvo

Reaguodami1) į mano straipsni „Kultūros ir labdaros reikalais“: Kasselio lietuvių gimnazi josi 946/47 metų tėvų Komitetas išsiuntinėjo lietuvių laikraščiams laišką (išspausdintą „Mūsų Kely" ir „Minty“, kuriame puola mane, būk aš norėjęs išprovokuoti vokiečių universitetus, kad jie nepripažintų*) Straipsnis diskusinis. Jame išreikštos pažiūros nėra redakcijos nuomonė kalbamuoju klausimu. Red. <•

teisių mūsų tremties gimnazijų abiturientams stoti į aukštąsias mokyklas.Iš. tikrųjų, kas moka skaityti ir svetimų minčių nekraipo, tam buvo aišku, kad savo straipsny aš visai nenorėjau pakenkti mūsų tremties gimnazijų abiturientams, bet norėjau įspėti Švietimo Valdybą ir apsaugoti mūsų abiturientus nuo gresiančio pavojaus, kada vienai kitai gimnazijai vadovavo netinkami direktoriai ir mokytojai. Tą pavojų iškėliau,

man buvo pasakota, nes nei aš savo straipsny to inžinieriaus pavardės neminėjau, nei tėvų komitetas jos nemini. Taip pat aš neginčijau Kasselio tėvų komiteto ginamo dipl. inžinieriaus energijos ir organizacinių nuopelnų jų gimnaziją kuriant. Ir jeigu tas žmogus yra diplomuotas inžinierius, kurį aš pagal turimas informacijas pavadinau nediplo- muotu inžinierium, tai už tą apsirikimą, įvykusi ne dėl mano kaltės, visus suinteresuotus noriu

jau neblogai dėsto matematiką ir fiziką, agronomai ar miškininkai- gamtos mokslus, tačiau tokie mokytojai su realiųjų techniškųjų mokslų išsilavinimu nėra gausūs, greičiau išimtys. Kad ir turėdami įgimtų pedagoginių gabumų, jie vis dėlto pasilieka atsitiktiniai mokytojais. Jie nuolat svajoja apie savo teęhhniškąją profesiją ir yra pasiruošę mesti pedagogo darbą, kad tik gautų savo specialybės užsiėmimą. Tokiose aplinkybėse, suprantama, auklėjimassudegęs iki pat pamatų, susibėgusieji vietoje sunkių jos kraitinių skrynių pamatė krūvas apsmilkusiu akmenų, o kilęs ryto vėjas išnešiojo plėkais suanglėjusias juodas skepetaites šu baltais obuoliukais.Kitą dieną Raganėlę uždarė į beprotnamį, kur ji draškėsi, žaliomis seilėmis spiaudėsi ir šaukė tai Mykolo, tai Benignos, tai Antano vardus.Suliepsnojus juodosioms skepetaitėms su baltais obuoliukais, tane šiaurės Lietuvos kampe, kur buvo gausu baisių atsitikimų, gimė ramybė ir palaima. Simonaičių ūkis vėl atsistatė, ir senutė Benigna ilgus rudens vakarus vėl praleisdavo jaujoje prie krosnies tai poterį kalbėdama, tai prisimindama mirusiuosius. Kempteno liet, gimnazijos mokytojai posėdžio metuK. Daugėlos nuotr. Kempteno lietuvių gimnazijos ma žieji pamokos metuK. Daugėlos nuotr.
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mokykloj turi mukentėti. O ką 
jau bekalbėti apie tuos, kurie 
įgimtų pedagoginiu gabumų ne
turi?

Dar blogiau, kai inžinieriai, 
agronomai ar kitų technišku spe
cialybių žmonės imasi pedagogi
niam darbui vadovauti. Juk di
rektorius turi būti pirmos rūšies 
prityręs pedagogas, nes jis turi 
duoti vadovaujamai mokyklai 
kryptį, mokytojus įkvėpti, juos 
net pamokyti reikale ir vertinti. 
Todėl Lietuvos švietimo nuostatai 
numato, kad gimnazijos direkto
rium tegali būti žmogus, išbuvęs 
mokytoju nemažiau, kaip penke
rius metus. Kad net toki stažą 
turintiens direktoriams nelengva 
vadovauti tremties gimnazi
jose, galima būtų nurodyti ne 
vieną gyvą pavyzdį. Dar blogiau 
inžinieriams. Pažinau vieną, mo
kyklą (ne gimnaziją), kur vado
vavo ir mokytojų daugumą su
darė inžinieriai. Ten jų auklėti
niai savo elgesiu gana menkai 
užsirekomenduodavo. O kaip in
žinierius ar agronomas galėtų bū
ti geras gimnazijos direktorius, 
kaip jis galėtų vertinti visų 
pedagogų darbą, ypač auklėja
mąjį darbą, sunku įsivaizduoti ir 
dar sunkiau šitokių direktorių 
buvimą pateisinti.
' Tiesa, tremtyje mūsų moky
kloms ne visada lengva surasti 
gerų pedagogų ir direktorių. Ta
čiau kadangi joms auklėjimas 
turi būti nemažiau svarbus už 
mokymą, jos turėtų vengti inži
nierių, agronomų ir kitų techniš
kų specialistų bendriesiems daly
kams dėstyti, nes jie dažnai įeina 
į tų mokytojų skaičių, kuriems 
geriau tiktų gastrolierių vardas. 
Jei jų atsiranda specialiai peda
gogų darbui pasiruošusių tarpe, 
tai techniškųjų specialybių žmo
nės tą skaičių padidina, nes šie 
pastarieji labai retai su gimnazija 
ilgesniam laikui tesusiriša. ne
bent aplinkybių vecciami.

Nedaug auklėjimo įstaigai duo
da ir kiti menkai su ja tesusiję 
mokytojai netechnikai. Juk to
kių gastrolierių — mokytojų 
svarbiausias uždavinys — gauti 
keletą pamokų, dirbančiojo prie
dą ir cigaretes, o pats auklėjimo

darbas jiems visai perūpi arba 
mažai terūpi. Jei net rūpėtų, tu
rėdami 4—5 pamokas, jie teturi 
permaža kontakto su mokykla bei 
mokiniais, kad galėtų vaisingai 
į auklėjimą įsijungti^ Jei tokių 
mokytojų atsiranda nemažas pro
centas, jie mokyklai daro skriau
dą, nes nerūpestingumu jie blo
gai nuteikia mokinius, kuriems 
šiais laikais ir be to stinga draus
mės ir darbštumo. Tuo pačiu tie 
gastrolieriai apsunkina darbą tų 
mokytojų, kurie rimtai nori pa
dėti jaunimui, atsidūrusiam de- 
moralizuojančioj stovyklų aplin
koj. Todėl, siekdami sustiprinti 
aklėj imą tremties mokyklose, di
rektoriai turėtų vengti tų gastro
lių mėgėjų, o Švietimo Valdyba 
turėtų išleisti nuostatų atsitikti
nių mokytojų skaičiui sumažin- 
i. Ir jokiu būdu jiems neturėtų 
būti pavedamos klasės auklėtojo 
pareigos, kaip dabar būna.

J. Grinius.

Australija isvietintuju tarpe 
ieško imigrantų

rašytą susitarimą su IRO Lozanoje, 
Šveicarijoje, Australija dar, šiais 
metais paims 4.000 DP. Jis užtik

rino, jog ateinančiais metais bus 
tikrai priimama po 7.000 iš ameri
kiečių ir po 5.000 DP iš britų zo
nos.

Dėl anglų imigracijos miaisteris 
pareiškė, kad ji vykstanti pagal 
„laisvos pagalbos ir judėjimo su
tartį", kur ir jiems numatyta tokia 
pat parama, kaip ir kitiems imi
grantams. Kiekvienas suaugęs gaus

Australijos informacijos ir imi
gracijos ministeris Arthur A. Cal- 
well rugpjūčio 14 d. paskelbė sub
sidijuojamos imigracijos iš Euro
pos planus. Šie planai turėtų pa
pildyti Australijos gyyentojų tuš
tumą.

Atvykęs Europon, ministeris 
pareiškė, kad, pagal sudarytą su
tartį su Tarptautine Pabėgėlių Or
ganizacija, Australija kasmet 
priims po 12.000 pabėgėlių iš Vo
kietijos. Priėmimas tęsis tol, kol
bus tinkamų asmenų pabėgėlių 
tarpe. Ministeris taip pat mano, 
kad per ateinančius trejis metus 
apie 36.000 anglų išvyks iš Angli
jos į šią dominiją.

Australija, pagal Calwellį, sie
kianti savo gyventojų skaičių pa
kelti iki 20.000.000 kuris šiuo me
tu nedaug viršija New Yorko 
miesto gyventojų skaičių. „Mes 
turime turėti tiek gyventojų, kad 
pajėgtumėm atsispirti Japonijos 
agresijai, kuri, aš esu tikras, galės 
vėl įvykti per dvidešimt penkerius 
ar penkiasdešimt metų", pasakė 
jis.

„Mes norėtumėm gauti mažiau
siai 1.000.000 amerikiečių" pa
brėžė ministeris. Jis pranešė, kad 
500 amerikiečių karių, baigę ka
rinę tarnybą, pasiliko Australijoje 
ir įsijungė į vietinę bendruomenę. 
Jis tikisi, kad tie, kurie karo me
tu tarnavo Pietvakarių Pacifike, 
bus labiausiai tuo suinteresuoti.

Tikisi gauti paramos laivais
Ministeris Calwell išreiškė viltį, 

kad šiems asmenims perkelti gaus 
iš JAV paramą laivais. Pagal pasi-

žiburiai

po 10 dolerių iš kiekvienos vy- asmenų, vydant šia programa 
riausybės. Iš 400.000 anglų, norin- išplaukė rugsėjo 2 d. iš San Fran
cių emigruoti į Australiją, mini- cisko. Australija norinti kasmet 
steris tikisi kad 6.000 galės išva- priimti po 70.000 imigrantų.
žiuoti dar šiais metais. Amerikos Nors, pagal Calwellį, Australija 
veteranai (tarnavusieji kariuo- ir nesudaranti pasauly išsiplėtusio 
menėje), norį emigruoti, gaus po butų trūkumo išimties, bet 20.000 
160 dolerių už kelionę. anglų kandidatų turi draugų ar

Jau apie 950 amerikiečių pa- giminių, kurie gali juos patalpinti, 
reiškė norą pasinaudoti šia para- Šie asmens išvyks pirmieji. (N. Y. 
ma ir pirmasis kontingentas iš 32 Times, 47. 8. 15).

JAV vyskupai pasižada glaboti 
pabėgėlius

Katalikų vyskupas, kurio nuo
monės teiravosi Kongreso komisi
ja, svarstydama Stratono įstatymo 
projektą įsileisti 400.000 DP į JAV, 
pareiškė, jog JAV turinti netik 
moralinę prievolę suteikti prie
globstį pabėgėliams nuo neteisy
bės, bet patiekė ir konkrečių už
tikrinimų padėti jiems įsikurti JAV 
žemės ūkyje.

Vyskupas William T. Mulloy iš 
Cowingtono, tautinės Katalikų 
Kaimo Konferencijos pirmininkas 
atstovų Rūmų subkomisijai davė 
16 Amerikos katalikų vyskupų 
pavardes, kurie jau pradėjo ruoš
tis padėti tremtiniams susidaryti 
naujo gyvenimo sąlygas Amerikos 
žemės ūkyje ir patiekė apskaičia
vimų, kuriais atvejais ir kiek šei
mų galėtų būti įkurdinta numaty-, 
tose vietovėse.

Minimos konferencijos nori ben
dradarbiauti, kaip pareiškė vysku
pas Mulloy, „kad išvietintieji as
mens būtų apgyvendinti žemės 
ūkyje, pradžioje kaip samdiniai,

Kempteno liet, gimnazijos jaunimas pertraukos metu prie savo patalpų K. Daugėlos nuotr.
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o vėliau, išmokę vietos ūkininka
vimo metodų ir pripratę prie sąly
gų, susilieję su vietos visuomene 
ir padirbėję kiek kaip nuominin
kai, galėtų tapti žemės ūkių sa
vininkais."

Vyskupas Atstovų Rūmų sub
komisijai patiekė šiuos davinius:

1) Arkivyskupas John Gregory 
Murray iš St. Paul pareiškė: „Aš 
noriai pasižadu aprūpinti 1.000 bu
vusių Bohemijos žemdirbių, 500 
šeimų iš Prancūzijos, 500 šeimų iš 
Italijos, turinčių žemės ūkyje pa
tyrimą, 300 šeimų flamandų iš Bel
gijos buv. žemdirbių, 1.000 šeimų 
buvusių Lenkijos žemdirbių ir 300 
Slovakijos buv. žemdirbių šeimų."

