
Vai eisim, eisim, mes čia nebūsim
Į svetimą šalelę.

Čion juoda duona ir tos neduoda 
Sudžiūsim kaip nendrelės . . .

Čion ir mus bara ir kožnas bara 
Kas geras ir kas piktas . . .

Čion nėr tos dienos ir tos adynos 
Kad nėr baugios navynos . . .
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KOMUNISTU
OFENZYVA ITALIJOJ

Nepaslaptis ypač mums, lietu- pagal klasinės revoliucijos pavyz- 
viams, kas diriguoja visų kraštų dį, kai, žlugus fašistinei santvar- 
komunistams. Tuoj po karo jiems kai, Italijoj kils chaosas. Todėl 
buvo nurodyta, kad Vakarų Euro- tuomet italų komunistai daugiausia
poj jie neturi siekti pilnos krašto 
valdžios. Jie turėjo stengtis tiktai 
Įeiti į vyriausybę ir joj išsilaikyti 
Įvairiems reikalams ateičiai. Todėl 
tuoj po karo tiek italų, tiek pran
cūzų komunistai pasisakė už ben
dradarbiavimą.

Būdami vyriausybėj, komunistai 
stengėsi užkirsti kelią bet kokiam 
sovietų užsienio politikos nepri
tarimui ir sudaryt sąlygas, kurios 
turėjo prisidėti prie politinės dis- 
organizacijos ir vyriausybės su- 
silpninimo palaikymo. Tuo būdu 
jie manė sužlugdyti Vakarų Euro
pos valstybes ir jas galutinai lai
mėti sovietų diktatūrai.

Tačiau Kremliaus komunistiniai 
strategai šiame savo plane nepra
mato dviejų svarbių veiksnių. Pir
miausia, Vakarų Europos valsty
bės parodė didelį ir stiprų norą 
išlaikyti savo nepriklausomybę, 
kurią stipriai parėmė JAV. Del to 
komunistai tiek Italijoj, tiek Pran
cūzijoj buvo išvyti iš vyriausybių. 
O antra, JAV paskelbė Marshall© 
planą, kuris turi pagydyti ir sustip
rinti sergantį Europos valstybių 
ūkį.

Ofenzyva visomis jėgomis
Kremlius, matydamas ligšiolinės 

komunistų taktikos Europoj nesėk
mingumą ir norėdamas pasinau
doti dar sunkia esama padėtim, 
pakeitė savo direktyvas Vakarų 
Europos komunistų partijoms. Visi 
ženklai rodo, kad komunistams 
yra įsakytą tuojau pradėti ofen
zyva visomis jėgomis. Vietoj ben
dradarbiavimo jie, pasinaudodami 
savo įtaka darbininkų organizaci
jose, kursto streikus. Vietoj svy
ravę jie dabar bendo tai, ko 
anksčiau vengė — užgrobti krašto 
valdžią.

Italija pirmoj eilėj
Iš visos padėties atrodo, kad 

šios naujos komunistų ofenzyvos 
padariniai pirmiausia bus matomi 
Italijoj.

Užvaldyti Italiją komunistų pla
nai sudaryti dar karui tebeinant. 
Tuomet komunistiniai italų parti
zanai, suorganizuoti Ispanijos 
tarptautinės brigados veteranų ir 
pasiųsti iš Maskvos, svarbiausiu 
tikslu turėjo ne kariauti su italų 
fašistais ar vokiečių naciais, bet 
pasiruošti valdžios užgrobimui 

savo energijos eikvojo puldami 
ne fašistus, bet būsimus savo kon
kurentus. Badoglio kapituliacija 
ir sudarymas pietų Italijoj są
jungininkams palankios Italijos 
vyriausybės sugriovė šį komu
nistų planą.

2 milijonai bedarbių
Dabartinė Italijos padėtis ne

lengva. Ekonominiai trūkumai 
kraštą sunkiai slegia. Infliacija didė
ja. Nėra jokių perspektyvų, kad 
netrukus pagerėtų Italijos preky
bos balansas. Jau eilė mėnesių, 
kai registruotų bedarbių skaičius 
siekia virš 2 milijonų. Jungtinės 
Amerikos Valstybės, kurios vienin
telės gali pastatyti Italiją ant 
tvirtų kojų, veikia pamažu ir, 
kaip paprastai, nepakankamai. Dėl 
to Kremlius laiko, kad dabar yra 
patogi proga pakeisti ligšiolinę 
taktiką ir pradėti ofenzyvą už 
valdžios paėmimą į savo rankas.

2.214.000 koniunistų
Komunistai Italijoj jaučia savo 

svorį. Jie po krikščionių demo
kratų yra antra didžiausia partija. 
Pagal maždaug prieš tris mėnesius 
paskelbtą statistiką Italijos komu
nistų partija turėjo 2.214.000 narių. 
Paskutinių laiku, jie varo propa
gandą savo narių skaičiui padi
dinti iki 2,5 milijono.

Per paskutinius rinkimus 1946 
m. liepos mėn. 2 d. komunistai 
laimėjo 4.342.000 balsus, t. y. dvi
gubai daugiau negu jie turėjo 
registruotų narių. Krikščionys de
mokratai su maždaug 1 milijonu 
registruotų narių gavo 8 milijonus 
balsų. Tas aiškiai rodo, kiek ga
lima narių skaičium remti spėlio
jimus del laimėjimo būsimuose 
rinkimuose.

Per savivaldybių rinkimus praė
jusių metų gale kai kuriuose di- v K JONYNAS 
dėsniuose Italijos miestuose ko-
munistar turėjo didesnį pasisekimą, 
tačiau jų balsų laimėjimas ėjo so
cialistų sąskaita, ir todėl jėgų 
santykis su kartuoju sparnu buvo 
be žymesnio pasikeitimo.

Pastangos nuversti Gasperi 
vyriausybę

Sąryšy su ofenzyvos pradėjimu 
Italijos komunistai ėmė reikalauti, 
kad atsistatydintų krikščionių 
demokratų lyderio Gasperi vado-

vaujama vyriausybė. Komunistų 
vadas P. Togliatti ėmėsi net gra
sinimų. Esą, jei Gasperi vyriausy
bė nepasitrauks, tai bus panau
dota ,,30.000 gerai ginkluotų parti
zanų". Ta pačia proga italų komu
nistai nepasigaili karčių žodžių ir 
amerikiečiams. Paskutiniuose ko
munistų susirinkimuose buvo gir
dėti šaukiant „Mirtis Trumanui“,

Iliustracija 1947 m.

o Togliatti kalbėjo apie JAV „pa-[ 
saulinę diktatūrą" ir jų pastangas 
„iššaukti kitą karą". Rugsėjo mėn. 
24 d. jiems pavyko kampanijoj 
prieš Gasperi vyriausybę sudaryti 
koaliciją su kitomis penkiomis 
kairiosiomis partijomis.
Iki šiol dar sunku pasakyti, kaip 
toli eis kairiųjų partijų bendra
darbiavimas komunistų ofenzyvoj 
už valdžios pagrobimą.

riklausančių JAV—se Italijos pi
liečiams ir perleido 28 prekybos 
laivus parsivežti maistui ir rei
kalingoms žaliavoms bei atstatyti 
savo užsienio prekybai.

Rusijos pasisakymas prieš Itali
jos priėmimą į JTO ir jos staigus 
taikos sutarties su Italija ratifika
vimas pastatė JAV prieš rimtą 
dilemą. Iki šiol JAV Italijoj turėjo 
15.000 ir Trieste 5.000 karių. Pa-

JAV prieš dilemą
Didelio dėmesio Italijai yra 

parodžiusios JAV. Neskaitant 
moralinės paramos, JAV davė 
Italijai kreditų pramonės atsta
tymo pradžiai bei subalansuoti 
laikinus Italijos tarptautinius 
mokėjimus; JAV taip pat nurašė 
Italijai 1 bilijoną dol. skolos ir 
sutiko atleisti 60 milijonų dolerių,

(D&ŪSVU HLLtdJlLS

Mes nesame emigrantai, kurie 
norėtume Vokietijoj nuolatiniai 
įsikurti. Mes esame tremtiniai, 
t. y. žmonės, jėga iš tėvynės iš
plėšti ir, kai tik susidarys reikia
mos sąlygos, norį prie pirmos 
progos į ją grįžti.

Šis didysis troškimas visur ir 
visada mūsų jaučiamas. Jis sa
vo spalva nudažo ir kiekvieną 
mūsų tremties gyvenimo įvykį. 
Su juo sunkiai yra suderinamas 
ir ilgamečių tremties gyvenimo 
sukakčių minėjimas, nes kiek
vieni tremty praėję metai mus 
užgula vis didesniu tėvynės pa
siilgimu ir sukelia skausmo dėl 
mūsų didžiojo troškimo išsipildy
mo nu delsimo.

Todėl jokia tremties gyvenimo 
sukaktis negali būt švenčiama su 
tokiu džiaugsmu, koks tokiu at
veju būtų mums esant laisvoje 
savo tėvynėje.

Šioj nuotaikoj mes prisimename 
ir „Žiburių“ sukaktį. Spalio mėn. 
5 d. sueina dveji metai, kai išėjo 
jų pirmasis numeris.

Nežiūrint šių dviejų praėjusių 
metų laiko tarpo, mūsų tremti
nių gyvenimas daug nepasikeitė. 
Netikrumas ir neaiškumas tebė
ra žymiausi mūsų gyvenimo 
bruožai, nors atrodo, kad artėja 
diena, kada mes arba būsime per
kelti į kitus kraštus, arba įvyks 
tai, kas išspręs mūsų grįžimą į 
pasiilgtą kraštą.

Kaip ten bebūtų, mes turime 
pasitikėti Gėrio pergale ir neiš
leisti iš akių savo didžiojo Tikslo. 
„Žiburiai“ ir toliau, kaip iki šiol, 
stengsis praskaidrint savo tau
tiečių tremtinio dalią.

gal didžiųjų valstybių susitarimą, 
taikos sutartims įsigaliojus, visa 
okupacinė kariuomenė turi būti 
atitraukta. Dabar del įtemptos pa
dėties Viduržemio jūros srity ir 
pačioj Italijoj šios okupacinės 
JAV kariuomenės palikimas ne tik 
garantuotų Italijos saugumą, bet 
taip pat ir jos demokratiją.

Ne labai tolima ateitis parodys, 
kokia knyptim pasisuks Italijos 
gyvenimas. Kai kurie laikraščiai 
rašo, kad Italijoj bręsta svarbesni 
įvykiai negu Graikijoj. Ne be 
reikšmės Italijos likimui yra fak
tas, kad ji turi bendrą sieną su 
Rytų Europa ir užima svarbią 
strateginę vietą Viduržemio jūroj.
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LT BENDRUOMENES
ATSTOVAMS SUSIRENKANT

pat gana nelengya. Nustojusieji 
D. P. teisių lietuviai visai blogoje 
būklėje. Jų skaičius nuolat auga. 
Organizuotumo požiūriu jie gana 
atsilikę. Vietos gyventojai-vokie- 
čiai ir atsakingi jų įstaigų parei
gūnai dažnai nepasigaili tremti
niams pikto žodžio.

Trečiojo pasaulinio karo grėsmė 
verčia tremtinius dar labiau susi
organizuoti, susitelkti ir bendro
mis jėgomis pakelti įvairias tarp
tautines negeroves. Tiek daug 
kentėję buvusiojo karo metu, 
tremtiniai jokiu būdu negali pa
silikti ir toliau beviltiškoje būk
lėje. Nerimui dar jokių davinių 
nesimato, bet pasirengimui tinka
miausias laikas atėjo.

Šitoje būklėje tremtiniai dažnai 
nustoja ramaus ir šalto galvojimo 
ir pavieniai metasi į nežinomą li
kimą, kad tik išsilaisvinus nuo 
įgrisusio tremtinio gyvenimo. Bra
zilija, Venecuela ir kiti europie
čiams menkai tinkami apsigyventi 
ir dirbti kraštai virsta jų gyvenimo 
ir darbo svajone. Sunkiose Sąly
gose pasiduodama emigracinei 
karštligei, pamirštant, kartais, net 
pagrindinius lietuvių tautos sieki
mus ir gal būt netolimą galimybę 
laimingai sugrįžti į išlaivintą Lie
tuvą.

Tokiose tremtinių gyvenimo ap
linkybėse LTB atstovų suvažiavi
mas įgyja ypatingos reikšmės ir 
jo dalyviai prisiima rimtą atsako
mybę dėl tremtinių likimo. Orga-

Rugpiūčio ir rugsėjo mėn. buvo 
rinkimai į LTB atstovų suvažia
vimą. Jau beveik visur atstovai 
•išrinkti. Spalių mėn. 9 ir 10 d. 
įvyksta tremtinių atstovų suvažia
vimas.

Suvažiavime numatyta svarstyti 
ir tvirtinti LTB Vyriausiojo Trem
tinių Komiteto ir kitų organų 
praėjusiųjų metų veiklą bei pa
jamų ir išlaidų apyskaitas, priimti 
ateinančių metų sąmatą ir išrinkti 
LTB valdomuosius organus — Vyr. 
Tremtinių Komitetą ir Vyr. Kon
trolės Komisiją. Be abejonės suva
žiavimas išklausys ir kitų centrinių 
lietuvių organizacijų atstovų pra
nešimus ir pasisakys visais šiuo 
metu tremtiniams svarbiais klausi
mais. Tremtinių teisinė, medžia
ginė ir kultūrinė būklė bei laiki
nio įkurdinimo reikalas bus svar
biausieji suvažiavimo svarstymo 
dalykai.

Demokratiškai rinktas visose 
Vak. Vokietijos okupacinėse zo
nose tremtinių suvažiavimas, kaip 
vyriausiasis LTB organas, laisvai 
svarstys ir išspręs daugybę dabar
ties ir ateities tremtiniams opių 
reikalų. Bus paliesti tremtinių ben
druomenės įteisinimo, bendriniai 
lietuvių tautos uždaviniai ir keliai 
tautinei bei valstybinei laisvei iš
sikovoti. Visų šiame bare dirban
čių veiksnių glaudesnis susideri
nimas ir sąmoningos tautinės vie
nybės išlaikymas susilauks reika
lingo atstovų dėmesio. Patys trem
tiniai suvažiavimui skiria daug 
vilčių, o jo dalyviai rengiasi tin
kamai savo pareigas atlikti.

Ir ne stebėtina! Tremtinių gyve
nimas vis sunkėja. Geresnės pa
talpos iš tremtinių slysta. Jiems 
lieka tik kareivinės, barakai ir 
menkai vertingos apgriautų prie- 
mieščių pastogės. Maistas mažėja- 
ir nuolat eina prastyn. Drabužiai’ 
ir apavas nusinešioja. Tremtinių 
lėšos išsenka. Iš viso sparčiais stato Prancūzijai sunkią darbo 
žingsniais einama į nusigyvenimą. jėgos problemą. Kaip ją išspręsti? 
Žmonių moralė iš lėto smunka. — Italų imigracija mus apvylė 
Tremtinių teisinė būklė vis dar — pirmiausia savo skaičiumi, 
neaiški ir jų ateitis gana miglota. Pagal sudarytas sutartis turėjo 
Kultūrinio darbo-mokyklų, kursų, atvykti 200.000 italų po 17.000 
meno vienetų, spaudos ir knygų kas mėnuo. Tuo tarpu imigruo- 
leidimo-sąlygos nuolat blogėja. Mū- jančių skaičius neprašoka 5.000 
sų studentija blaškoma ir neturi per mėnesį, 
menkiausių sąlygų mokslui tęsti Esame nusivylę ir kokybiškai: 
Profesinis išsimokslinimas ir vers- italų vyriausybė neturėjo jokio 
lo keitimas darosi vis sunkesnis pagrindo leisti išvažiuoti rinkti- 
ir sunkesnis. Žmoniško darbo gau- nei darbo jėgai. Dar pridurkime, 
ti vokiečių ūkyje tremtiniams taip kad ji neskatino sutartį vykdyti.

J. E. Vyskupas Brizgys lankėsi Schw. Gmūnd DP lietuvių stovykloje 
Borjero įuotr.

gija ir Liuksemburgas, pav., su- 
verbavo gana didelį skaičių žmo
nių, ypač angliakasių, ir jų palie
ka labai mažai. Suvėlavimas yra 
didžiai pragaištingas ir žemės 
ūkiui. Tik po derliaus suėmimo 
galima pasmdyti žemės ūkio dar
bininką. Praktiškai 1947 m. yra 
pralošti.

Iš kitos pusės, žemės ūkio dar
bo jėgos verbavimo metodai labai 
netobuli. Žemės ūkio Generalinė 
Taryba (CCA) nėra pakankamai 
atstovaujama šiose misijose. Dar
bo sutartys, patikėtos, įmigracijos 
įstaigai, pasižymi žinomu neaiš
kumu, kuris jas dažniausiai pa
daro nepanaudojamas: ten daž
nai praleidžiama ūkininko nori
moji darbininko kategorija, o tai 
veda prei apgailėtinų nesusipra
timų. Tačiau viena iš didžiausių 
imigracijos įstaigos misijų spra
gų, jei neminėti anglių kasyklų, 
yra darbdavių atstovų nebuvimas. 
Darbdavys, ir tai normalu, yra 
linkęs samdyti noriau darbinin
ką, kurį jis pažįsta, kurį jis pats 
pasirinko ar prašo parinkti. Vals
tybės atliekamas anoniminis ver
bavimas jau neduoda pasitikėji
mo. Dėl to reikėtų, kad darbda
viai būtų plačiai atstovaujami 
misijose.