2) Vyskupas J. E. Bennet iš La
fayette (Indianos): „Aš darysiu 
viską, kad tik galėčiau šiuo rei
kalu savo vyskupijoje padėti. Čia 
reikalingi ūkininkai ir žemės ūkio 
darbininkai. Šiems darbams galėtų 
būti panaudoti ir vedusieji žmonės 
su šeimomis. Daug žmonių galėtų 
priimti ''įvairios įstaigos, ligoninės,

seminarijos, kolegijos, mokyklos, 
klebonijos, bažnyčios."

3) Vyskupas Peter W. Barthoįo- 
me iš St. Kloud pareiškė: Keletą 
šeimų galėtų būti apgyvendinta 12 
mūsų parapijos lenkiškų žemės 
ūkių.

4) Kun. J. F. Fromehr iš St. 
Nary bažnyčios (Ohio.) pareiškė: 
Kiekviena mūsų kaimo parapija 
gali panaudoti tam tikrą išvietin- 
tųjų asmenų skaičių žemės ūkio 
darbams. Čia pat mes galime duo
ti darbo 30 šeimų, kilusių iš ry-

1 tinių Vokietijos sričių.
Prelatas iš Kentucky turėjo kitų 

13 Amerikos sąrašą vyskupų 
norinčių padėti įsikurdinti išvirin
tiesiems.

Vyskupas Mulloy pareiškė: Sa
vaime aišku, kad Tautinė Katalikų 
kaimo gyvenimo konferencija sten
giasi parūpinti šiems žmonėms 
tinkamas gyvenimo sąlygas kaime. 
Fakteli rodo, kad yra daug didelių 
namų ir ūkių, kuriuose niekas ne
gyvena ir yra visai apleisti. Jie 
pilnai tinka išvietintųjų asmenų 
apgyvendinimui. Nemaža yra senų 
ūkininkų, kurie nori pasitraukti 
iš ūkininkavimo ir nori samtytis 
tokių darbininkų, kurie norėtų 
dirbti ūkio darbus, išmoktų darbo 
metodų ir vėliau sutiktų tuos 
ūkius pasiimti nuosavybėn."

„Tautinės Katalikų kaimo gy
venimo konferencija, „tęsė vysku
pas", nepritaria tų žmonių mies
tuose arba pramonės centruose ap
gyvendinimui. Svarbiausia to prie
žastis esanti butų trūkumas ir tai, 
kad jie daugiausia yra buvę ūkinin
kai. Juos pergabenant į JAV, reik
tų gerai patikrinti, kad būtų ap
sisaugota nuo komunistų infiltra
cijos". Toliau vyskupas nurodė, 
kad tų žmonių dauguma negali 
būti sugrąžinti i tėvynes todėl, kad 
komunizmas jiems yra nepriim
tinas." Baigdamas jis pridėjo: 
„Svarbiausias argumentas, kuris 
užsitarnauja mūsų simpatijų, yra 
ju antikomunistinis nusistatymas". 
„Mūsų krikščioniška pareiga ir 
moralinė prievolė ištraukti tuos 
žmones iš jų dabartinės vargingos 
nadėties” — pareiškė vysk. Mul
loy. „Visų žmogaus teisiu esminis 
pagrindas yra prigimties moralinis 
įstatymas, uždedąs pareigas vi
siems žmonėms kaip Dievo kūri
niams. . . Iš svarbiausių asmeninių 
teisių yra teisė, garantuojanti jam 
aauti ir naudotis reikalingų ir bū
tinu io gyvenimui gėrybių. Tarp 
daugelio tarptautiniu įstatymų eg- 
zilės įstatymas padėti neteisybės 
aukoms yra vienas iš reikšmin
giausių."

Savo pareiškimo pabaigoje vysk. 
Mulloy patiekė minimosios kon
ferencijos rezoliuciją, kurioje visų 
83 skyrių vardu pasižada suteikti 
visokiariopą pagalbą DP padėti 
įsikurti JAV žemės ūkyje. (Lith. 
Newk 1947. 7. 18).

Estai kreipėsi i Trumana

Stars & Stripes iš ’Frankfurto 
praneša: Vokietijoje ir Austrijoje 
gyvenančių 20.000 estų vardų Estų 
Centrinis Komitetas kreipėsi į pre
zidentą Trumaną prašydamas estus 
įkurdinti JAV, nes jie dėl jų tė
vynėje viešpataujančio „komuniz
mo ir totalitarinio rėžimo" negali 
grįžti namo. Vokietijoje nesą jo
kiu perspektyvų gauti visiems 
tinkamo darbo, ir, jeigu nebus 
greitai įkurdinti, jų gyvenimas 
stovyklose pagreitins jų „moralinį 
susmukimą ir fizinį sunykimą".

Susirinkimų leidimai .
Amerikos vyr. būstinė Europoje 

praneša, kad išvietintieji asmens 
susirinkimus, demonstracijas, pa
radus ir panašius parengimus už 
stovyklos ribų galės daryti tik 
karinei valdžiai leidus. Susirinki
mai, kurie viešąją tvarką galėtų 
trukdyti ir prasilenktų su są
junginių vyriausybių nustatytomis 
direktyvomis nebus leidžiami. Šių 
priemonių amerikiečių įstaigos 
griebėsi ryšiam su žydų pabėgėlių 
grįžimu į Vokietiją. Bijomasi di
delės protestų akcijos. (NZ, 47. 
9. 5).
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Kanada priims 20.000 DP
Iš Ottavos pranešama, apie mo

terų komisijos pasiuntimą į Vo
kietiją, kun nori išsirinkti 1.000 
mergaičių iš išvietintųjų asmenų 
stovyklų namų ruošos, ligoninių, 
kariuomenės, laivyno ir aviacijos 
įrengimų darbams.

Atranka bus daroma savanoriš
ku būdu pagal „profesinį pasiruo
šimą ir fizinį tinkamumą".

Šiuo metų Kanada Vokietijoje 
turi kelias kitas imigracines komi
sijas, kurių tikslas yra pasirinkti 
vyriškos lyties imigrantų. Kanada, 
norėdama sumažinti krašte siau
čiantį vyriškos darbo jėgos trū
kumą, numato per ateinančius ke
lis mėnesius priimti 20.000 ar dar 
daugiau DP.

Vyriausybės pranešime pareiš
kiama, kad atrenkant didžiausias 
dėmesys bus kreipiamas į namų 
darbams tinkamus darbininkus, 
kurių pareikalavimas jaučiamas 
visame krašte. (S & S, 47. 8. 23).
DP padėtų sulaikyti rasės sunykimą

Senatorius Sheridan Downey 
ragina įsileisti Europos išvirintuo
sius asmenis į JAV, nes jų įsilei
dimas padėtų pašalinti „rasės 
sunykimo pavojų".

Pareikšdamas, kad jų didžiulė 
dauguma galėtų tapti puikiais 
piliečiais, Downey sako, jog tie, 
kurie turi užtikrinimą gauti darbo 
ir finansinę giminių paramą, turė
tų būti įsileidžiami į JAV.

Downey pasisakė už laisvesnę 
imigracijos politiką. Jis pareiškė. 
„Būdami mažėjančio gimimų skai
čiaus akyvaizdoje, mes vieton 
varžyti imigrantų atvykimą, turė
tumėm juos dar paraginti. Po ke
lelių metų mes turėsime pastovų 
gyventojų skaičių, o vėliau net 
krintantį. Rasės sunykimas sudaro 
pavojų JAV. Mes norime būti sti
presnė tauta, su dar daugiau dar
bininkų". (S & S, 47. 8. 25).

Buv. DP patarėjo prie EUCOM 
pareiškimas

Pasitraukiąs EUCOM civilinių 
reikalų direktoriaus pulk. Stanley 

Iš studentų darbų parodos Rebdorfe

R. Mičkelsen pareiškė, kad šiuo 
metu Prancūzija siūlanti geriausią 
progą išvietintiems asmenims įsi
kurti Europoje.

Kalbėdamas apie savo darbą per 
34 mėnesius, kaip generolo Dwight 
D. Eisenhoverio ir jo įpėdinio 
vyriausias patarėjas DP reikalams, 
pabrėžė, kad dabar visos repatri- 
jacijos galimybės esančios išsem
tos.

Michelsen pradėjo užjūrio tar
nybą prieš ketverius metus ir ^>u- 
vo Islandijos priešlėktuvinės bri
gados komandierius. Jis dabar 
skiriamas Artilerijos mokyklos Ft. 
Sill mieste komandanto pavaduo
toju.

Už gerą darbą išvietintųjų ‘as
menų reikalais pulkininkas už
sienio valstybių apdovanotąs de
vyniais medaliais.

Girdamas 325.000 DP, gyvenan
čių stovyklose ir 150.000 už sto
vyklų ribų Vokietijoje, pulkinin
kas pasakė, kad „jų laikysena yra 
Jokia kaip vidutinio Amerikos pi
liečio".

Jis perspėjo išvietintuosius as
menis, pasilikusius Vokietijoje, 
sakydamas, kad jie „mėgintų įver
tinti JAV vyriausybės metodų ir 
daromų sutarčių reikšmę".

„Jei jie galėtų pamiršti jų ma
sinių demonstracijų idėjas ir 
„spaudimo metodą”, pareiškė pul
kininkas, „jie ameriekiečių perso
nalo, kuris nori jiems padėti, įsi
gytų daug palankumo".

Pasiliekantieji DP yra iš tokių 
sluoksnių, kurie gali būti labai 
aukštai vertinami pasiūlomi vi
siems kraštams, įskaitant ir JAV, 
priimti ir įkurdinti.

• Michelsen išsireiškė, kad Pran
cūzijai yra reikalinga gyventojų. 
„Jai reikalingi šie'žmones, jų ga
bumai, temperamentas ir charak
teris; jie galėtų patenkinti jos 
pareikalavifną". Kitų kraštų parei
kalavimai apsiriboja specialistais.

Pulkininkas toliau išreiškė nuo
monę, kad išvietintiesiems as-

Mūncheno UNRRA’os universetetą uždarant

menims reiktų uždėti daugiau at
sakomybės, tvarkant jų pačių ad
ministracijos ir socialinius rei
kalus.

Jis pažymėjo, kad patys DP yra 
susiskirstę į mažas grupes ir prie- 
šiniasi įkurdinimui todėl, kad 
jiems neleidžiama vykti visiems 
kartu.

Pulkininkas ragino visus DP, ar 
tai individualiai ar grupėmis pasi
naudoti pirmomis siūlomomis įsi- 
kurdinimo galimybėmis. (S & S, 
47. 8. 22).

JAV Senatorius lankėsi Augsburge
Rugpiūčio mėn. 22 d. JAV sena

torius Aleksandras Wiley, senato 
teisinio komiteto pirmininkas lan
kėsi Augsburge ir apžiūrėjo Som
mer Kaseme ukrainiečių stovyklą. 
Jo kelionės tikslas tirti amerikiečių 
zonos išvietintųjų asmenų padėtį.

Senatorių jo inspekcinėje ke
lionėje lydėjo Augsburgo Mili
tary Posto S 5 divizijos nariai 
pulk. Įeit. Walter H. Wulk ir kpt. 
Emmert Carr; EUCOMo civilinių 
reikalų skyriaus pulk. įeit. Jerry 
M. Sage ir vietinės PCIRO parei
gūnai.

Grįžęs į JAV sen. Wiley komi
tetui praneš apie padėtį, kuriai 
ištirti jis buvo siųstas, ir turės pa
tarti, svarstant dabartinius imigra
cinius klausimus. Komitetas pa
darys ir daugiau kelionių Europo
je ir surinktas žinias patieks sena
tui ateinančių metų sesijoje.

Popiežius su Trumano atstovu 
kalbėjosi apie DP

Rugpiūčio 26 d. ypatingasis pre
zidento Trumano atstovas prie 
Šventojo Sosto Myron c. Taylor 
buvo priimtas Popiežiaus ir turėjo 
pusvalandį trukusį pasikalbėjimą. 
Bažnyčios sluoksniai praneša, kad 
pasikalbėjimo tikslas buvęs — 
morališkai sujungti visas tauta' 
nepriklausančias sovietų įtakos 
sferai. Pasikalbėjimo metu buvo 
paliesta ir išvietintųjų asmenų 
problema.
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Atviras laiškas
„Tėviškės Garso“ 1947 VI. 26 

dienos numery yra p. Jeronimo 
Cicėno straipsnis „Atmintinas žo
dis atsakyti“. Čia autorius aštriais 
žodžiais nusiskundžia, kad nau
jai atvykę tremtiniai į USA“ dar 
laivui iš akiračio neišnykus, din
go lyg anapus geležinės uždan
gos", kad prasilenkimą su gero
mis tradicijomis ir atsakomybe, 
kad tie naujieji emigrantai pa
klydę erdvėje, laike ir sąžinėje ir 
1.1.

Toliau autorius kalba apie viš- 
takumą, kuris būk apsėdęs nau
jai atvykusius.

Pirmiausia, ar tik p. Cicėnui 
nereikėtų taikinti šios ligos, nes 
vištakumas yra tokia liga, ku

ria sergama dėl tam tikrų nepri
teklių (maisto, vitaminų) ir pasi
reiškia netik pas vištas, bet ir 
pas žmones, kai pavakariais 
pradedama neprimatyti.

Mes irgi buvome tose pačiose 
stovyklose ir valgėme tą pačią 
sriubą ir žinome visus ne pritė- 
klius, vargus ir bėdas, kuriose 
yra likę apie 70.000 mūsų tau
tiečių.

Bet ar mes, naujai atvykę, esa
me p. J. Cicėno igaliotipiai rūpin
tis juo ir jo draugais? Ar p. Ci
cėnas mano, kad mes apie 300 lie
tuvių, išbarstytų po plačią Ame
riką, galime pakeisti valstybės 
politiką ar pasiusti milijonus pi
nigų labai efektyviai pagalbai?

Neužmirškite, kad dažnas, išli
pęs iš laivo, neturi ne tik moti
nos ar tėvo, laukiančio ant kran
to, bet ir pažįstamų. Nuo pirmos 
minutės reikia Tupintis ir nakvy
ne ir maistu ir t. t.

Susiradęs darbo, kiekvienas 
pradeda dirbti. Dažnas dirba ne 
savo specialybėje, sunkų ir neį
prastą darbą, kad pelnytų sau ir 
savo šeimai pragyvenimą, kad at
silygintų savo geradariams ar or
ganizacijoms už kelionę ir pirmą
sias praleistas dienas. Gi atsivež
tiniai ištekliai yra labai riboti, o 
daugumas visai neturi nieko.

Ir, nežiūrint to, kiekvienas 
naujai atvykęs Amerikon yra 
daug padaręs. Kiekvienas yra 
išsiuntęs kelioliką ar keliasdešimt 
siuntinukų, išrūpinęs iš sveti
mųjų kelis ar kelioliką „affidavit 
of support.“ Yra lietuvių, kurie, 
gavę algą, visą ją išleidžia siun
tinukams, palikdami sau vos ke
lis dolerius, o atliekamą laiką su
naudoja paskaitoms, ieškojimui 
taip laukiamų afidavitų ir t. t.

Yra asmenų, kurie jau pasiuntė 
daugiau kaip 10 affidavitų of 
Support, gautų iš svetimų šeimų, 
yra tokių, kūme aprūpino maistu 
daugiau kaip 10 šeimų.

Beveik visi naujai atvykę yra 
įsijungę į visuomeninį darbą, da
lyvaudami rengiamuose susirin
kimuose, pramogose, paskaitose, 
rašydami į vietinius Amerikos 
lietuVių laikraščius.

Aišku, dauguma naujai atvy
kusių Euoropje palieka savo tė
vus- šeimos narius ir pirmiausia 
■stengiasi jiems padėti. Jeigu p. 
Cicėnas asitiktinai yra vienas iš 
tokių, kuris neturėjo giminių ar 
pažįstamų nei anksčiau emigra
vusių, nei dabar atvykusių tar
pe, tai dar nėra reikalo pilti pa
mazgas ir prikišti naujai atvyku
sioms „gardesnio ėdalo gabaliu
ką“.

Prieš metus atvykusius dažnas 
klausė, „kodėl lietuviai bėgo pas 
nacius, jei jie ne naciai“. Šian
dien to klausimo nėra ir niekas 
jos nestato. Šiandien daugiau 
nei prieš metus aukojama 
BALFui ir Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Kaą pravedė vajų 
BALFui Chicagoje ir kitur? Kas 
pasakoja apie trelhtinių vargus, 
kas prašo senųjų lietuvių emi

grantų pagalbos likusiems anapus 
Okeano? Senieji lietuviai emi
grantai, ir čia gimę remia mate
rialiai ir moraliai. Amerikos.Lie
tuvių Taryba kovoja dėl Lietu
vos politiškai, o mes, naujai at
vykusieji, aiškinam, prašom ir 
dėkojam už pagalbą į vargą pate
kusiems mūsų broliams anapus 
Okeano.

Ir štai, kada patekęs Vokietijoje 
leidžiamas lietuvių tremtinių lai
kraštis tik tokius žodžius mums 
teranda, tikrai pasidaro liūdna ir 
gaila tų pastangų, atima bet ko
kį norą ką nors daryti pasikusiųjų 
labui.

„Du kartu apsvarstyk, o trečiu 
parašyk, jeigu nori ką nors blogo 
ir negražaus pasakyti“ gerbiamas 
p. Cicėnai. Dr. A. Kyras

Dr. S. Budrys

Lietuviu žurnalistu 
suvažiavimas

Tremty esą lietuviai žurnalistai 
praeitų metų pavasarį susiorga
nizavo, atgaivindami Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungą. Šiuo metu 
S-ga turi 105 narius.

Rugpiūčio 30-31 d. d. Schwein- 
furte įvyko antrasis šios žurna
listų s-gos metinis suvažiavimas. 
Atvyko 75 s-gos nariai ir 24 sve
čiai. Pastarųjų tarpe buvo matyti 
mūsų vadovaujančių veiksnių bei 
organizacijų atstovai ir šiuo me
tu Vokietijoj esą Amerikos lie
tuvių atstovai E. Devenienė ir V. 
K. Baltramaitis.

Pirmąją suvažiavimo dieną^ po 
atidarymo, įvairiu komisijų su
darymo ir sveikinimu, buvo pa
daryti įdomūs vadovaujančių or
ganų ir Amerikos lietuvių atstovų 
pranešimai. Po jų sekė A. Mer
kelio, J. Kardelio, A. Braziui i o 
ir H. Blazo paskaitos, nusitęsu
sios ir antrąją suvažiavimo die
ną. Paskaitose nieko naujo ne
buvo iškelta, tad dėl jų nekilo ir 
ilgesnių diskusijų.

Po to 4 asmens buvo priimti 
garbės nariais, būtent prof. M. 
Krupavičius, Dr. K. Grinius, dr. 
Vydūnas ir prof. M. Biržiška.

Iš Valdybos pranešimo paaiš
kėjo, kad dėl Valdybos narių di
delio išsimėtymo po visą Vokie
tiją bei susisiekimo sunkumų val
dyba pilnoj sudėty per metus 
nebuvo nė karto susirinkusi ir 
todėl ypatingos veiklos negalėju
si parodyti.

Į naują valdybą išrinkti asmens 
pareigomis pasiskirtė taip: A. 
Merkelis - pirm., J. Būtėnas ir A. 
Blazas - vicepirm., P. Gaučys - 
sekretorius. S. Urbonas - iždinin
kas ir nariai D. Penikas, J. Ci
cėnas ir J. Kardelis.

Suvažiavimą baigiant, priimta 
visa eilė sveikinimų.

Suvažiavimo proga /buvo su
ruošta spaudos paroda bei. J. Au- 
gaitytės ir J. Nauragio dainų ir 
arijų koncertas. Cs.

9
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sllpnos pasireiškimas, o posakis „svei
kam kūne — sveika dvasia“ nėra įti
kinantis, nes abe sveiko kūno reika
linga, kad- Ir dvasia būtų sveika. Di
džiausio pasaulio despoto kūnas buvo 
sveikas. Ir kas iš to? . . . Vinco Ku
dirkos kūnas būvo nesveikas, tačiau-. .! 
Su tomis abejonlmls, ypatingai Jauni
mo tarpe, reikia kovoti, reikia ša- 

' lintl. Kad ir kokios bebūtų sunkios 
ne tik materialinės, bet ir moralinės 
sąlygos, reikia dirbti. Tas darbas tik
rai „apsimoka“, tai aiškiai iliustruo
ja šių studentų darbai.

v Po to studentų vardų, dėkojo ir 
sveikino visus atsilankiusius studen
tas Kulpavičlus, ir paroda buvo ati
daryta.

Mūsų bendruomenės studentų tech
nikų yra aštuoni. (Nuo šio rudens 10). 
Studijuojama:

n. -Karlsruhe T.H.: 1. Narijaiiskas, 
Pr., 2. Kibirkštis, Justas, 3. Ošlapas, 
A., 4. Račiukaitis, A. III. sem. saty- 
binlnkas.

Visi šie keturi studentai yra Elch- 
statto lietuvių, gimnazijos I-oš laidos 
abiturijentai.

n. Mūnchen b. UNRRA University: 
5. Nenorta, Sigis, IV sem.,architektū
ros; m. Hannover T.H.: 6. Vytuvls, 
A., V. sem., architektūros; IV. Darm
stadt: 7. Ivanauskas, J., n sem., sta- . 
tybos, 8. Kulpavičlus, -A., Vin sem., 
architektūros, diplomantas.

Parodoj buvo išstatyti šie ekspo
natai.

I-ojl grupė (pirmieji semestrai)
1. Piešiniai (pieštuku ir akvarele).
2. Paminklinės architektūros brėžiniai 

(matavimo, profiliavimo ir architek
tūrinio braižymo studijos).

3. Geodezijos mokslo brėžiniai ir skai
čiavimai.

4. Braižomosios geometrijos uždavinių 
sprendimai.

5. Perspektyvos.
li-ojl grupė

1. Pirmieji projektai (paprasti pavieT 
nlai šeimų gyvenamieji namai) su 
konstrukcijos studijomis ir detalė
mis.

2. Klauzūros — seminarai: 
temos: a. Sustojimo vieta.

bl Vynynė.
■ c. Kalvė.

d. Kapai su koplytėle. 
, III-loji grupė

1. Semestriniai projektai.
temos: a. Liaudies mokykla (16 klasių)

b. Kinas (600 vietų)
c. Būtų kolonija (30 butų ir 

vaistinė).
2. Miesto planavimo (urbanizmas) pro

jektas.
wdrtherplatz“ HannoveryJe iš
jungti Iš magistralės Bremen- 
Hannover ir įjungti į miesto 
žaliųjų plotų tinklą.

Padaryta: a. Bendras išplanavimas.
b. Pjūviai.
c. Perspektyva iš viršaus.
d. modelis.
e. Profiliai.
f. Detalės.

3. Skaičiavimai.
„ Tr a. Statikos uždavinių analitiniai irBuvęs finansų min. Henry Mor- grafiniai sprendimai.

gėnthau šitą pasiūlymą pavadino b. Plienobetono perdengimo konstruk- 
inokinmi** Npw York Times cijos skaičiavimai.„juokingu. ixew yofk i įmes Be to vldury buvo eksponuoti

viename savo ilgesniame strains- lrankiai ir literatūra.
—s_ i—j n—:—---- j.- studentai Vytuvls ir Kulpavičlus

mokslus pradėję Kauno universitete. 
Studentas Ivanauskas baigęs Kauno 
aukštesniąją technikos mokyklą. Rei- 

žia, kad nesą reikalo laikas nuo kja pažymėti kad Tėvynėje jie buvo 
laiko įrodinėti, jog aukso rezer- gavę, kaip Iš darbų lengvai galima 

Vietiniai gyventojai privalėjo val neguli be naudos, Užs. reik. iiŽi darbų gjygls yra auks-
............... - ’ .. x .. min. Bevmas ir bntų vynausvoe fas Darbštumo ir estetikos pajautftno 

nradėš viet°n rūpintis apie ši auksą, netrūksta niekam, ypatingai Kulpa- Pacifike šiuo metu siekiąs 80. £1 kol rusų kariuomenė pradės dėmėsi nukreipti i vIčiui ir VytuviuiA , .. įžygiuoti į miestą. Laikraštis to- turėtų savo aemesi nuKreipu į Kuipavičiaus, Vytuvio ir Nenortos
Armel savo pranešime repor- |jau praneša kad įsakyme paša- anulu zemeje gulinčias anglis. darbuose įtinkančiai atsispindi jų su- 

teriams pabrėžė, jog tai nesą ofi- k . t 0 : • baldai turi būti Da- „New York Daily" News pa- pratimas, ar geriau pasakius, •nujau-
cialūs daviniai apie Rusijos po- (nyht, 47. 9. 4.) . reiškė, kad Bevino pasiūlymas “j;asN“;'hlt1?1‘SbaltrnetUxvn’?ybt

„ .iv i„ norėtų primesti reikšmę, tartum roko stllluie sukurtl, o Slų dienų tor-
Chicago. Gen. maj. Lunsford E. „mes auksą būtumėm pavogė, o momls, tačiau Jungimas architektūros 