Pagaliau, palieskime paskutinį 
klausimą: prancūzų opinijos pa
rengimas. Mūsų darbininkai yra 
paprastai įspėti dėl užsieniečių ir 
linkę juos laikyti savo konkuren
tais. Gi profesiniai ir politiniai 
organai, užuot kovoję prieš šitą 
tendenciją, ją dar skatina, DP ą 
priori ir be skirtumo norėdami 
traktuoti tik kaip „Respublikos 
priešų kovos trupes", kurioms 
mes turėtume uždaryti sienas. — 
Šis politinis įsikišimas į iš esmės 
techninę imigracijos problemą 
nėra leistinas. Jis prieštarauja 
mūsų ekonominiams reikalams. 
Tie reikalai yra perdaug skubūs, 
jog mes leistume sau eiti prieš 
juos dėl į akis krentančių šališku
mo motyvų. — Priešingai, pagei
dautina išmintinga propaganda, 
kuri leistų suintensyvinti DP ver
bavimą ir jiems patikrinti Pran
cūzijoj palankų priėmimą. Galima 
būtų organizuoti jų intencijai sa
vos rūšies socialinę tarnybą, kuri 
palengvintų jų prisitaikymą ir 
padėtų įsiterpti į visuomenę, už 
kurios ribų karas ir jo pasėkos 
per ilgai juos privertė gyventi.

Tuo būdu mes veiktume su
derinamai su musę tikrais intere
sais ir, be to, atliktume žmonišką 
darbą. (E.)

žinti karo belaisvius. Reikėjo 
laukti ateinant į darbo ministeri
ją Daniel Woyer. t. y. iki komu
nistų pasitraukimo iš vyriausy
bės, kad būtų imtąsi naujos ini
ciatyvos.

Tik 1947 m. balandžio mėn. 
imigracijos įstaiga ne be baimės 
pradėjo verbuoti DP prancūzų zo
noj. Jos rūpesčiu iki šiandien 
įvežta apie 3.500. Pasirodo didelė 
disproporcija tarp didumo ver
bavimo misijų, esančių ten, bū
tent Freiburge (per 200 asmenų ir 
apie 60 mašinų) ir pasiektų re
zultatų DP verbuoti reikia su di
deliu atsargumu. Tarp jų yra ne
aiškaus elemento: savo krašto 
pasmerktų, arba „fašistų“, kurių 
buvimas Prancūzijoj nepageidauti
nas ir vengtinas. Be to, kai kurių per 
ilgas gyvenimas be darbo jų sto
vyklose, visokios rūšies mainai, į 
kuriuos jie leidžiasi, turėjo pra
gaištingos įtakos jų moralei. Taip 
pat būtina, kaip verbavimo misi
jos praktikuoja, juos trejopai tir
ti sveikatą, profesijos ir moralės 
atžvilgiais. Vis dėlto atrodo, ne
ginčytina, kad pradedant prancū
zų zona DP imigraciją iki pat pas
kutinių savaičių neteisėtai kliudo 
Generalinė Darbo Taryba. Nuro
domi būdingi pavyzdžiai. Būhl ir 
Rastatte iš maždaug 150 savano
rių, vieną dieną prisistačiusių, ne
buvo priimta nė dešimties.

Verbavimo galimybės yra žy
miai geresnės amerikiečių ir ang
lų zonose, ir Prancūzija 1947 m. 
birželio mėn. pasirašė su sąjun
gininkais naują sutartį. Po dide
lių pavėlavimų Imigracijos įstai
gos misijos, pagaliau, išvyksta 
rugsėjo pradžioj. Vienas biuras 
būsiąs įkurtas veikiai apie Mann- 
heimą, prie prancūzų ir ameri
kiečių zonos ribų. Jau pirmuosius 
kontaktus su DP užmezgė dar 
vietoj tebesančios mūsų senosios 
repatriacijos misijos, kurios bu
siančios pakviestos dirbti bendrai 
su Imigracijos įstaigos misijomis.

Netrukus būsią vykstama į bri
tų zoną. Pažymėtina, kad anglai 
neturi intereso greitinti žygių, nes 
jie patys kaip tik verbuoja 120.000 
darbininkų ir. žinoma, nori rezer
vuoti sau geriausius.

Pavėlavimas parodytas šiose 
lALOLCAia, AAAA.«xvA»»i- *__ ,* derybose, prisideda prie to, kas
žadėjo grąžinti į tėvynę lenktf^anksčiau buvo minėta, ir jis ne- 
angliakasius, kurie dirbo Francu- beatitaisomas. Ne tik tūli DP, pa- 
zijoj. sikeitus psichologinėms sąlygoms

Nuo 1946 mė birželio mėn. ame- nėra linkę išvykti, bet dar Pran- 
rikiečiai paragino paskubinti grą- cūzija ateina paskutinioji... Bel-

nizuotoje bendruomenėje vyriau
siojo organo-suvažiavimo sprendi
mai ir jų sėkmingas vykdymas 
turi pagrindinės svarbos.

Todėl, nuoširdžiai pasveikinsime 
po pusantrų metų susirenkantį 
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 
atstovų suvažiavimą ir palinkė
sime pozityviai ir sėkmingai aps
varstyti ir išspręsti paminėtuosius 
taip opius lietuvių tremtinių rei
kalus bei išrinkti tikrai darbingus 
ir lietuvių tremtinių gerovei pa
sišventusius žmones į vyriausius 
valdomuosius organus.

Politiniai uzkulisai DP
verbuojant dardant i Prancūzija

„Le Monde“ 1947. 9. 5 rašo: 
Vokiečių belaisvių grąžinimas

Vienas momentas iš J. E. vysk. Brizgio lankymosi Schwib. Gmūnd ’ - Borjero nuotr.

Imigracijos įstaiga pasiuntė 
misiją į Maroką verbuoti 5.000 
angliakasių. Anglai sutiktų duoti 
mums kiek darbininkų lenkų iš 
80.000, kurie pas juos dirba. Bet 
tai tėra paliatyvai. — Gi „D.P.“, 
priešingai, galėtų duoti Prancū
zijai stiprų darbo jėgos įnašą. Jie 
sudaro, būtent, Vokietijoi ir Au
strijoj, per 1.200.000 žmonių re
zervą: 314.000 lenkų, 189.000 bal
tų, 30.000 jugoslavų, 156.000 žydų, 
54.000 apatridų ir 86.000 įvairių 
Vokietijoj (40.000 prancūzų zonoj, 
259.000 britų ir 530.000 amerikie
čių). Austrijoj yra 475.000 įvairių 
tautybių.

1945 m. rugpjūčio mėn. prancū
zų vyriausybė buvo sudariusi su 
amerikiečiais sutartį išvežti 35.000 
darbininkų, iš kurių 20.000 ang
liakasių, 10.000 žemės ūkio ir 5.000 
statybos darbininkų. Iš to skai
čiaus 2.500 DP buvo įvežti į Pran
cūziją.

1946 m. sausio mėn. tuo laiku 
apgailėtinos politinės priežastys 
pertraukė šitą verbavimą: iš vie
nos pusės, opozicija Generalinės 
Darbo Tarybos (CGT), nenorin
čios įsileisti elementus, laikomus 
nepakankamai „demokratiškais“, 
iš antros pusės Varšuvos vyriau
sybės demaršas. Ne tik buvo su
laikyta lenkų imigracija į Pran
cūziją, bet tuometinis darbo mi- 
nisteris, Ambroise Croizat, pasi-

Prie Biržų ežero
E. Karpavičiaus nuotr.
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Baltijos pabėgėliai Danijoje
Danijoje baltų pabėgėlius glo

boja Danų Raudonasis Kryžius, 
kuris pabėgėlių globos darbą pe
rėmė iš britų administracijos or
ganų, pasižadėdamas rūpintis jais 
iki galutinio pabėgėlių problemos 
išsprendimo. Tačiau tą uždavinį 
Danų Raudonasis Kryžius atlieka 
visai jo paskirties neatitinkančiu 
būdu, dėl to jo globojamiesiems 
pabėgėliams tenka gyventi nepa
kenčiamose sąlygose.

1. Baltiečių pabėgėlių teisinė 
padėtis

Danijos vyriausybė jokiu ofi
cialiu aktu niekad nėra pripa
žinusi Estijos, Latvijos ir Lietu
vos įjungimo į Sovietų Sąjun
gą. Dėl to atrodo, kad danai tu
rėtų simpatizuoti baltiečiams pa
bėgėliams, kurie, būdami geri 
patriotai, kovoją ir kenčią už sa
vo krašto ir tautos laisvę, to pil
nai užsitarnauja. Šie pabėgėliai 
ir bėgo į Daniją, tikėdamiesi pa
tekti į draugingą šalį, seniai ži
nomą savo demokratinėm libe- 
ralinėm tradicijom. Deja, dabar
tiniu laiku, palyginti maža gru
pė baltiečių pabėgėlių (apie 4000) 
toli gražu nėra traktuojama kaip 
politinių pabėgėlių grupė.

Danijos valdžia traktuoja pa
bėgėlius ir išvietintus asmenis 
remdamasi ir UN statutu dėl šių 
asmenų traktavimo. Tačiau Danų 
Raud. Kryžius, atrodo, nenori 
kreipti dėmesio nė į tas ribotas 
teises, kurias šis statutas pabėgė
liams rezervuoja. Jis pabėgėliams 
net nepripažįsta pabėgėlių ar iš- 
vietintų asmenų vardo, vadinda
mas juos karo belaisviais.