Oliver, kalbėdamas JAV penkto- ne teisingu keliu ii įsiovje ir kad su gamta matomas ne tik projektuose, ..... ... , . . , _ . . . , v..,* ♦„ „mlolrtii cfraflknle. na-SlOS divizijos metinių proga, pa- mes kažkokiu budu esą įsiparei-

ILIIIETUVOJIE
Medicinos aprupininjas šlubuoja

„Tiesa apie medicinos pagalbos 
sutvarkymą Vilnitąje rašo:

„Sostinės Stalino rajono gyven
tojų mediciniškas aptarnavimas 
nepavydėtinas. Rajono poliklininka 
turi aptarnauti 30,000 žmonių. Bet 
kadangi poliklinika yra pačiame 
miesto pakraštyje, Kauno gatvė
je, tai daugumai Stalino rajono 
ligonių tenka kreiptis į kitų mies
to rajonų poliklinikas. Kitos gi 
poliklinikos neįpareigotos teikti 
medicinos pagalbą Stalino rajo
no gyventojams. Tokiu būdu rim
tai sergantiems beveik neįmano
ma pasinaudoti savo rajono poli
klinikos medicinos pagalba.“

Kažkoks A. Kremerį s, Tėvynės 
karo II grupės invalidas, „Tiesoj“ 
(bal. 20 d.) bando šaukti: „Dau
giau demėsio tėvynės karo inva-. 
lidų sveikatai.“

„Tarybų Lietuvoje yra labai 
daug invalidų, kuriems reikalin
gas skubus gydymas, tačiau iki 
šiol pas mus nėra nei vienos to
kios specialios ligoninės, nes, ma
tomai, sveikatos apsaugos orga
nai, visų pirma — LTSR Sveika
tos Apsaugos Ministerija neat
kreipė rimto dėmesio į tai. Prie 
Vilniaus ir Kauno ligonių veikia 
specialūs skyriai Tėvynės. Karo 
invalidams, bet jie yra tokie 
menki, kad neįstengia net aprū
pinti abiejų miestų visų invalidų, 
nekalbant jau apie gyvenančiuo
sius apskričiuose. Iš apskričių at
vykę turi taip ir grįžti atgal, nes 
jiems patekti į tuos skyrius nėra 
galimybės.

Nemažai vargsta invalidai su 
protezais. Sulūžusių ar sugedusių 
protezų pataisyti nėra kur — ne 
tik apskritys, bet ir Vilnius tokios 
dirbtuvės neturi.“

ginklais, kad tuo būdu didesnis 
vyrų skaičius galėtų būti atleistas 
iš karinės tarnybos ir galėtų pa
dėti Turkijos pramonei.

Gen. Oliver, kuris karo metu 
buvo penktosios divizijos vadu,

visą pasaulį ir taip susilpnins 
mus, kad nebebūsime pajėgūs iš
laikyti vadojaujančio vaidmens, 
ir bus duota proga jiems toliau 
išplėsti savo viešpatavimo sritis." 

Toliau Harrimanas pridūrė: „Ato
miniame amžiuje nėra priemonių ką tik sugrįžo iš du mėnesius tru- 
apsiginti prieš orinius puolimus, kusios kelionės po Turkiją, kurioje 
Mūsų pajėgumas tuojau panaudoti studijavo dabartinės Turkijos są- 
stiprius oro atsiskaitymo būdus lygas. Jo misijos uždavinys buvo 
sudaro didžiausią galimybę sulai- Vašingtono oficialiesiems parai
kyti kitų valstybių karinių pajėgų gūnams duoti nurodymų, kaip 
puolimą prieš mus". geriausiai sunaudoti 100 mil. do-

„Mūsų taikingi norai yra aiškiai lerių paskolą, kurią nesenai JAV 
visame pasauly suprantami ir joks Turkijai suteikė.
žmogus, kuris teturi tik taikingų Turkijos kariuomenės ųaujas 
tikslų, nesibijo JAV karinių pajė- apginklavimas, pasakė gen. Oliver,
gų"... (S & S, 47. 8. 21). leistų Turkijai išlaikyti tą patį da-

— — , barti™ pajėgumą, bet naujieji
Havana. Paskelbtoji „Rusuos ^nklai nereikalautų laikyti tokio

egzihnė vyriausybė“ buvo su- -........................................
darvta š. m. ruesė i o mėn. 1 d. Jos 
tikslas esąs pašalinti ..tuos uzur
patorius Maskvoje“ ir -sudaryti 
Rusijoje „tautine, demokratinę
1 Apie“140 baitų^sų’šiuo metu' sierW 'alkY5 “ 
gyvenančiu Kuboje, numatė An- J« Pavalo po ginklu turėt, pusę 
driejų P. Golovcenko. buvusi Ru- ,r,rr”
sijos imperijos laivyno kapitoną, v 
naujosios laikinosios vyriausybės tik priverstų Turkijos armijoje 
.ministerial pirmininku.

Jau dvidešimt vieneri metai 
kaip Gdlovcenko gyvena Kubouje. 
Jis yra 57 m. amžiaus. Golov
cenko pareiškė, kad sąjūdis su
kurti „legalią Rusijos vvriausybę menės, galėtų geriau būti išnair-____ r__ ___
yra jau pasireiškęs prieš karą, dojamos visos žemės ūkio galimy- 6. Įvedamieji projektai, 
bet konfliktas sutrukdė mūsų bės ir padidinta pramoninių ga- vr-«« omn
darbą. Dabar pradedame inten- minių gamyba.
syvinti jį ir Maskvos uzurpatoriai „Mes turime visiems žmonėms, 
greit apie mus išgirs . . • mūsų (jar Rusijos nekontroliuojamiems, 
veikla^bus jiems kaip atominė padėti atsistoti ant jų pačių kojų", 

JAV Atstovų Rūmų b°mba“. pasakė gen. Oliver. „Jei mes bū-
’ ’' ' — • Sudarant vyriausybę, daugiau sime per daug savanaudiški ir ši-

ieitenanto Rafael. Reyna sukur- jįau, mes pajusime,“ kad pasaulis 

„Už Rusijos išlaisvinimą* ir ji patarnauti tik ginklų karui. Ir 
pažadėjo pilną paramą naujajai jei mes padarysime, ką mes priva- 
egzihnei vyriausybei. ]Ome -iuo metu padaryti, nejau- jeKias

___ „ ------ ----------Golovcenko sakosi rusų revo- sime sekančio karo pavojaus". Tema: Karo metu išgriautą „KOnigs- 
galėti Graikijoje, nes tai privestų liucijos metu kovojęs admirolo (NYJJT, 47. 9. 6). 
prie' tolimesnių žygių prieš Tur- Kolčąko pusėje prieš bolševikus 
kiją ir kitas kaimynines Vidur- ir ji remianičos visos baltųjų rusų Londonas. Amerikiečių spauda, 
žemio Jūros valstybes'*. Dabartinį grupės visame pasauly. atsakydama į britų užs’. reik. min.
JAV politikos uždavinį jis apibu- Golovcenko taip pat pareiškė, Bevino rugsėjo mėn. 3 d. pro- 
dino kaip didžiausį norą išlaikyti kad jo. organizacija nekovos dėl fesiniu s- gų kongrese pasiulvma, 
pasaulyje taiką, sovietai gi vedą imperijos karūnos atgaivinimo. Amerikoje esantį auksą padalinti 
politiką „pasaulį matyti griu- nes „Rusijos žmonės to nenori“, visam pasauliui, sutiko su didele 
vėsiuose, kad tik jie galėtų ant Ji sieksianti atstatyti demokra- pašaipa, 
šių griuvėsių * ................. .. “ ! 1™™™ -
47. 8. 28).

Vašingtonas.

Sovietų policija pabėgusio direk
toriaus neranda.

Netiekia pieno
Kauno, Alytaus, Marijampo

lės, Panevėžio, Ukmergės, Šiau- 
t lių, Lazdijų apskritys per pirmąjį 
» šių metų kvartalą neįvykdė nei 
. pusės duotojo pieno pristatymo 
, plano. Nematyti jokio pagerėjimo 
. šiose apskrityse ir antrajame me

tų kvartale.
Ukmergės apskritis gėdingai 

sužlugdė pirmojo šių metų ket
virčio pieno pristatymo grafiką. 
Valsčiuose visa eilė pieno surin
kimo punktų ištisomis savaitėmis 
ar net mėnesiais neveikia.

Štai Kurklių valsčiuje, kaip ir 
kitose vietose, du tokie punktai 
jau keli mėnesiai pieno nepriima.

■ („Tiesa“ balandžio 19 d.).

Lietuvoje sausros
Pietų Lietuvoje birželio mėne

sį siautusios sausros. Daugely 
vietų mėnesio pabaigoje ūkinin
kai piovė rugius. Šitokių sausrų 
Lietuvoje seniai bebūta.

Gen. Vitkauskas dėsto karinį pa
rengimą

Gen. V. Vitkauskas, kaip rašo 
vilniškė „Tiesa“, yra paskirtas 
Kauno universiteto karinės kate
dros viršininku. -

Kariniam parengimui Lietuvos 
mokyklose bolševikai skiria labai 
didelį dėmėsi ir kiekvienas mo
kinys ar studentas verčiami išeiti 
šį kursą.

Mažai užsėta
Baigiantis šių metų pavasario 

sėjai, Biržų apskrityje tebuvo įsė- 
ta 14 nuoš.; Raseinių — 16 nuoš.; 
Šakių — 19 nuoš.; Vilkaviškio — 
23 nuoš., ir panašiai. („Tiesa“ nr. 
110. oficialus statistinis Lietuvos 
TSR Žemės Ūkio Ministerijos 
pranešimas apie vasarinių kultū
rų sėją).

Paskelbta kad Lietuvoje sukur
tuose kolhozuose pasėtų vasarinių 
kultūrų nuošimtis yra dar perpus 
mažesnis (tas pat oficialus prane
šimas).

Grobstymai
Respublikos prokuroro pateik

tieji duomenys rodo, kad socia
listinės nuosavybės grobstymo 
faktų daugiausia pasitaiko Pre
kybos Ministerijoj, Vartotojų Ko
operacijos Sąjungos ir grūdų pa
ruošos įstaigų sistemose. Tenka 
tačiau pasakyti, kad panašūs 
grobstyto j ai ne visuomet susilau
kia pelnytos bausmės. Kai kurie 
vagys ir Sukčiai kai kurių liau
dies teismų buvo nubausti... lyg
tinai („Tiesa“ balandžio 23 d.)

Kėdainių pieninės direktorius 
apsivogė

Kėdainių pieninės direktorius 
Patkauskas, kuris taip pat buvo 
ir minėtos pieninės kasininkas, 
pasisavino iš pieninės kasos 15.000 
rublių ir dingo.

Gyventojai bando surasti oku
pantų jiems primestą Patkauską, 
kuris nukniaukė apylinkės ūki
ninkams priklausančius pinigus.

didelio kareivių skaičiaus. „Šitie 
vyrai galėtų būti įlieti į silpną 
Turkijos ūkį, ir jį sustiprinti".

a w mbuumv. wnxcavx.. Toliau gen. Oliveris pabrėžė, 
Amerikos pavyzdžiu vyriausybę“. ^a^ kol Rusija Turkijos pa-

mifijono vyrų”.
„Rusija veda tokią politiką, kad

laikyti tiek vyrų, kiek tik galima“, 
„šitie vyrai galėtų dirbtų produk
tyvų darbą. Kol jie to neatlieka, 
Turkijos ūkis negalės atsigauti. 
Atleidus šituos vyrus iš kariuo-

Atenai. 
užsienio komisijos pirm. Charles * - . ---- a ----- -—.............. —
A. Eaton spaudos atstovams pa- pastangų parodė Kubos laivyno tam žaidimui leisime vystytis te
reiškė, kad Graikija lengvai gali leitenanto Rafael Reyna sukur- I:au, mes pajusime,“ kad pasaulis 
pavirsti į trečiojo pasaulinio karo toji antikomunistinė organizacija yra nusistatęs prieš mus, o tai ga- . . .. .. .... TT5 "Rusime i člaicinnima“ ir n .. . ..... ..... »_parako statinę. „Graikijos padėtis 
turi visus elementus, kurie gali 
išsivystyti didesnį karą. JAV ne
turėtų leisti Sovietų Sąjungai įsi

viešpatauti. " (NZ, tinę valdžią Kremliuje. (NYHT.
47. 9. 4.)