Baltų pabėgėliai Danijoje gavo 
paprastas DP korteles, nors IRO 
statutas suteikė jiems politinių 
pabėgėlių vardą, pagal kurias 
jiems periodiškai, paprastai kas 
trys mėnesiai, yra duodami dar
bo leidimai. Darbas yra visiems 
privalomas ir jo pasirinkimas nė
ra laisvas. Kiekvienas, prieš pra
dėdamas dirbti, privalo gauti Da
nų Raud. Kryžiaus leidimą ir la
bai dažnai jis esti verčiamas dirb
ti blogesnėmis sąlygomis, negu jo 
busimasis darbdavys buvo jam 
pažadėjęs. Blogiausia yra tai, kad 
išskyrus retus atvejus, pabėgė
liams yra draudžiama apsigyven
ti už DRK stovyklų ribų ir jų 
darbovietės negali būti nuo sto
vyklų labai nutolusios. Be to, pa
bėgėliams yra draudžiama pra
šyti maisto kortelių, ir jie yra 
verčiami maitintis stovyklose.

Pabėgėliams taip pat neduoda
ma drabužių kortelių, į kurias jie 
turi teisę kaip darbininkai ir 
naudingi bendruomenės nariai. 
Jų pabėgėliai, norėdami sunkią 
savo padėtį palengvinti, pradėjo 
mokestį už darbą imti drabužiais, 
gautieji drabužiai buvo DRK 
konfiskuoti, o nusikaltusieji ak
menys pasiųsti į pataisos stovyk
las.

Kadangi darbininkai privalo 
mokėti už jų išlaikymą stovyklo
se iš savo uždarbio, jų priversti
nis laikymas stovyklose yra ne- 
pateisinimas. Kiekvienas darbi
ninkas privalo mokėti už save ir 
suaugusį šeimos narį 1,75 kronas 
už maistą ir 1,75 kronas už kam
barį dienai. Už vaikus moka pusę 
tos sumos. Be to, jis privalo mo
kėti į savaitę 2 kronas kultūros 
reikalams. Kadangi darbininkas 
vidutiniškai į savaitę uždirba 
apie 80 kronų, šeimai susidedant 
iš trijų asmenų, 2 suaugusių ir 1 
vaiko, jis privalo išleisti už mais
tą ir butą, plius kultūros reika
lams, 66,90 kronų. Tai sudaro 
daugiau kaip 80 procentų uždar
bio. Nenuostabu, kad danų laik
raščiai pabėgėlių stovyklas vadi
na brangiausiais viešbučiais Da
nijoje. Juo didesnė šeima, juo 
daugiau šeimos galva privalo 
mokėti stovyklai. Jeigu žmogus 
turi tris vaikus, tai jo algos ne
užtenka šeimos išlaikymui. Tokia 
antisocialinė sistema klesti Dani
joje, kur žemės ūkiui, pramonei 
ir kiekvienai kitai ūkią šakai 
trūksta darbininkų. Baltų pabė- 
mą sumažinti, yra draudžiama

geliams, kurie galėtų tą trūku- 
apleisti stovyklas ir laisvai ieš
koti darbo.

2. Pabėgėlių policija
Danų R. K. teisės pabėgėlių at

žvilgiu yra labai didelės. Danų 
įstatymo tremtiniams adminis
truoti 14 § leidžia areštuoti ir ka
linti nepageidaujamus svetimša
lius iki 10 metų be kaltinimo. At
skirais atvejais toks įstatymas 
gali būti pateisinamas, tačiau jo 
pritaikymas baltų pabėgėliams 
yra neteisingas. Speciali pabėgė
lių policija, suorganizuota DRK 
pabėgėlių Sįstaigos direktoriaus 
komunisto Dr. Esther Amundsen, 
kuris dažniausiai pats asmeniškai 
skiria policijos vadovybę, veikia 
nepriklausomai nuo paprastosios 
danų policijos. Toji DRK policija 
yra suėmesi pabėgėlių be jokio 
įsakymo ir laikiusi juos pataisos 
stovyklose, kurių didžiausios yra 
Dallun ir Esbjerg. Šitaip buvo 
nubausti asmenys, kurie pasi
skundė dėl stovyklų vadovybių 
netinkamo jų traktavimo. Tiems 
tariamiems nusikaltėliams DRK 
įsteigė specialius kalėjimus 
(Raud. Kryžius ir kalėjimai!) ir 
pataisos stovyklas, aptvertas spy
gliuotom vielom ir saugomas gin
kluotų isargybinių. Stovyklos iš 
esmės nesiskiria nuo garsiųjų na
cių ir NKVD koncentracijos la
gerių. Žmonės ten yra laikomi be 
tardymo ir be teismo sprendimo 
vien tik pabėgėlių policijos nuta
rimu. Policijos sauvalė yra taip 
didelė, kad pabėgėliai ne be pa
grindo jos veiklą vadina teroru, 
kuris yra labai panašus į NKVD 
terorą, nuo kurio jie bėgo iš sa
vo namų. Jie visi yra įsitikinę, 
kad policijos elgesys yra šališ
kas, nes ji sudaryta daugiausia 
iš komunistų ir jų šalininkų, ku
rie ypatingai neapkenčia baltų.

3. Prievartos repatrijacija
DRK elgesys su pabėgėliais yra 

priešingas UN principams. Pagal 
IRO statutą geriausias pabėgėlių 
problemos sprendimas yra jų re
patrijacija. Tačiau nė vienas pa
bėgėlis negali būti repatrijuotas 
prieš jo norą. DRK yra padaręs 
visa, kas tik galima buvo padary
ti, kad priverstų baltus repatri
juoti į sovietų valdomas sritis. 
Jis organizavo sovietu atstovų 
apsilankymus baltų stovyklose, 
ruošė mitingus propagandos tiks
lams, platino propagandinę lite
ratūrą ir skatino klausytis so
vietų radio pranešimų (iš tik
rųjų stovyklose iš viso tėra lei
džiama klausytis sovietinių sto
čių, klausymas žinių iš Vakarų 
pasaulio yra nepageidaujamas).

Salia šių dar leistinų priemonių 
DRK vartoja UN draudžiamas 
priverstinės repatrijacijos prie
mones. Policija apklausinėja pa
bėgėlius sovietų atstovų akivaiz
doje, o kai kuriais atvejais pabė
gėliai yra jėga verčiamu vykti į 
DRK įstaigą sovietų valdininkų 
apklausinėjimams. Apklausinėji
mai paprastai esti lydimi grasini
mų. Yra buvę atsitikimų, kad pa
bėgėliai turėjo panikoje bėgti iš 
savo laiku garbingų DRK rūmų, 
negalėdami pakęsti sovietų val
dininkų grasinimų. Du pabėgė
liai spalių mėn. 15 d. tik pabėg
dami iš DRK rūmų išvengė areš
to. Raud. Kryžiaus policija sten
gėsi klasta priversti pabėgėlius 
pasirašyti repatrijacijos doku
mentus, keletą asmenų jėga su
laikė ir pristatė sovietų repatri
jacijos valdininkams, iš kur šie 
pabėgo, nepalikdami nė pėdsako. 
Esant tokioms aplinkybėms, pa
bėgėliai DRK policijos departa
mentą vadina sovietiškuoju 
NKVD. Jie bijo jo, kaip Rusijos 
piliečiai NKVD, ir vengia prisi
artinti prie DRK, ant kurio plevė
suoja tarptautinė žmoniškumo, 
teisingumo ir labdarybės vėliava.

4. Kultūrinės veiklos draudimas
Iki 1946 m. pradžios, kol Da

nijos valdžios organai buvo ang
lų karinės valdžios įtakoje, bal

tų pabėgėliams buvo leidžiama 
iš savo tarpo rinkti atstovus į 
komitetus, kurie tvarkė stovyklų 
kultūrinę ir socialinę veiklą. 1946 
m. vasario mėn. Dr. Amundsenas, 
nepaaiškinęs priežasčių, likvida
vo tuos organus. Jų vietoje D. 
Raud. Kryžius paskyrė sau pa
klusnius administratorius, kurie 
stovyklų gyventojuose dažnai ne
turi pasitikėjimo. Nuo to laiko 
prasidėjo pabėgėlių kultūrinės 
veiklos varžymas. Nekalbant apie 
trukdymą jaunimui tęsti nebaig
tas studijas, net mažiems vaikams 
sunkiai tėra įmanoma perteikti 
elementariausias žinias gimtąja 
kalba. Kontaktas su vietiniais 
gyventojais yra visokiais būdais 
trukdomas. Raud. Kryžiaus val
dininkai yra viešai pareiškę, kad 
danų kalbos mokymasis yra ne
pageidaujamas.

riuose neigiamai paveikė pabėgė
lių sveikatą. Daugeliui kūdikių ir 
vaikų nušalo nosys ir skruostai, 
o susirgimai tuberkulioze dėl ne
pakankamo maisto vis dažnėja. 
Charakteringa, kad DRK uždrau
dė visiems pabėgėliams, neišski
riant nė vaikų, vartoti tikrą pie
ną ir sviestą, nors Danija yra 
vienas iš stambiausiųjų maisto 
eksporterių pasaulyje.

6. Baitiečiai bėga iš Danijos
Tokios nežmoniškos sąlygos 

baltų pabėgėliams Danijoje susi
darė dėl to, kad pabėgėlių admi
nistracijos pareigūnai yra komu
nistinės pasaulėžiūros. Jie nepai
so Danijos valdžios nusistatymo 
pabėgėlių atžvilgiu ir elgiasi su 
jais sauvalįškai, pataikaudami 
sovietiškiems draugams. Toji pa
dėtis verčia baltų pabėgėlius dar

deminio darbo dienas. Štai vėl 
mūsų Alma Mater!

Deja, laikas bėgo, keitėsi žmo
nės ir sąlygos, keitėsi globėjų pa
žiūros į Pabaltijo Un—tą. Atro
do, kad išsigando pereidavę ... 
Ir pradėjo visais būdais jo darbą 
slopinti ir įvairiai sunkinti. Un— 
tas ftgyveno visą eilę sunkių 
momentų. Čia buvo jis uždaro
mas, čia vėl atidaromas ir tt. Dar 
UNRRA’os laikais Un—tas buyo 
visiškai be pagrindo apkaltintas 
sabotuojąs anglų kalbos moky
mą, vėliau — turįs per didelį 
profesorių skaičių ir tt. ir tt. 
(Raudonieji nagai ilgi!). Nuo pat 
darbo pradžios Un—tas vadina
mas šeštuoju vardu! Kaip nepa
vadinsi, vis nepatogu. Nuo š. m. 
spalio mėn. 1 d. Un—tą turės 
palikti visi tie, kurie studijuoja 
ilgiau kaip 2 semestrus, ir tie, 
kurie yra daugiau kaip 25 metų 
amžiaus (labai įdomi taisyklė!). 
Taigi, praktiškai Un—tas neten
ka visų savo studentų. Sis spau
dimas, atrodo, buvo glaudžiai su
sijęs su garsiąja „Westward-Ho“ 
akcija, kuri ryšium su suliesėju
sia padėtimi salose beveik nebe
eina j priekį. Buvo manyta visą 
jaunimą perkelti lauko darbams 
ar tekstilės verpykloms už kana
lo ir tuomi visą šią istoriją šva
riai užbaigti. Bet dabar? Užda
ryti Un—tą, atleidžiant studen
tus, tuomet, kai dėl vietų stokos 
nedaug teturi vilties į vokiškuo
sius un—tus pakliūti, ir tuo būdu 
padidinti • bedarbių skaičių DP 
stovyklose?

Dabar Un—tas pergyvena savo 
gyvavimo didžiausią krizę. Ne
žiūrint viso to, paskaitos ir pra
tybos taip pat ir kultūrinis gy
venimas vyksta dar, rodos, gy
viau. Jei tam tikra dalis studentų 
ir išvyko Anglijon ar Kanadon, 
tai vis dėlto didelė jų dalis tvir
tai laikosi Pabaltijo Un—te. Kur 
Un—to reikalai pakryps sunku 
pasakyti. Iš Un—to pusės yra de
damos didelės pastangos išlaiky
ti savo egzistenciją. Mezgamas 
ryšis su centrinėmis Britų val
džios įstaigomis Londone, nes, 
pasirodo, kad jų nuomonė Un—to 
reikalais kartais ne visiškai su
tampa su vietinių okupacinės 
valdžios pareigūnų nuomonėmis. 
Iš šito tiesioginio ryšio tikimasi 
ką nors laimėti. Šia proga pažy
mėtina įtaka, kurią dažnai turi 
mūsų globėjams vokiečiai ir „ry
tiečiai“. Ta įtaka ryški ir ji kas
dieną net menkniekiuose paste
bima. Draugų Un—tas niekuomet 
neturėjo. Gal čia tam tikra pras
me ir mūsų pačių kaltė?! Buvo 
vienas ypatingas draugas — tai

Nemunas ties Jurbarku

5. Ekonominis spaudimas
DRK deda visas pastangas su

kliudyti tremtiniams gauti darbo 
laisvoje darbo rinkoje, nore dar
bininkų trūkumas yra jaučiamas 
visose srityse. Kiek yra žinoma, 
DRK administracija, norėdama 
pelnytis, stengiasi laikyti pabė
gėlius ekonominėje priklausomy
bėje. Stovyklinio gyvenimo sąly
gos yra labai blogos. Pereitą 
žiemą daugelis stovyklų paskuti
niais mėnesiais visai neturėjo ku
ro. Kadangi stovyklų patalpos 
dažniausiai esti nenaudojamose 
kariuomenės vasaros barakuose, 
gyvenimas nekūrentuose kamba-

V. Račkausko nuotr.

sykį bėgti nuo raudonojo teroro. 
DRK šį bėgimą stengiasi sukliu
dyti. Pabėgėliams draudžiama 
kreiptis į danų valdžios organus 
ar į svetimas atstovybes vizų ga
vimo reikalu. Prašymai vizoms 
gauti turi eiti per DRK. kuris 
paprastai neduoda jiems eigos.

Dėl to pabėgėliai nelegaliu bū
du bėga į Vakarų valstybės. Ta
čiau šiuo keliu pasinaudoti tegali 
sveiki ir jauni žmonės, gi senieji 
ir invalidai paliekami savo liki
mui. Jiems tegali padėti tik tarp
tautinė pagalba ir viešosios va
karų opinijos spaudimas.

„The Balde Review"

KETVIRTASIS
„FINIS SEMESTRI“

(Apie Pabaltijo Un-tą)

Be gėlių ir be trimitų (kaip 
įprasta dabar, krikštyjant kiek
vieną kolektyvą, kuris po pus
mečio subyra!) pradėjo savo dar
bą viena svarbi mūsų kultūrinė 
įstaiga tolimame plačios Vokie
tijos pakraštyje. Po painaus pa
ruošiamojo darbo, vieną dieną 
gimė Pabaltijo Universitetas. 
Universitetas trijų laisvų Pabal
tijo tautų, reiškiąs jų begalinį 
veržimąsi šviesos ir tiesos ieško
jimo keliu. Globėjų skatinami, 
ęntuziastai baltų profesoriai ir

studentai atskubėjo čia visokio
mis priemonėmis. Darbas buvo iš 
nieko pradėtas ir su dideliu at
kaklumu gražiai pirmyn varo
mas. Profesoriai grįžo iš aplūžu
sių barakų vėl prie savo moksli
nio ir pedagoginio darbo, o stu
dentai kibo į studijas. Po naciško 
tvaiko metų (atminkim ir mūsų 
un—tų Lietuvoje žiaurų užda
rymą 1943 metais!) tiek profeso
riai tiek studentai labai jautriai 
išgyveno pirmąsias laisvo aka-

mūsu R. C. Riggle, amerikietis, 
akademikas. Jis pastatė Un—tą 
ant kojų ir vedė jį silpnutį sun
kiu keliu. Jis daug kur galėjo 
savo nuomonę Un—to naudai 
pravesti, nes buvo... amerikie
tis. Deja, UNRRA’ai baigiant die
nas, Un—tas neteko šio mielo 
žmogaus. Dabar Un—tui prikalta 
DP Study Centre iškaba ir dar 
reikalaujama virsti gimnazija (tu
rės ruošti studentus vokiečių un— 
tams!). Nieko sau akademinės 
perspektyvos! Pabaltijo Un—tas 
pavojuje! Jis gyvena, gal būt, 
paskutines dienas!

O kas gi mūsų lietuviškoje vi
suomenėje? Koks gi viso atgarsis? 
Daugelis, rodos, žino, kur Un— 
tas įsikūrė. Girdėjo ir skaitė * 
trumpų žinučių iš jo mokslinės 
ir kultūrinės veiklos. Bet ir vis
kas. Čia, gerbiamieji, kažkas ne
tvarkoje. Atrodo, Un—tas tėra 
keliolikos entuzijastų kūrinėlis 
tam, kad vėl būtų galima rekto
rių ir dekanų titulus padėvėti. 
Atrodo, kad tai kokia vietinio 
pobūdžio (daugių daugiausia 
Schleswig-Hollsteino srities) įs
taigėlė, maždaug tokios pat 
reikšmės kaip ir X kolonijos me
no ansamblis su garsiais jau la
bai „Žiogeliais“ ir „Pajūriais, pa
mariais“ ... „Jie ten daro kažkur 
kažką“ — galvoja amerikiečių 
zonos pilietis.- Liūdna darosi. Pri
simeni tada, kokiu džiaugsmu 
lietuvių tauta sveikino anais lai
kais pirmuosius savo un—to 
žingenius Neprik. Lietuvoje. Pri
simeni, kokioje pagarboje buvo 
laikoma mūsų Alma Mater. Aki
vaizdoje baisaus suspaudimo, ku
ri išgyvenome ir kuri dabar dar
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un—tų likučiai (dvasine prasme) 
okupuotoje Lietuvoje išgyvena, 
mūsų visuomenė neįvertino to, 
ka gavo šiomis sąlygomis Un—to 
pavidalu. Prof. K. Pakštas nese
niai rašė: „Sąvas Un—tas daugiau 
kaip vėliava ir himnas simbo
lizuoja gyvą, kuriančią ir kovo
jančią tautą“ („Vytis“ 1947). Un— 
tas turėjo tapti mūsų žiburiu. Iš 
čia kaip iš kultūros centro turė
jo sklisti šviesa į pakraščius. De
ja, visuomenė per daug tingi 
galvoti. Argi kas nors galvojo 
plačiau apie moralinę ir materia
linę paramą mūsų profesoriams 
ir studentams? Visi tik žino, kad 
Hamburge bloga, na ir kitiems 
dar pasako. Tuo viskas ir bai
giasi! „Un—tą uždarė!“ — „Svei
ki!“ Mūsų visuomenei kaip van
duo nuo žąsies ... Dar kaip už 
negyvėlį kriaušinės taurę papil
domai išlenks... Ir viskas! 
Spauda tyli, o ten juk sėdi taip 
pat nemažai un—tus baigusių 
žmonių, kurie reikalą suprasti ir 
visuomenei nušviesti galėtų. Ir 
neateina visai mintis, kad vis 
dėl to čia nėra jau visiškai pa
rapijinis dalykas. Pabaltijo Un— 
tas tęsia visų Pabaltijo laisvų 
tautų UN—tų tradicijas. Jis yra 
laisvo mūsų akademinio darbo 
tęsinys užsienyje ir kaip šio dar
bo tradicijų saugotojas bei nešė
jas privalo susilaukti visos tau
tos rūpesčio. Un—tas rengia mū
sų tėvynėms jėgas, kurių ne tiek 
jau daug tenai paliko, nuolat 
„savanoriškoms ekskursijoms“ į