Vašingtonas. Laivyno civilinių Berlynas. Britų licencijuotas 
reikalų dir. pavaduotojas kpt. Lyle laikraštis „Telegraf“ š. m. rugsė- 
Armel pareiškė, kad jis tiki, jog mėn. 2 d. praneša, kad rusų 
Rusija turi daugiau veikiančių Y?^žia brendimo stoką”. Laikraštis pabrė-
povandeninių laivų Ramiajame Niedemeuendorfo miestą, netoli v „ TO;vai« laitac mm 
vandenyne, negu JAV povande- Berlyno, ir jo patalpas užleisti so-, 
ninių laivų šiuo metu, esančių ak- vietų ^kariuomenei.  ̂ • _
tyvioje tarnyboje visame pasauly. Yictiniz: gyven 
JAV povandeninių laivų skaičius miestą palikti iki 6 vai. ryto, t y.
- — - ... — įkį koi kariuomenė pradės ---- 7. “r'*“ "L T-.“”'*' ličiui ir Vvtuvluiįžygiuoti į miestą. Laikraštis to- turėtų savo dėmėsi nukreipti į vl«Xlvič2Sv5 

liau praneša, kad įsakyme pasa
kyta, jog visi baldai turi būti pa-

nyje įrodinėja, kad Bevino pasiū
lymas' rodąs „intelektualinio" su

vandeninių laivų pajėgas, o tik jo 
asmeninė nuomonė, kurią susidarė 
iš spaudos pranešimų.

Seatle. JAV prekybos ministeris reį§kė, jog turkų armija turinti goję šitą turtą ypatingai su Dar-
W. Averell Harriman pareiškė, kad būti apginkluota moderniaisiais bo Vyriausybe" pasidalinti. 
Rusija graso pasaulio taikai ir 
perspėja ją, sakydamas, kad demo
kratijų turimos atominės atkeršina- 
mosios priemonės gali būti at
kreiptos prieš stiprų agresorių.

Pirmajame savo viešame puo- š. m. viii. 24 d. Rebdorfe dp sto
jime prieš Sovietų Sąjungą Harri- <E‘chsta«> gyventojai buvoi • • i ti.^ * • H u pakviesti į Rebdorfo bendruomeneiman, kurio kalbos turinys buvo priklausančių studentų technikų se- 
praneštas valstybės departamen- mestro darbų parodą. Būta labai ma
tui, Pacifiko Siaurės Vakaru pre- ionlos staigmenos. __, ' . . a ’ t- IT vai. stovyklos kom. pirmininkaskybos sąjungai pareiskp. ,,Ter>, p Eidukonis, tos parodos globėjas 
kur viešpatauja diktatūra, nesvar- ir rėmėjas, šiltai pasveikino studen- 
bu, ar po komunizmo ar fašizmo tos, iškeldamas Jų pasiektus studijų . , r rezultatus ir jų gražią iniciatyvą su-pnedanga, ten yra grasoma sau- pažindinti savo bendruomenę su savo 
gurnui ir laisvojo žmogaus pazan- akademiniais darbais, savo siekimais, 
„ai“. savo pažanga ir pasiryžimu dirbti Tė-
y " vynei.Buvęs ambasadorius Rusijai pa- parodos šūkis: „Dirbam Tėvynei“, 
reiškė, kad naujasis ir grąsomo Po to tarė žodį prof. Žemkalnis. 
nnhnHHrą iTnnPrialivm— nnlirinė ir rėmėjas, šiltai pasveikino studen- pobudzio imperializmas r- policine tų materiaiinę būklę ir jų kovą dėl 
valstybė jau beveik paskandino mOkslo. Dėja, DP šiandien yra verti- 
visus Rytų Europos gyventojus ir namas daugiau raumenų atžvilgiu. Iš- 
rrardina nrarvti ir Vakaru Eurona mokslinimas, ypatingai Intelektualinis, gązaina praryti ir vaKarų Europą. emlgrac|Jal bevetk nereikalingas. Bet 

„Tai yra žiaurus faktas, jog yra parodos šūkis aiškiai nusako, kuria 
pasauly veikianti jėga, kurios įį’'rp,lml launlmas pasukęs savo 
tikslas sukurti chaosą savo pačios vVSis Tarptautinis 
pražūčiai", pasaką jis. „Rusijos Mūnchene ( unrra 
vadai tikisi, kad mes kelerių me- r.ĮUMicn) culliviĮuG , ... . , būta studentų protesto aemonsiracijų,tų laikotarpį atsidursime skau- Jr t,a(io streikų. Baltijos Universitetas

Studentu darbu paroda Rebdorf e

Universltetas 
________ .______ UNIVERSITY 
MUNICH) sulikviduotas.’ Mūnchene 
būta studentų protesto demonstracijų 

džioje depresijoje, kuri sunaikins taip pat likviduotas. Vokiečiai labai

nenoriai priima mūsų Jaunimą į sa
vo universitetus, nors Jei jie prisi
mintų dažniau, kiek Jie, yra padarę 
Lietuvai žalos ir skriaudos, uždary
dami ir apnaikindami mūsų universi
tetus Vilniuje ir Kaune, galėtų savo 
pralankumu mūsų Jaunimui kiek su
švelninti padaryta musų kultūrai 
skriaudą. Juk nedera užmirštį kad 
esame naujos eros angoje, kur kiek
viena tauta bus Įvertinta pagal savo 
dvariškai — moralinį pajėgumą, žmo
niškumą ir kultūrą. Pasitaiko ir mū
sų tarpe žmonių, kurie neišmanyda
mi kenkia studentams: Jų gražias pa
stangas stengiasi nuvertinti, juodinti 
ir trukdyti. Ir tačiau viskas nugalėta: 
prieš mūsų akis aštuoni mšsų stovyk
los studentai technikai atidaro savo 
akademinių darbų apyskaitinę paro
dą. Maža pasakyti apyskaitinė, drą
siai pasakysiu ir pampkinnanti pa
roda. Iš to didelio kruopštaus darbo 
mes matome nepalaužomą tikėjimą į 
Lietuvos laisvę. Taip intensyviai ir 
produktingal dirbti gąli tik tas, kas 
tiki. Nereikia galvoti ir svarstyti: „Ar 
apsimoka?“ . . . „sportuodami ir šok
dami fiziškai sustiprėslm, kas taip 
svarbu bus mums emigracijoje“ . . . 
ir pn. Tokia galvosena — tai abejoji
mas Lietuvos ateitimi. Abejojimas —

bet net tų projektų grafikoje, pa
čiame braižymo būde. -

„Perspectlvae plctorum atųue ar
chitekto rum“.

Tą pačia proga laikau reikalinga 
pažymėti, kad ir atostogaudami mu
sų studentai randa laiko ir noro čia 
pat, stovykloje, lavintis. Matome čia 
stovykloje pagamintą stud. Kulpavi-

• čiaus modeli, Vytuvio Elchstštto vys
kupų rūmų monumentalios architek
tūros fragmentų studijas.

Yra kuo pasidžiaugti. Tai tikras ke
lias l laisvą rytojų. - • V. 2.

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Pirmosios lietuvių gimnazijos tremtyje 

dviejų metų sukaktį minint
Aprimus karo audroms, mūsų Jau

nimas, esąs čia tremtyje, kibo vėl į 
darbą Neaiški tada buvo msų trem
tinių padėtis; bet Jau vieni mokslo 
metai susitrukdę (žinoma, ne dėl mū
sų kaltės!), todėl musų jaunimas ne- 
belūkuriavo. o, susidarius šiek tiek 
palankesnėms darbui sąlygoms, grie
bėsi mokslo. Ir štai, 1945 metų birže
lio mėn. 18 d. prasideda pirmosios lie
tuvių gimnazijos tremtyje darbo die
nos. Gimnazijai vadovauti imasi daug 
vargo pakėlęs nacių koncentracijos 
stovyklose, gerbiamas mūsų profe
sorius dr. inž. A. Damušis. Darbas 
pradedamas tik su aštuntąja klase, 
bet Jau dada yra mintis, kaip galima 
greičiau pradėti darbą ir su kitomis 
klasėmis — atidaryti pilną gimnaziją.

Jei dabar mūsų mokyklose nepavy
dėtinos darbui sąlygos, tai ką kalbėti 
apie pirmąsias pokarines dienas. Sun-
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ku buvo užtikti kok( nors vadovėlį, 
o dar sunkiau su rašomąja medžiaga 
buvo. Tačiau tas darbo nesukliudė,— 
visos kliūtys buvo nugalėtos.

Visą laiką vyko pasiruošimas pilnos 
gimnazijos atidarymui. 1945 met. lie
pos 15 d. pradeda veikti parengiamoji 
klasė, kurios tikslas paruošti kandi
datų pirmajai gimnazijos klasei. Tuo
metiniam Kempteno kolonijos švie
timo vadovui Anatolijui Kairiui be
galė darbų: iškovoti UNRRA’oj gim
nazijai patalpų, sukomplektuoti pilną 
mokytojų tarybos sąstatą, paruošti 
tremties gimnazijai pritaikintą mokslo 
planą ir kit. Bet kietas būdas ir jau-, 
natviška energija visa tai nugali, ir 
1945 met. rugpiūčio mėn. 31 d. įvyksta 
iškilmingas Kempteno „Maironio“ 
Vardo Lietuvių Gimnazijos atidary
mas. Tuometinis gimnazijos direk
torius dr. inž. A. Damušis, iškilmingo 
pilnos gimnazijos atidarymo proga 
kreipdamasis į mokinius pažymėjo: 
„ ... reikia ' mokytis, mankštinti 
protą, o būsim vertesni Lietuvos 
atstovai. Siame. pasaulyje nėra lai
mingo gyvenimo, bet tik herojiškas 
gyvenimo kelias. Einant tuo keliu, 
reikia iškelti ryžtingumą, kovoti kitų 
labui, už tiesą — tai tikrasis žmogaus 
kelias . . .“ Šie mums brangaus dr. 
inž. A. Damušio pasakyti žodžiai gi
liai krito į jaunųjų širdis, ir jie iki 
šiol duotųjų savo direktoriaus nuro
dymų bei pamokymų laikosi.

Lietuvis moksleivis, maža širdies 
tematęs iš- mūsų globėjų pusės, ne
nusiminė ir savo užsibrėžtam tikslui 
pasiliko ištikimas. Tuo tarpu, kai 
mūsų visuomenės nemaža dalis abe
jingai žiūri į darbą, lietuvis mokslei
vis pustuščiu pilvu jau dvieji metai 
tvirtai it ryžtingai dirba.

Kempteno „Maironio“ Vardo Lie
tuvių Gimnazija per šiuos dviejus 
darbo metus išleido dvi abiturientų 
laidas. Pirmoji abiturientų laida (23) 
buvo išleista 1946 met. vasario mėn. 
28 d. (pati pirmoji laida tremtyje),’ 
antroji laidą (12) — 1947 met. kovo 
27 d. šiuo metu gimnazijoj mokosi 
120 mokinių, ir nuo rugpiūčio 4 d. 
pradėtas trečiųjų mokslo metų antra
sis ketvirtis.

Didelio., supratimo sunkiame švie
timo bei auklėjimo darbe yra parodę 
ir kiek galėdami pagelbėję prof. kan. 
J. Meškauskas, buv. komiteto narys 
švietimo ir kultūros reikalams, o šiuo 
metu LRK Kempteno skyriaus pirm. 
N. Tautvilas ir buv. komiteto 
pirm. inž. K. Pabedinskas. Jiems ten
ka nuoširdi mokytojų padėka.

Dr. inž. A. Damušis Kempteno 
„Maironio“ Vardo Lietuvių Gimnazi
jai vadovavo nuo 1945 metų birželio 
18 d. (nuo gimnazijos įsikūrimo) iki 
tų pat metų gruodžio mėn. 16 d., o 
nuo to laiko iki šiai dienai nenuilsta
mai ir sumaniai gimnazijai vadovauja 
vyr. asist. matematikas R. Zalubas, 
vice—direktoriais yra J. Eidėnas ir 
B. Graužinis.

Eichstštas-Rebdorfas. vm. 28. Lie
tuvos Operos solistai J. Augaitytė, J. 
Nauragis. O. Nauraglenė ir muzikas 
A. Kučiūnai koncertavo Rebdorfo — 
Elchstštto lietuviams.

— Prisidėjus žymiam skaičiui naujų 
gyventojų, Rebdorfe iš naujo pradėta 
organizuoti choras, vaidintojų mėgėjų 
grupė ir įvairios sporto komandos.