Paulius Jurkus

Brahmso valsas As-dur
Op. 39 Nr. 15

Renkas aukso žvaigždės 
Virš trobelės manos 
Ir, vainiku sustoję, šviečia 
Plazda per naktų naktis;

Esu aš vienas, vienas
Aš — karalius savo vienumos, 
Platybėj valandų klausau nurimęs, 
Ką tyla sakys.

Ji kalba man:
Yra ten didelės ir gražios šalys, 
Kur nunoksta vaisiai 
Šventoje tyloje ...

Debesėlis baltas
Tiesia žemės kelius;
Tenai gyvena žmonės, 
Nežiną šešėlių niekados ...

Ir aš keliauju ten,
Kaip šitos žvaigždės,
Savo valandų platybėj, 
Savo lūkesčio naktyje ...

Aukso žvaigždės eina
Į svajotus kraštus:
Lieku aš vienas, vienas
Aš — karalius savo vienumos ...
Parašytas pagal Brahmso muziką.

broliškas respublikas vykstant. 
Lietuvių visuomenė turėtų ypa
tingai pabrėžti tautos teises į 
mokslą, bet ne tik į... IRO 
maistą. Juk juokinga, kai skaitai 
spaudoje iš vienos pusės apie 
karo kaltininkų šalies nuginkla
vimą, įtvirtinimų išsprogdinimą, 
fabrikų išmontavimą, o iš antros 
pusės matai un—tų auditorijas ir 
laboratorijas pilnas prigrūstas 
jaunų, atkakliai dirbančiu, stu
dentų ... Per metus visi vokie
čių un—tai išleidžia didelį skai
čių inžinierių, chemikų, gydyto
jų, biologų, fizikų ir tt. ir tt. Au
ga naujos armijos! Caveant! Mes, 
deja, visi DP, norėdami į vo
kiškus un—tus pakliūti, tegalime 
keliais nuošimčiais visų priimtų 
vokiečių skaičiaus pasitenkinti. 
Jei nori tautą sunaikinti, pir
miausia atimk jai teisę į švie
są... Rodos, vokiečiai pas mus 
jau kažką panašaus buvo pra
dėję ... Savas Un—tas stengiasi 
šią spragą išlyginti, kurdamas 
akademišką aplinką tiems, kurie 
dėl anksčiau minėtų sąlygų sto
vyklose pelyti turėtų, neminint 
to ypatingai svarbaus dalyko, 
kad jis ruošia gimtųjų kalbų

Daugelyje DP lietuvių kolonijų koncertavę menininkai: Iš kairės j 
dešinę: Muz. A. Kučiūnas, baleto artistė O. Nauragienė ir Liet. Operos 
solistai J. Augaitytė ir Jp. Nauratls. Don. Sulaičio nuotr.

specialistus — mokytojus mūsų 
ateičiai.

Materialiai Un—tą per visus 4 
gyvavimo semestrus, išskyrus 
Amerikos lietuvius, parėmė tik 
keletas stovyklų. Garbė Wūrz- 
burgo moterims, Mūnchenui, In- 
golstatui, Uchtei ir dar kelioms! 
Jos atsisakė vieno kito kąsnio 
lietuvių profesūros ir studenti
jos labui. Nėra paslaptis, kad 
Hamburgo didmiestyje, kainos 
yra daug aukštesnės negu kitur. 
Studentai ir profesoriai iš kuk
lios pašalpos negali sau daug ką 
leisti. Dabar, tiesa, profesoriai 
jau gauna vokiškas algas, bet jos 
yra tiek apkarpytos, kad nedaug 
teviršija anksčiau buvusias pašal
pas. Kurgi kitų kolonijų para
ma? Gandai pasiekia, kad „ame
rikonams“ dar neblogai einasi...
Kodėl gi Un—tas to stipriau pa
justi negavo? (Teisybė, prašyti 
jis per kuklus). Ar gi kolonijų 
komitetą! negalėtų užmegsti ry
šių su Un—to Studentų Atstovy
be Ir Liet. Profesorių Draugija?
Didelis darbas būtų atliktas mū
sų bendrai gerovei ir jėgai sti
printi. Galų gale steikime visose 
kolonijose Pabaltijo Un—to bi
čiulių sąjūdį, kuris organizuotų 
konkrečią paramą mūsų Alma 
Mater. Tokios paskirties organi
zacija jau yra USA.

Un—tas dirbo lietuviškos pro
fesūros tam tikra prasme išduo
tas. Oficijaliuose Un—to sąrašuo
se mūsų profesorių su asisten
tais yra daugiau kaip 40, o trem
tyje daugiau kaip 100. Latviai 
sugebėjo čia žymiai daugiau sa
vo jėgų sutelkti gal dėl to, kad 
jų profesūros daugiausia buvo 
Britų zonoje. Mūsų entuzijastų 
nemažai atsiliepė. Atvažiavo. 
Gražiai pakalbėjo. Liūdnai ap
sižvalgė po Zoo — campo bara
kus (kitų zonų gyventojai tada 
dar daugiausia gyveno priva
čiuose vokiečių butuose!) para
gavo Hamburgo silkučių, na ir — 
„tegu kiti dirba!“ ... Šeimos ne
galima atsivežti, sąlygos darbui 
sunkios, važinėti sunku ... Taip 
daugelis ir negrįžo antrą kartą. 
Kiti, darbą pradėję: netesėjo ir 
dingo be žinios, net dekanui 
(kartais nelietuviui!) nieko ne
pranešę. Štai tau ir „kovojanti 
tauta“! Mūsų garbingieji akade
mikai pabiro gimnazijose, tech
nikos mokyklose, UNRRA’oje ir 
kitur, bet naujai steigiamo un
to. kur jie kiekvienas buvo taip 
reikalingi, nepasirinko. Skun
džiasi prof. M. Biržiška: „Prisi
pažinsiu, kad stodamas dirbti į 
Pabaltijo Un—tą, maniau, jog ta 
pozicija mūsų bus labiau išnau
dota ir mūsų istorijoje suvaidins 
didesnį vaidmeni" (T. Garsas, 4. 9. 
47). Tikrai, šitos galimybes mes 
neišnaudojome: nes pabūgom 
vargo ir nepatogumų. Mes neat- 
likom savo pareiges mūsų Alma 
Mater. Mes susimetėme prie pil- 
nesnio lovio. Tai visa yra labai 
liūdnas dalykas! Rodos: Lietuvai 
docento ar profesoriaus paruo
šimas tikrai nemažai kaštavo... 
Šiandieną jie sėkmingai varžosi 
dėl vietų gimnazijose, o iš tiesų 
turėtų dirbti savame Un—te... 
Sic!

Negalima kaltinti betgi tų: ku
rie dirba vokiečių • ar dirbo 
UNRRA’os un-te. Buvęs UNRRA’ 

os un—tas suvaidino nemažą 
vaidmenį, ir jo darbuotojai pa
garbos pelnėsi. (Tarp kita ko ten 
algos, rodos, neblogos buvo mo
komos ir vilčių gražių tapti pri
pažintu tarptautiniu un—tu tu
rėjo!) Vyresnis amžius galėtų čia 
būti pateisinančiu argumentu, 
nes kelionės sunkios, bet kur gį 
mūsų jaunieji! Teisybė, dalis gi
lina mokslus vokiečių un—tuose 
ir organizuojasi vokiškus dokto
ratus. Kodėl gi negalėtų nors ir 
su pertraukomis čia lankytis mū
sų kitų zonų profesoriai ir skai
tyti ėpizodinus kursus? Deja, pa
siūlų nėra, išskyrus keletą tikrai 
jaudinančių, pagarbos vertų, at
vejų, kai žmonės reguliariai at

B. Sūduvis 
__ /

Musu novelės klausimu
Neseniai viename savaitraštyje 

(„Tėviškės Garso“ Nr. 84) buvo 
straipsnelis, kuris mėgino spręsti 
klausimą: kodęl mūsų prozoje vy
rauja novelė? Tai geras ženklas, 
kad mūsų literatūrinės problemos 
vis dažniau ir įvairiau paliečia
mos.

Straipsnelio autorius Vincas 
Švitra mėgina nušviesti priežas

ISraiSkos Šokėja D. Nasvytytė „Geišos“ Šokyje.
K. Daugėlos nuotr.

listo) atliekamu laiku. Todėl, esą, 
daug kas dar galėjo novelių pa
rašyti, o romanams — taiko ir 
energijos pritrukdavo. Kietos gy
venimo sąlygos ir čia, tremtyje. 
Bet ateities Lietuvoje, reikia ti
kėtis, aplinkybės pagerėsiančios 
taip, kad — visi beletristai nuo 
novelių pereisią į romaną . . .

Greta šitokio materialinių sąly
gų paaiškinimo, tame straipsnyje 
yra viena kita nevisai tiksli aliu
zija į novelės ir romano santykį 
iš esmės. Štai, sakoma: „Kiekvie
nas rašytojas nešiojasi savo kū
rybinėje vaizduotėje romaną, nes 
tik jame jis gali išsitiesti, paro
dyti tikrąjį savo pajėgumą“. Ar
gi tai neskamba šiek tįek vulga
riai ir diletantiškai? Juk, rodos, 
kiekvienas rašytojas pagal savo 
talento specifinius gabumus, pa
gal turimą medžiagą ir dvasinio 
gaivališkumo skalę — savo vaiz
duotėje nešiojasi vis savotiškus 
gemalus ir daigus, vis kitokius 
projektus. Gal būt, tik menkos 
nuovokos ir didelių pretenzijų 
rašėjas griebiasi tokios rūšies 
darbo, kuriuo greičiausiai gali pa
garsėti. O tikras kūrėjas imasi tos 
veikalų rūšies, kuri jam savaime 
prie širdies arčiau. Todėl jei 
ateities Lietuvoje ir pagerės ma
terialinės sąlygos, nereikia laukti, 
kad visi dori novelistai pereis 
staiga į romaną.

Visai kas kita, jei pagal amžių 
ir gyvenimiško patyrimo plotį, 
pagal savo dvasinės raidos eigą 
— ne vienas novelistas imasi ir 
romano. Panašiai daugelis poetų, 
jaunystėje talentingai pasireiškę 
lyrika, vėliau išvirsta puikiais 
beletristais ar dramaturgais. Bet 
visai negudru tvirtinti, kad jei 
ateity „. : . rašytojas susikurs 
tvirtesnę egzistenciją ir galės at
sidėti vien kūrybai. Tada jis sės 
prie romano, o novelę kurs tik

važiuoja iš pačių Vokietijos pie
tų ir čia dirba. Kas noro ir pasi
šventimo turi, tas, nežiūrėdamas 
visų kliūčių, atvyksta ir savo pa
reigą atlieka. Gaila, tokių atvejų 
nėra daug.

Daugelis teisina save, sakyda
mi, kad Pabaltijo Urt—tas nesąs 
pilna to žodžio prasme Un—tas, 
nesąs pripažintas. Deja, jis toks 
yra, kokį mes darome. Juk mums 
vis tiek, kaip jis šiuo metu va
dinamas. Mes žinome, .kas esame 
ir kokį darbą dirbame. Un—to 
profesoriai daugiau kaip- 30 
mokslo spausdintų darbų pasklei
dė po viso pasaulio un—tus su 
„Baltic University“ įrašu. O visi 
drauge galėjome dar daugiau pa
daryti ... Gaila, kad kažkokiais 
pagrindais visą profesūrą atsto
vavusi Profesorių Taryba nieko 
bendro su Pabaltijo Un—tu ne
turėjo ir piršto nepajudino nu
kreipti ten mūsų mokslo pajėgas. 
Tikimasi, kad atsiradus kokiai 
nors gal ir fantastiškai galimybei 
U—to ateities darbui, vėl susi
rinks iš visų pusių „entuzijastų“, 
kaip kad dabar, paskelbus USA 
lietuvių sumanymą, jau atsi
randa.

Baigiant, norisi kviesti visą lie
tuvių visuomenę spiestis apie sa
vo Un—tą, kuris dabar sunkiau
sias savo dienas išgyvena, kuris 
išreiškia mūsų didžiausį norą 
kurti dvasines vertybes ir tobu
lėti, kuris, baigdamas ketvirtąjį 
semestrą, vis dėlto mato pragied
rulių savo ateityje.

Un—tui yra reikalingas užnu
garis, atrama. Lietuviškoji vi
suomenė apie tai pagalvoti turė
tų ...

tis, kodėl pas mus permaža ro
manų, gi novelių — esą net labai 
gausu. O skaitytojai* kaip tik ro
manų labiau pasilgę. Ir nepri
klausomoje Lietuvoje mūsiškis 
rašytojas neturėjęs tinkamų są
lygų, kad galėtų atsidėti plates
nės apimties veikalui: jis galėjęs 
kurti tik nuo pagrindinės savo 
profesijos (valdininko ar žurna- 

J. Augaitytė 
ir Ip. Nauragis 

Augsburge
Rugsėjo 11 d. Augsburgo lietu

vių kolonijai koncertavo Lietu
vos Operos solistai Juzė Augai
tytė ir Ipolitas Nauragis. Forte- 
pionu palydėjo muz. Aleksandrąs 
Kučiūnas. Pirmoje dalyje buvo 
atliktas svetimųjų ir lietuvių 
kompozitorių dainos, antroje — 
operų arijos. Koncertas baigtas 
duetu iš Mozarto op. „Don Juan“.

Juzė Augaitytė — tai gra
žaus tembro lyrinis sopranas su 
ypatingai skaidriom ir tvirtom 
viršūnėm. Pirmoje koncerto da
lyje solistė padainavo A. Kača- 
nausko „Kad aš našlaitėlė“, re
čiau girdimą J. Gruodžio „Aš 
svajojau svajonėlę“, J. Tallat- 
Kelpšos „Ne margi sakalėliai“ ir 
St. Gailevičiaus „Oi laukiau lau
kiau“. Iš antrosios dalies J. Au- 
gaitytės programos šilčiausiai 
klausytojų buvo sutiktos arijos iš 
„Bohemos“ ir „Madame Butter
fly“ operų.

Ipolitas Nauragis — ži
nomas Lietuvoje bosas, dar prieš 
karą spėjęs pagastroliuoti Pietų 
Amerikoje. Šio vakaro progra
moje Nauragis padainavo Gior- 
dani, Beethoveno, Chopin, Kar- 
navičiaus, Dambrausko ir Šim
kaus dainas, taip pat „Boriso Go- 
dunovo“, „Don Carlos“, „Sevili
jos kirpėjas“ ir „Fausto“ operų 
boso arijas. Nauragio bosas pa
perka klausytoją savo jėga, skar- 
dumu ir gilia vaidybine išraiška, 
kuri akivaizdžiausiai buvo justi 
Boriso monologe.

Gausiai į šv. Antano salę atsi
lankę Augsburgo lietuviai drau
ge su tik suvažiavimą baigusiais 
R. Kryžiaus skyrių atstovais 
jautriai priėmė abieju solistų 
dainas, iškviesdami juos keletui 
bisų.

Į didelį koncerto pasisekimą 
nemažą duoklę yra įnešęs ir so
listų akompaniatorius A. Kučiu- 
nas. Perteikdamas gaidas, jis su
gebėjo būti ne tik tikslus, bet 
drauge ir šiltas, bei spalvingas 
dalyko atkūrėjas, visuomet su so
listu tampriai vieningas. A. L.

4



1947. X. 4. Nr. 40 (99) Žiburiai 5 psi.

protarpiais, kaip tai daro kitų tautų rašytojai.“Apie tuos kitų tautų rašytojus, tur būt, mes irgi nevišką tiksliai žinome. Todėl nereiktų kategoriškai tvirtinti, kad „kitur . . . rašytojai debiutuoja — išeina į viešumą atskira knyga — daugiausia romanais, pas mus — novelių rinkiniais“. Ir net toliau toks naivus klausimas: „Ar gal mulų rašytojai nesugeba?“Dievui dėkui, kitur rašytojai įrgi ne lietumi iš dangaus krinta arba — nuo stogo šokdami tiesiog į batus pataiko . . .Svetimųjų tautų talentai taip pat pradeda smulkiais bandymais, įvairiais mėginimais, dažnai būna redaktorių supeikiami ar skaitytojų atmetantį ir džiūgauja dėl pirmųjų honoraro centų iš nežymaus laikraščio. Tik yra toks skirtumas, kad mes savųjų kūrėjų žingsnius iš pat pradžių jau matome, nes mūsų spaudos nedaug- mėgėjas visą literatųrą pajėgia perskaityti. Gi svetimųjų žymius vardus išgirstame tik jiems pagarsėjus, Mums paskelbiama jų tobulieji kūriniai, o pirmųjų bandymų niekas neprimena (nebent tik po jų garbingos mirties).Tačiau klasinių autorių biografijos paskui atidengia visas paslaptis: Turgenevas, Tolstojus, Sa- tobrianas, Hugo, Lagerloef — argi išsyk jau romanu debiutavo?Taigi, nereiktų taip lengvabūdiškai apspręsti meninių veikalų genezę ir plėtotę.Antra vertus, ne kiekvieno beletristo idealas turi būti romanas. Jei neaukšto lygio skaitytojų masė gaudo vien romanus (kadaise Lie- tuvoj-rygiškius „dviličius“), tai rimtam literatūros mėgėjui romanas jokiu būdu nėra vertesnis už novelę ar eilėraštį. Visi žanrai yra lygiaverčiai ir-visi privalo individualaus specifinio talento. Ir todėl nebūtinai visi novelistai turi svajoti apie romaną. Pav. Mopasano novelės vertesnės už jo romanus, Čechovo novelinis talentas irgi darg aukštesnis už daugybę romanistų.O kad mūsų novelė daug stipresnė už romaną, tai seniai turime įrodymų: Krėvės liaudinės pastogės" klasiniai pavyzdžiai Biliūno nepalyginami kūriniai, Vienuolio viena kita realistinė novelė-puikesnė už jo romanus; o ir Vaižganto „Tas trečiasis“ arba „Aš, tarnaitė ir kanarėlė“ kompo- ziniu atžvilgiu daug tobuliau su- konstruuoti, negu jo didieji veikalai.O jaunesniųjų kartos — A. Vaičiulaitis ir N. Mazalaitė tegul niekad nepameta novelinės kūrybos, nes jau yra pasirodę tikru talentingumu, duodami visapusiškai tobulų pavyzdžių. Gal būt, ro - manai jiems atneštų daugiau pelno, bet literatūrinio džiaugsmo- gal nevisuomet. 