J. Gaidys.

Knygos sukakties minėjimas 
Ravensburge

Ravensburgo lietuvių kolonija su
rengė lietuviškosios knygos 400 metų 
sukakties minėjimą. Bendruomenes 
kultūrinių reikalų tvarkytojas Ant. 
Gustaitis, atidaręs minėjimą, perdavė 
žodį komiteto pirmininkui P.Viščiniui, 
kuris trumpai apibudino spaudos ir 
literatūros reikšmę tautos ir ypač 
išeivijos gyvenime ir ta pačia proga 
pasveikino kolonijos narį poetą Bern. 
Brazdžionį, sukakusį šiemet 40 metų 
amžiaus, ir įteikė Liet. Rašytojų 
Tremtinių Draugijos pirmininkui S. 
Santvarų! Ravensburgo lietuvių 3000 
markių auką kultūros Fondui. S. 
Santvaras nuoširdžiai padėkojęs už 
ravensburgiečių dovaną, nurodė į li
teratūros vargus tremty, drauge iš
reikšdamas viltį, kad lietuviško žo
džio kova galų gale baigsis laimė
jimu. Po to jis visų lietuvių trem
tinių rašytojų vardu pasveikino jubi
liatą, trumpoje kalboje iškeldamas jo 
nuopelnus lietuvių literatūrai.

Poetui Brazdžioniui, kuris savo ju
biliejaus nebuvo linkęs pripažinti ir 
nenorėjo, kad jo sukaktis būtų ofi
cialiai švenčiama, buvo įteiktas ra
vensburgiečių adresas, surašytas lie
tuvių latvių, estų, ukrainiečių, ispanų 
ir kt. kalbomis tų tautų reprezentan
tų. Poetą taip pat raštu sveikino 
Šveicarijos lietuvių jaunimas.

Benys Babrauskas sąmojingoj ir 
kupinoj originalių minčių paskaitoj 
atvaizdavo lietuvių literatūros vysty
mąsi nuo Mažvydo iki naujausių lai
kų, ypač akcentuodamas mūsų rašti
jos pradžią.

Literatūrinėj minėjimo dalyj savo 
eiles skaitė B. Brazdžionis, St. Sant
varas, G. Tulauskaitė, Henr. Radaus
kas, P. Pilka ir B. Augustinavičius, 
o A. Gustaitis paskaitė įdomų frag
mentą iš Fromo-Gužučio „Vargdie
nių“ 
• Minėjimo pabaigoj St. Liepa, Dan. 
Llaugminienei akompanuojant, padai
navo kelias dainas. Rašytojai ir dai
nininkas klausytojų buvo palydėti 
triukšmingais plojimais.

Minėjimo proga salėje buvo su
ruošta lietuviškosios knygos paroda. 
Jos organizavimu rūpinosi žurnalistas 
A. Braziulis ir dailininkas J. Pen- 
čyla, kuris taip pat skoningai išde- 
koravo- salę, kurioje vyko minėjimas.

Kemptenas. Rugpiūčio 29 d. įvyko 
LRK* Kempteno skyriaus visuotinis 
narių susirinkimas, kur vienu balsu 
buvo priimtas nuoširdus padėkos laiš
kas broliams Amerikos lietuviams už 
aukas rūbais, maisto produktais bei 
pinigais, kurias BALFAS persiunčia 
tretiniams. Iš skyriaus pirmininko 
pranešimo sužinota, kad vien LRK 
Kempteno skyriaus daugiau kaip 2000 
tautiečių buvo sušelpti iš BALFO 
gautomis reikmenėmis. Be to, ne
maža paspirties susilaukė ir išskrlnin- 
guoti mūsų tautiečiai per LRK Kemp
teno skyrių, šio susirinkimo metu 
buvo išrinkti ir atstovai į visuotinį 
LRK narių suvažiavima, kuris įvyks 
rugsėjo mėn. Augsburge.

— Rugpiūčio 27 d.' Kempteno Miesto 
Teatro salėj koncertavo Kauno kon
servatorijos prof. V. Ružlckis. Vietos 
vokiečių laikraštis „Der Allgauer“ la
bai maloniai apie minimą koncertą 
atsiliepė. Klek teko patirti, prof. V. 
Ružlckis netrukus išvykstąs į JAV 
profesoriauti.

,,Der Allgauer“ apie bažnytinės 
muzikos konzertą Kemptene

šventė. Programos atlikime, kurios 
vargonų dalį išpildė Fr. Lehrndorfer 
jun., dalyvavo žymios meninės kolo
nijos pajėgos. J. S, Bacho preliudu 
ir fuga G-dur vargonams buvo pra
dėtas bažnytinės muzikos koncertas. 
St. Daugėlienė, savo programą atlik
dama, su sudvasintu religiniu susitel
kimu pagiedojo Bacho „Ar tu esi“-ir 
Moniuškos „Domine, Domine“, kur 
ji savo gryną ir pajėgų įvairuojan
čio kan t ii eno j išlavintą mezzosopra- 
ną pilnai išreiškė. Sopranas Bičkienė 
Moniuškos giesmę „O, Visagali“ ir 
Verdi maldą iš „Otelio" operos per
davė su spinduliuojančiu ryškumu ir 
giliai paveikiančia dvasine šįluma. 
Religinius duetus Mendelsono „Ecce 
Panis“ ir Grabausko „Avė Maria“ 
giedodamos, skambiu ir dinanlšku jų 
atlikimu menininkės parodė“ didelį 
savo sugebėjimą. P. Armonas gies
mių veikimą dar sustiprino dviem už
buriančiais, su nuostabiu Švelnumu ir 
tono grožiu atliktais violenčelė daly
kais, kam menininkas buvo pasirin
kęs HMndelio „Largo,, ir Squire 
„Malda“. K-

Kemptene leidžiamas vokiečių dvi
savaitinis laikraštis rugpiūčio 20 d. 
numeryje gražiai atsiliepia apie baž
nytinės muzikos koncertą, surengtą 
Jo Prokilnybės šv. Sosto Delegato 
kan. F. Kapočiaus garbei Marijos 
Dangun Žengimo šventėj.

„Kempteno lietuvių kolonija Mari
jos Dangun Žengimo šventėj surengė 
šv. Lauryno bažnyčioj religinės muzi
kos koncertą, kuriuo buvo užbaigta 
šv. Sosto Delegato kan. Kapočiaus 
garbei ątfruošta lietuviams rbikšminga

Liūdime dėl netikėtos brolio 
ir svainio A. A. VIKTORO 
GAMZIUKO mirties pačiame 
jėgų žydėjime. Jis nebegrįš 
į Lietuvą, kurią taip mylėjo. 
Janina Gamziukaitė-Tarulie- 
nė Dr. Albertas Tarulis 
Philadelphia, USA

Mielą coll. GRAJAUSKAITE VIRGINIJĄ, brangiam tėve
liui mirus, nuoširdžiaiužjaučią.

Collegos, — ės šviesiečiai

BSV Angsburg — „Dainava“ U:5
Šeštadienį, rugsėjo 6 d. Augsburge 

įvyko bokso rungtynės tarp Svabi
jos meisterio BSV ir „Dainavos“, 
sustiprintos keliais Kassello ir Mūn- 
cheno boksinipkąis. Rungtynės sd - 
traukusios per 4.000 žiūrovų baigėsi ne
pelnytu vokiečių laimėjimu 11:5. 
Atskiru kovų susitikimai yra šie: 
musės sv. Švilpa, pagal teisėjų spren
dimą pralaimi Heinzmanui, nors vor 
kietis tik pirmame runde turėjo ne
žymią persvarą. Antrame runde Švil
pai pasiseka vokietį paguldyti iki „9“ 
ant grindų ir jis tą randą aiškiai 
laimi. Trečiame runde, būdami abu 
nuvargę kovoja daugiau iš distanso, 
tačiau lietuviui pasiseka porą „ka
blių“ ir Jis tą rundą laimi. Tačiau 
teisėjai pripažįsta vokietį laimėtoju, 
kas iššaukia žiūrovų tarpe nepasi
tenkinimą.

Širvaitis — Klening. Si kova Jau pir
mame runde baigėsi vokiečio laimė
jimu. Klening, geriausias savo svorio 
Augsburgo boksininkas, tą dieną ko
vojęs 118 rungtynes prieš jauną Šir
vaitį, antroje minutėje kovą išspren
džia k. o. .

Zujus — Scheffler lengvo svorio su
sitikimas baigėsi taip pat technišku 
k. o. vokiečio laimėjimu. Nors Zujus 
dar buvo tinkamas tolimesnei kovai, 
tačiau ringo teisėjas dėl nežinomų 
priežaščlų, gal kiek nelygią šia porą 
nutraukė, skelbdamas Schefflerį lai
mėtoju. Po trijų susitikimų vokie
čiai veda 6:0.

Mataičio susitikimas su Kraft bai
gėsi dramatiškai. Pirmame runde tik 
gongas gelbsti vokietį nuo k. o. An
trame runde Mataitis kiek atlyžta, 
tačiau iniciatyvos iš savo rankų 
neišleidžia. Trečiame runde pas abu 
matosi nuovargis ir šis rundas bai
gėsi lygiomis. Aiškus Mataičio lalmė- 
jjmas, tačiau teisėjai vėl pripažįsta 
vokietį laimėtoju. Sis sprendimas 
iššaukia ilgą žiūrovų švilpimą. Pa
našus teisėjų elgesys buvo pusvldu- 
tinio svorio susitikime Markevičiaus 
su Albrechtu. Albrechtas pradžioj 
smarkiai puola, tačiau Markevičius 
tiesiais smūgiais jį „atšaldo“. Nežymi 
Markevičiaus persvara. Antrame Ir 
trečiame runde mūsiškiui pritrūksta 
kiek „kvapo“, tačiau jis ir toliau 
puola gerą Albrechtą, rinkdamas 
tašką po taško. Neabejotinas Marke
vičiaus laimėjimas, nors teisėjai šią 
kovą vėl pripažįsta vokiečiui. (Tenka 
pažymėti, kad taškų skaičiuotojai bu
vo du vokiečiai, ir vienas / lietuvis. 
Tad neabejotina vokiečiu teisėjų 
„persvara“ 2:1). Po penkių susiti
kimų vokiečiai veda 10:0.

Pirma, „oficialų" tašką mūsų ko
mandai laimi Saldaltis, lygiomis už
baigęs kovą su Lethner. Saldaltis sį 
susitikimą gražiai sukovojo, nežiūrint, 
kad antrame runde sulaužė rankos 
nykštį. Saldaltis pirmame runde gra
žiai ginasi ir eilė Lethnerio smūgių 
pasiekia Saldalčio pirštines. Antrame 
ir trečio rundo pradžioje Saldaltis

kiek atlyžta (sulaužytas nykštys), ta
čiau pabaigoje susigriebia, bet to 
nepakanka bendram laimėjimui. 
Bendras rezultatas 11:1 vokiečių nau
dai.
’ Vidutiniam svory, visus boksinin
ko privalumus turįs Dundzys' Jau 
pirmame runde kovą su Phillip iš
sprendžia k. o. savo naudai. Tuo pa
taiso rungtynių pasekmę į 113.

Pussunkiam srovyje Dailydė taip 
pat k. o. laimi prieš Betz. Jau pir
mame runde Betz kelis syk krenta 
ant grindų, tačiau šiaip taip išsilaiko 
iki galo. Antrame runde Dailydė 
pereina prie „generalinio" puolimo, 
vokietis neatlaiko stiprių lietuvio 
smūgių ir pasiduoda. Technišku k. o. 
laimi Dailydė.

Bendras pagal skaliojo staliuko“ 
apskaičiavimą rezultatas yra 11:5 vo
kiečių naudai. Priskaičius neteisingus 
Markevičiaus, Mataičio ir Švilpos pra
laimėjimus (blogiausiu atveju lygio
sios) bendras rungtynių rezultatas tu
rėtų būti 8:8.

Virš programos latvis Smits 6 run- 
dų kovoje taškais laimėjo prieš Mehr- 
lingerį ir mūsiškis Severinas taip 
pat 6 randų susitikime laimėjo prieš 
Siaurės Bavarijos meisterį Mehelerį.

Keletas pastabų: dėl Severino ir jo 
gero bokso mums netenka abejoti. 
Matome jį kiekvieną savaitę Augs
burge boksuojantls už vokiečių BSV 
komandą ir žinome, kad savo svoryje
jis yra Augsburge geriausias. Tenka 
stebėtis, kad Severinas šiose rung
tynėse nestartavo už „Dainavos" klu
bą (o jo taškai buvo taip reikalingi). 
Tikimės, kad sekančiose rungtynėse 
Severinas savo klaidą atitaisys ir 
„Dainavos“ eilėse dalyvaus kaip tik
ras jos narys. Kbr.

Augsburgo sporto žinios
Rugsėjo 6 d. Augsburge įvyko fut

bolo rungtynės tarp vietos lenkų 
„Sokol“ komandos ir „Dainavos“. 
Nežiūrint, kad dainaviečiai savo ko
mandą buvo sustiprinę Adamavičium 
ir Baltramonaičiu, teko pralaimėti 
pasekme 3:0. (1:0).

— Nuo ž. m. rugpiūčio mėn. 25 d. 
Augsburgo „Dainava" pradėjo leisti 
sieninį sporto laikraštėlį, pavadinta 
„Sporto Žinios". Kbr.

Dviguba Lituanicos pergalė
VIII. 23 Kasselyje viešėjo Hanau 

Perkūnas, kur žaidė krepšinio ir fut
bolo rungtynes su Lituanlca. L klasės 
tuanica nugalėjo Perkūną 46:40 (13:15). 
krepšinio pirmenybių rungtynėse Li- 
Rungtynės buvo gana įtęmptos ir 
pasekmė svyravo. Pirmą ketvirtį Li- 
tuanica užbaigė savo naudai, vėliau 
hanavlškial persisvėrė ir vienu laiku 
vedė. Esant pasekmei 33:31 Perkūno 
naudai, aikštę už baudas apleido abu 
komandų kapitonai Ralkevičius su 
Paransevičium Į pabaigą Lituanlca 
smarkiai susiėmė ir, paėmusi Inicia
tyvą į savo rankas, užbaigė rungtynes 
šešių taškų persvara, kartu Ir laimė-

dama L. klasės pirmenybėse antrą 
vietą. Taškai: Lituanicos — Varkaia 
16, K. Miškinis 10, Ralkevičius 6, 
Landsbergis 6, Afanasjevas 6, Mičiu- 
lis 2; Perkūno — Bagdonas 22, Pil
velis 8, Paransevičius 7, Dragune- 
vičius 2, Kalvaitis 1.

Futbolo rungtynėse Lituanlca sukir
to Perkūną ,5:0 (1:0). Pirmame kė
linyje puikiu Adamavičiaus šūviu iš 
baudos kasseliečiai vedė 1:0. Antrame 
kėlinyje Lituanlca visiškai prispaudė 
svečius ir pirmose minutėje savižu
džiu įvarčiu vedė 2:0. Vėliau, vienas 
praėjęs, Sabaliauskas pakėlė pasek
mę 3:0. Į pabaigą rungtynių K. 
Miškinis su galva pakėlė ligi 4:0 ir 
Sabaliauskas 5:0.

VIII. 23—24 Hanau įvykusiose Gross- 
Hesseno lengvosios atletikos rungty
nėse dalyvavo keletas Lituanicos 
lengvaatlečių. Labanauskaitė disko 
metime su 28,28 m. ir ieties metime 
su 21,48 m. laimėjo pirmąsias vietas, 
rutulio stūmime su 8,88 m. užėmė 
antrą vietą. A. Milašiūtė šuolyje į 
aukštį gavo trečią vietą, iššokusi 
1,21 m.

Pasibaigus L. klasės krepšinio pir
menybių I—jam ratui, Lituanlca, su
rinkusi po lygiai taškų su Perkūnu, 
tačiau turėdama geresnį krepšių san
tykį, užėmė antrąją vietą. Komandos 
vietomis pasiskirstė/
1. Kovas 12 taškų
2. Lituanlca 8 taškų
3 Perkūnas 8 taškų
4. ‘ Wūrzb. Vytis 6 taškų
5. Tūbingeno ASK Vytis 4 taškai
6. Gdttlngeno YMCA 2 taškai
7. GSK 2 taškai

šachmatininkai ruošiasi Pabaltijo 
olimpijadai

Rugsėjo 12 d. Kemptene prasideda 
amerikiečių zonos lietuvių šachmati
ninkų pirmenybės, kuriose dalyvauja 
14 stipriausių zonos šachmatininkų, jų 
tarpe ir meisteriai Tautvalšas ir Ar
lauskas. Pirmenybės truksiančios 7 
dienas. Minimo turnyro tikslas — su
daryti lietuvių šachmatininkų rink
tinę -ir pasirengti Pabaltijo Tautų 
olimpijadai Augsburge.

fender, Jfiger (21:19 21:13) ir Andrulis 
HI, Norkus H, Weinberg, Perne (21:9; 
21:14). Bendra šio susitikimo pasekmė- 
8:1 lietuvių naudai.

Atitaisymas
„Žiburių“ Nr. 35 (94 sporto žinutėje 

„NUrnbergo sporto šventė“ pirmoje 
pastraipoje yra praleisti žodžiai: . . . 
lietuvių krepšininkus atstovavo Ko
vas, lietuvių futbolininkus . . .

Sporto žiniose iš Kejnpteno pažy
mėta, kad Kempteno lietuvių futbolo 
komanda pralaimėjo prieš vokiečių 
II-ja futbolo komandą 2:1. Turi būti: 
rungtynės baigėsi lygiomis —1:1.

Pranešimai
„Aidų“ administracijos pranešimas 

Jau išėjo „Aidų“ Nr. 5 ir platinto
jams, kurie nėra atsiskaitę už visus 
keturius pirmuosius numerius penk
tasis numeris nebesiunčiamas. Pavie
niams asmenims žurnalas siunčiama 
tik apmokėjus iš anksto. Paskiro nu
merio kaina RM. 6. „Aidų“ prenume
rata Amerikon ir Anglijon atseina 
RM. 7, | kitus kraštus RM. 10. Pla
tintojams gaunantiems nemažiau 10 
egz., duodama 10% nuolaidos.

„Aldų“ Administracija

„Žiburių“ administracijos pranešimas 

Šiomis dienomis išsiuntinėtos pavie
niams asmenims sąskaitų ištraukos. 
Jų iki šio mėnesio 20 d. neišlyginus 
ir neimokėjus prenumeratos iš anksto 
bent už 10—20 numerių, laikraščio 
siuntinėjimas visai nutraukiamas ir 
laikraštis siunčiamas tiems asmenims, 
kurie prenumeratą yra iš anksto su
mokėję. Kartą laikraščio siuntinėjimą 
nutraukus, jis nebeatnaujinamas.

Dėl riboto laikraščio tiražo naujos 
prenumeratos nebepriimame.

Platintojus prašome nedelsti su at
siskaitymu.

„Žiburių“ Administracija.

Sv. Sosto Delegatūra išleido šiuos 
naujus leidinius:

Šaudymo sportas
Stockholme įvykusiose tarpvalsty - 

blnėse prizinio šaudymo varžybose 
estų ekipa laimėjo daugiausia do
vanų: 5 aukso, 13 sidabro ir 11 bronzo 
medalių Kadangi estų tremtiniams 
nebuvo leista atstovauti savo valsty
bę, tai tie laimėjimai buvo užskaityti 
Švedijai. Pažymėtitlna, kad vienoj sa
lėj pakabinta Estijos vėliava, Jugo
slavijai pakėlus skandalą, buvo pa
šalinta.

Kemptenlečiai nugali geriausius 
Svabijos stalo tenisininkus

Rugpiūčio 21 d. „Park“restorano sa
lėje Kemptene kemptenlečiai lietuviai 
stalo tenisininkai nugalėjo Svabijos 
stalo teniso žvaigždes. Gal vokiečiai 
užtikrinta savųjų pergale netikėjo, 
bet taip skaudžiai pralaimėti 8:1 tai 
tikrai nemanė. Kemptenlečiai vokie
čiai žinojo gerai, su kuo turima rei
kalo, nes Jau keletą kartų buvo matę 
užtikrintus lietuvių laimėjimus prieš 
vokiečių kemptenlečlų rinktinę.

Rungtynių pradžioj susitinka šeštoji 
pora: Andrulis II ir Knie. Andruliui II 
nesėkmės diena, o tuo naudojasi Knie 
ir laimi saviesiems tą vienintelį taš
ką (21:16; 17:21 ir 21:18). Tolimesni su
sitikimai didelio rūpesčio lietuviams 
nebesukėlė. Ostelka visai lengvai lai
mi prieė Gurlikoff pasekme 2—0 (21:6; 
21:10). Sventickui jau tenka gerokai 
pasitempti prieš jaunąjį vokietuką 
Jhger, bet vis dėlto laimi 2—1 (21:13; 
20:22 ir 21:19). Norkus II be didesnių 
pastangų „ sudoroja " Memmingeno 
meisteri Greifender pasekme 2 — 0 
(21:12; 21:17). Nusileidžia Duliūnui ii 
Kempteno meisteris Perner, kuris 
pralaimi pasekme 2—0 (21:18; 21:14) 
svabijos meisteris Weinberg irgi ne
parodo Andriuliui III didesnio pasi
priešinimo. Andrulis III lengvai laimi 
prieš Weinberg pasekme 2 — 0 (21:9; 
21:18). Visus tris susitikimus dveje
tuose vokiečiai irgi pralaimi: Andru
lis II, Sventlckas-Knle, Gurlikoff 
(21:6; 21:15); Ostelka, Dullūnas-Grei-

SV. ISTORIJOS N. ĮSTATYMĄ (bro- 
šiuruota) rm 8.—

SV. ISTORIJOS N. ĮSTA
TYMĄ (įrišta, atspausta labai 
gerame popieriuje) RM 12.—

Abi šio leidinio laidos at
spaustos dviem spalvom * ir 
gausiai iliustruotas.

Stasio Ylos MEILE RM. 3,50
Be to, dar yra likęs ma

žas kiekis:
S. Sužiedėlio SV. KAZI

MIERO RM 2.—
Maldeikio — Maceinos LY

ČIŲ PROBLEMŲ RM 2,50
Užsakymus siųsti Sv. Sosto Dele- 

gatūros Leidinių Administratoriui 
(14a) KIRCHHEIM/T., Alleenstr. 128.

Pavieniai užsakant, reikia iš anksto 
atsiųsti pinigus ir pašto išl. Užsakant 
paskiro leidinio daugiau kaip 10 egz., 
teikiama nuolaida.

§. m. liepos mėn. 14 dieną Gop
pingen Landesversicherungsan- 
stalt mirė lietuvis buv. karo be
laisvis Pranas Kvedaras, gimęs 
1908 m. vasario mėn. 2 dieną Jur
barke. Giminės ir pažįstami, no
rintieji apie mirusį gauti smul
kesnių žinių, prašomi kreiptis, i 
L. R K. Skyrių, Schw. Gmūnd, 
Bismarck Kaseme.

L. R. K. Schw. Gmūnd 
Skyriaus Valdyba

„S.M. gegužės mėn. 31 d. mirė Bal
tijos Universiteto studentas mišk. 
BRICKUS, Vaclovas, gimęs 
1915 met. lapkričio mėn. 26 d. Kirk
iluose. Giminės ar asmenis turinčius 
teišėtus įgaliojimus į mirusiojo turtą 
prašome atsiliepti."

Lietuvių Studentų Atstovybė 
(24b) Pinneberg. Study Centre

Paieškojimai
Medžikauskaltė Irena ieško šių savo 
artimųjų:

T. Semiolaitės Irenos Iš Žarėnų Pas
kutinė gyv. vieta — Wuerzburg

2. Baranauskaitės Leokadijos iš Tau
ragės. Paskutinė gyv. vieta — 
Ma ehr.-Schonberg

3. Romanausko Andriąus stl šeima 
iš Žarėnų. Paskutinis adresas — 
Kr. Demmin

4. Girdvainis Zigmas su šeima iš 
Žarėnų

6. Zygo Ad.
7. Tamašausko su šeima iŠ Žarėnų. 

Paskutinis adresas iš Pommem. Ieš
komieji ar žinantieji apie aukščiau 
minėtus asmenis prašomi atsiliepti 
šiuo adresu:

Service Social, Baltensection
Innsbruck

Rechenweg 15 
Austria

Kas žino apie likimą Saulihsko Pe
tro iš Alytaus apskr. arba seserų 
Albinos, Anelės, Augenljos, Marytės 
bei Terėses Kurtinaičių iš Bartinin
kų, maloniai prašoma pranešti šio 
laikraščio administracijai Saulinsko 
Mykolo vardo.

Juozas Kajackas iš USA teiraujasi 
apie savo seserį Kajackaitę — Gegu-

žienę, ūkininkę iš Pervazninkų kai
mo, Kudulių valšč., Sakių apskr. Jie 
patys, arba žinantieji Gegužių šeimos 
gyvenamąją vietą arba jų likimą 
pranešti: Viktorui Klapatauskui,
Augsburg-Hochfeld, Leypoldstr. 3.

Juozas Matušaitis. Augsburg-Hoch
feld. DP Baltic Camp, prašo atsiliepti 
Juozą ir Petrą Bražeikas, kilusius iš 
Utenos apskr. ir valsčiaus. Grybeliu 
kaimo, kuriems nori sutelkti infor
macijų apie jų gimines Kanadoje.

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN prie KASSEL’io, IEŠKO 

SEKANČIŲ ASMENŲ:
KEREJEVAITE Lydija, 26 metų 
KEREJEVAITE Meta, 24 metų 
KEREJEVAS Valdemaras, 23 metų 
KOPSTALIENE Ona, 35 metų, 1945 

m. buvo US zonoj
LIAUDINSKAS Justinas, 8 metų, bu

vo Swinemuende, Vokietijoj
LICHTENSTEIN Aba. 23 metų, buvo 

Munlch'o, stovyklojn
LIUTKUS-Katowsky Lieschen, 28 m.
MATULEVICIENE-Novikaitė Juzė. 26 

metų, kilusi -iš Liudvinavo, Mari- 
jamp. aps.

MATTUTES Michel, 40 metų, buvo 
Dmenau e, Thuęringen.
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KAIPIR KUR VYKS BUSIMASIS
KARAS

Rimtas šveicarų laikraštis 
„Journal de Genėve“ įsidėjo Jac
ques Rouvier straipsnį, kuriame 
bandoma išvesti busimojo even
tualaus anglosaksų — sovietų ka
ro apybraižas. J. Rouvier rašo:

.Atominė bomba, be abejo, ap
spręs strategiją ir taktiką, tačiau 
bendrieji pagrindiniai duomenys 
bus tie patys. Rusija, kaip ir na- 
poleoninė Prancūzija ar hitlerinė 
Vokietija, stos kaip kontinentinė 
galybė prieš jūrinį priešą. Dėl to 
ji stengsis apvaldyti Europos ir 
Azijos kontinentą su jo pakraš
čiais, šiaurės ir vakarų Afriką su 
Casablanca ir Dakaru, Kiniją, 
Korėją, Pacifiko salas. Jos prie
šai turės stengtis išlaikyti ko 
daugiausia bazių išlaipinimams.“

„Journal de Genėve“ bendra
darbis yra įsitikinęs, kad anglai 
ir amerikiečiai negalės atsilaikyti 
prieš eventualų sovietų antplūdį 
į Vakarų Europą: „Esant dispro
porcijai 1:10 neįmanomos jokios 
modernios kautynės. Iš Europos 
teks trauktis, ir tą traukimąsi 
dengiančios pajėgos (o tai tega
lės būti atkurta vokiečių kariuo
menė) bus paaukotos sunaikini
mui. ši hipotezė išaiškina dauge
lį dalykų, kurie šiaip jau yra la
bai migloti. Anglosaksų pasitrau
kimas iš Europos, be abejo, būtų 
tik laikinis: iš bazių, kurios bus 
laikomos bet kuria kaina, prasi
dės amerikiečių priešpuolis. Tos 
bazės bus Ispanija, Pirinėjų gi
nama, toliau, Kreta, Turkija. 
Šiaurės Afrika, Japonija. Toji 
sistema ankštai siejasi su britų 
sistema. Pastarosios svorio cent
ras eina nuo Viduržemio jūros link 

Kairo gatvėse šalia europietiškos elegancijos dar dažnai sutinkamos 
moterys su skraistėmis, bet ne visų jos yra labai uždengiančios veidų

Indijos vandenyno per Afrikos 
širdį. Britai suprato, kad ateity 
jie turės remtis nebe vien savo 
jūrine galybe, kaip ligi šiol, bet 
ir sausumos bei oro pajėgomis, 
kurios turės turėti savo bazes. 
Joms parinkta pusiaujo Afrika. 
Ji gins Viduržemio jūros — Sue- 
zo — Indijos vandenyno arteriją 
ir dengs britų-amerikiečių naftos 
interesus Irake, Irane, Arabijoje.

Tos sistemos abu poliai bus Ke
nija ir Nigerija, Afrikos konti
nento rytuose ir vakaruose; juos 
jungia 3.000 mylių ilgio strategi
nis kelias.“

Kai šitos britų ir amerikiečių 
bazės bus užimtos, reikia laukti, 
kad bus pradėta atominė oro 
ofenzyva, rašo J. Rouvier. „Britai 
ir amerikiečiai tuo metu kur nors 
už Elbės atominėmis bombomis 
padarys iš šiaurės į pietus einan
tį „draudžiamąjį koridorių“ kokiu 
50 km pločio. Į vakarus nuo to 
koridoriaus pasilikusioms sovietų 
pajėgoms jie tada surengs naiki
namąsias kautynes. Politiniu po
žiūriu anglosaksams didžiausią 
problema bus surinkti pakanka
mai Vakarų Europos sąjunginin
kų pajėgų. Nėra tikra, kad tas už
davinys bus lengvas.“

Dėl busimojo karo laiko „Jour
nal de Genėve“ bendradarbis ši
taip samprotauja:

Šiuo metu amerikiečių pajėgos 
yra perdėm atnaujinamos, maksi
maliai pritaikant moderniuosius 
išradimus. Tasai atnaujinimas te
bus visiškai pravestas tik apie 
1948 m. Tai bus anglosaksų kari
nio apogėjaus metas. Kariškai 
kalbant, konfliktas būtų vienoks, 

jeigu jis įvyktų prieš 1949 m., ir 
kitoks, jeigu jis įvyktų po to. 
Pirmuoju atveju anglosaksai tu
rės būtinai išlaikyti savo bazes 
IspanijojeL Šiaurės Afrikoje, Juo
dosios jūros pakrašty, Irane, 
AJeutų salose, japonų salyne ir 
gal Korėjoj. Tačiau jeigu kon
fliktas turėtų kilti po 1949 m., tai 
raketinių sviedinių pažanga leis
tų atsisakyti Ispanijos ir Turki
jos tramplynų. Dabar raketiniai 
sviediniai jau ■■lekia !•.••• my
lių; pagal naujausius planus no
rima tą nuotolį padidinti ligi 
15.000 mylių.“ Tuo atveju raketi
nių sviedinių baterijas būtų ga
lima pastatyti Čado ežero bei Su
dano srityse, Saudi Arabijoje, Ja
ponijoje, Šiaurės Aliaskoje, Ka
nadoje, Grenlandijoje. Anot J. 
Rouvier, busimajame kare jau
triausi strateginiai punktai bus 
Tol. Šiaurė, Vidurio Afrika ir Ja
ponija.

LIETUVIAI TREMTINIAI 
ARGENTINOJE 
PROTESTUOJA

Ekonominėj ir Socialinėj UN 
Taryboje š. m. rugpiūčio m. 12 d. 
Sovietų Sąjungos atstovas užsi
puolė Brazilija ir Argentiną, kad 
šiose valstybėse išvietintieii as
menys išnaudojami kaip pigioji 
darbo jėga. Del tokio ižulaus So
vietų užsipuolimo, visi Argenti
non po karo atvažiavę lietuviai, 
buvę DP, nutarė paskelbti dekla
raciją. kurioj pareiškė:

„1. Griežčiausiai protestuojame 
dėl 'šio Argentinos įžeidimo iš 
sovietų delegato pusės ir pareiš
kiame savo nustebimą, kaip tie 
ponai, kurie pavergė mūsų Tė
vyne ir savo teroru privertė mus 
iš laisvų savo šalies piliečių pa
sidaryti išvietintais asmenimis, 
turi dabar drąsos dėtis mūsų gy
nėjais ir skelbti melą apie lais
vės šalis, davusias mums prie
glaudą.

2. Pareiškiame visam pasau
liui, kad mes esame sužavėti tua 
riterišku svetingumu, kuriuo mus 
priėmė Argentina, ir širdingiau
siai dėkojame šiam kilniam kraš
tui ir jo Vyriausybei, teikian
tiems mums darbo ir pragyvene- 
nimo galimybes lygiai su savo 
krašto piliečiais.

Išvietinti lietuviai Argentinoje 
vienu balsu nutarė pasiųsti šią 
deklaraciją Jungtinių Tautų Eko
nominei ir Socialinei Tarybai. 
Argentinos Respublikos Preziden
tui, Argentinos Užsienių Reikalų 
Ministeriui, Imigracijos Direkto
riui. visiems Amerikos Kontinen
to Valstybių Užsienių Reikalų 
Ministeriams. didžiosioms Žinių 
agentūroms ir visiems didesnie- 
siems šio krašto laikraščiams.“

Šis nutarimas tuč tuojau įvyk
dytas ir Argentinos lietuvių ka
ro tremtinių protestas nuskam
bėjo radio bangomis ir per laik
raščių skiltis per visą naująjį 
kontinentą, sukeldamas argenti
niečių ir kitų amerikonų-simpati
jas, kurių neteisingam įžeidimui 
taip staigiai ir stipriai reagavo 
lietuviai, įsijungę į laivos šalies 
gyventojų eiles. H.

Užpuolė lietuvį redaktorių
Neseniai Buenos Aires buvo 

užpultas Argentinos lietuvių „Ži
nių“ laikraščio redaktorius K. 
Kliauga.

Atėję vieną dieną du ispaniš
kai kalbą vyrai pasisakė, kad 
atėję telefono patikrinti. Kai tik
tai suėjo į namą, tie du nepra
šyti svečiai atstatė revolverius į 
Kliaugos kritinę ir jį ir jo šei
mą suvarė į kitą kambarį. Pas
kui, užsimovę pirštines, pradėjo 
kratą, ieškojo Lietuvos Pasiunti
nybės dokumentų. Pasigriebė apie 
150 lietuvių tremtinių laiškų ir 
spaudai parengtus originalus.

Po kratos, banditai iš K. Kliau 
gos atėmė 100 pesų neva už „dar
bą“. Sako, kad Argentinos istori
joje tokio įvykio dar niekad nėra 
buvę. Pėdos sekamos po raudo
nosios ambasados pamatais.

Teresė Neumann iš Konnersreutho
Ant jos rankų matyti žaizdos, kurios atsiveria kiekvieną penkta
dienį, ypač Did. Penktadienį, ir primena Kristaus žaizdas. Tuomet ji 
kalba tokia kalba, kurią specialistai laiko aramajiška. Jau 20 mt., 
kai ji nieko nevalgo ir negeria. Savaitės pradžioj ji dirba darže, 
lanko ligonius ir priima svečius. Dabar ji turi 28 metus amžiaus.

Is Urugvajaus 
lietuviu gyvenimo
Liepos mėn. 19 d. Lietuvos at

stovas dr. K. Graužinis priėmė sa
vo atstovybėje rinktinius Monte
video kolonijos tautiečius. Pasaky
tose kalbose pats ministeris ir ^po- 
nia ragino Urugvajaus lietuvius 
dirbti ir aukotis dėl Tėvynės lais
vės atgavimo. Toliau kalbėjo J. 
Musteikis, Ant. Liūdžius ir Moterų 
Draugijos vardu p. M. cieslins- 
kienė. Buvo minimi tremtiniai ir 
renkamos aukos tremtinių našlai
čiams. Baigiant sugiedotas Tautos 
Himnas.

— Lietuviškas kultūrinis gyveni
mas reiškiasi Montevideo mieste, 
kur yra daugiausia susispietusių 
lietuvių. Yra kelios organizacijos. 
Dabar stipriai pradėjo veikti Urug
vajaus Lietuvių . Taryba, kurios 
valdybą sudaro: Mikas Krasinskas 
— pirmininkas, J. M. Miklovis- 
Daukšys — vice-pirmininkas, Al
binas Gumbaragis — sekretorius, 
Bolius Laucius — kasininkas ir A. 
Račkauskas, J. Babilius ir B. Na- 
mickas — nariai. Šioji Taryba lie
pos 27 d. surengė Išeivių Dienos 
minėjimą sū šeimyniškais pietu
mis. Pasakyta kalbų apie Darių ir 
Girėną.

—Montevideo kolonijos geriausi 
dainininkai yra Ona Mockutė, Al
ba Grigaitė ir Vytautas Dorelis.

— Pažangiausi prekybininkai yra 
pijaninų fabrikantas Antanas Dam
brauskas, J. Ramonas, A. Jankus, 
Ad. Kaušinis, P. Žukelis, P. Sa
dauskas, St. Bartnikaitis, J. Alek
na, J. Kanopa, St. Rasikas ir k.

^-Montevideo lietuvių kolonija 
turi savo kunigą Stasį Grigaliūną, 
kuris laiko pamaldas liet, katali
kams vieną kartą per mėnesį.

Estu Tremtiniu Centrinis -
Politinis komitetas 
keliamas i Švedija

Detmolde įvyko estų tremtinių 
bendruomenės centrinio politinio 
komiteto narių suvažiavimas, ku
riame tarp įvairių klausimų, lie
čiančių estų tremtinių bendruo
menę, buvo nutarta centrinį politi
nį komitetą perkelti iš Vokietijos 
į Švediją, nes ’ iš vokiečių pusės 
yra pareikštas nepasitenkinimas, 
kad j u krašte egzistuoja bet ko
kios kitos- politinės grupės, kaip 
pav. latvių ir lietuvių, kurios pa
laiko ryšį su viso pasaulio politi
nėm grupėmis ir veikėjais.
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Afrikos .Monrovia valstybėlės delega
tas saugumo taryboje C. • Abayomi 
Cassell pasikalbėjimo metu su JAV 

delegatu Warren H. Austin
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