portretai, reportažai-novelei visiškai nepriskirtini.Sis dinaminis principas novelę daro įdomesnę net už romaną, kuriame gali būti aprašoma lygi, normali ilgo gyvenimo tėkmė, o novelėje-būtinai visas dėmesys koncentruotas įvykyje, kuris tuoj intryguoja skaitytoją ir pasiūlo pasidaryti iš gyvenimo fakto naują išvadą.Antras elementas novelėje-jos didelis objektyvumas. Tuo ji skiriasi nuo visų subjekyvių reportažų, nuo skystų įspūdžių aprašinėjimo. Tad gera novelė visada trumpa: joje neturi būti pašalinio balasto, o vien tik objektyvūs vaizdai ir žodžiai apie tą pagrindinį įvykį.Bet pats subtiliausias dalykas novelėje yra jos kompozicija. Novelė, kaip ir eilėraštis, baisiai bijo nenatūralumo ir palaidumo.Natūralumas tai yra, kad-visa čia turi būti vientisai gyva, trapiai paprasta ir stilingai lengva, aišku. Kaip dinamikos ir objekty-

Dar reiktų išsiaiškinti novelės, kaip kūrinio, esminiai postulatai. Kai dabar mes kiekvieną vaizdelį (apybraižą) ar stilingesnį aprašmą jau vadiname novele, tai tas pavadinimas ima nustoti savo garbės.Kad ano straipsnio autoriui bet koks atkarpos užpildymas eilutėmis atrodo novelių pavyzdžiais, todėl-j is šios rūšies „kūrybos“ taip nemėgsta ir ją daug žemiau vertina, negu romaną (visai teisingai!). Štai jis ir sako: „Nei laiko nei kantrybės rašytojas neturėjo. Tokioms sąlygoms esant, jis darė tai, ką ir tegalėję daryti- rašė noveles . . Reikia manyti, kad čia autorius kalba ne apie novelę literatūrine prasme, o tik apie tuos pigius reportažėlius, kuriais dažnai paskubom užpildomos mūsų laikraščių atkarpos. Nes tikrajai novelei-reikia ir kantrybės ir laiko!Tad įsidėmėtina šiuo atveju apie novelę keletas dalykų. Pirmiausia: novelėje turi būtinai būti atkurtas bet koks vienas įvykis (išorės arba ir vidaus pasaulio), turi būti duota kokia nors staigmena, koks nors faktas, leidžiąs skaitytojui daryti išvadą.Kaip matome, novelės esmėje yra dinaminis principas: joje kas nors įvyksta, pasikeičia, pereina iš vienos būklės į kitą.Todėl bet koki aprašomieji vaizdai be ypatingo įvykio, asmenų

vumo elementai novelę daro panašią į dramos veikalą, taip nuotaikos vientisumas ir žodžiž taupumas, paprastumas primena gerą eilėraštį.Tačiau labiausiai mūsų novelės nusededa kompozicijos palaidumo muodėme. Dažnai pagrindinis įvykis ar faktas neišryškinamas, kalbama apie keletą įvykių iš eilės, vienu pradedama, o Įritu bai

VyL Kastytis 

KARTUVĖSYra šalis, kur ant altorių kruvinųIškeltos kartuvės kaip juodas karsto dangtis stovi,Ir vietoj Meilės Dievo — kraugeriu pavirtusio žmogaus stabai,Iš mūs tyriausiųjų jausmų kvatoja...Nuo pjedestalų žvelgdami budria kalėjimo sargų akim piktai,Tenai klusni išalkusių vergų minia —Naujieji gladiatoriai, iš tolimų kraštų numirti atvaryti —Parpuola alpdami po savo žemės dievo kojomIr kartuvėm — jo pergalės altoriui —Pagiežos kupinus žodžius kartoja: Morituri te salutant!...Šimtai patrankų trenkia pergalės saliutą,Aklam nakties danguj ištykšta žvaigdžių milijonaiIr Paukščių Kelio grindiny kvatodami įrašo: Džiaukitės, taika atėjo! — O žemėj alpsta mirčiai pasmerkti vergai — šešėlių žmonės — Ir stingstančių lavonų autostradom atvažiuoja išsigimęs dievas, Aukštai iškėlęs kraujo vėliavą raudoną. — Avė, morituri te salutant!...Pasaulis šypsosi, kaip didelis ir neprotingas vaikas,Pasaulis juokiasi: jam gladiatoriai — medipės lėlės,Kalėjimų sargai — bejėgiai švino gabalėliai,Pasaulis džiūgauja, ištiesęs kūdikio renkas —Gražu! Koks nuostabus dangaus spalvų žaidimas! — Ir netikėtai savo budeliams jis ploti ima...giama, charakterizuojami asmenys, plepami įspūdžiai-ir pagaliau skaitytojui net nė išvada neaiški. Tai būna panašu kartais į romano ištrauką: be aiškiai apibrėžtos apimties, be pradžios ar be pabaigos. Romane, gal būt, galima palaidai aprašinėti ar pafilosofuoti, piešti daiktus ar asmenis iš eilės, bet novelei-visa tai yra balastas.

Didelė mūsų tariamų novelių dalis beveik laikytina apysakomis. Bet ir ši rūšis turi apibrėžtą formą, kurios dažnai neatitinkame.O tikrų novelių-mes dar nedau- giausia turime. Gi reportažų ir visokių „bandymų“ (atkarpai užpildyti) netenka vadinti novelėmis.Taigi, norint lavinti skaitytojų literatūrinį skonį, pravartu spaudoje panagrinėti ir forminiusklausimus.„Tėviškės Garso“ Nr. 87 dar tas pats Vincas Švitra ilgu straipsniu aiškina laikraščio atkarpos įtaką novelei. Pro visus painius išvedžiojimus išryškėja viena mintis: laikraščio atkarpa veikia novelių kūrėjus visapusiškai teigiamai, nes redaktoriai spausdina- tik geras noveles! O pavyzdinga novelė visada — trumpa, gyva ir (domi, be jokio balasto. Tačiau rašytojai, esą, dažnai stengiasi įkišti ilgesnes ir nuobodesnes noveles su plačiais peizažo vaizdais ar reportažiniais posmavimais- siekdami surinkti daugiau eilučių (atseit, honoraro). Betgi rimti no- velistaį mūsų nuomone, stengiasi ne eilutes gaudyti, o tobulesnį veikalą sukurti. Taip pat ir redaktoriai deda į atkarpą skystai ištęstus rašinius tik tada, kai neištenka gerų dalykų. Bet už juos-pigiau ir moka. Tad kiekvienam kūrėjui vis vien labiau išsimoka rašyti tik tobulas novelas, t. y. trumpas ir gyvai turiningas, nenuobodžias. O menko pajėgumo raštininkas, be abejo, visada stengsis „paleisti į apyvartą“ savo ilgus, neįdomius, nuoboduliu plaunančius „kūrinius“. Bet, ačiū Dievui, atkarpos redaktorius moka atskirti pelus nuo grūdų ir tuo būdu daro tikrai teigiamos įtakos mūsų novelei.Albert Engstrdm
f KELIONES DRAUGAS^

Po šiltos Paryžiaus rugpjūčio nakties su musėmis ir vorais, aš išvykau ankstų rytmetį iš Gare de l'Est mieguistas ir be jokio noro.Vagono skyriuje mes esame keturi keleiviai. Šalia manęs sėdi baltabarzdis ponas, garbės legiono kaspinėlį per sagos skylutę persi- kššęs, o priešais jį sėdi bjaurus, senas yankees, kurs pragarišku įgudimu, nežiūrėdamos sienose iškabintų draudimų, pradeda spjaudyti aplink mano ir to pono kojas. Jis tikrai bjauriai atrodo. Jo veidas išpūtęs ir tamsiai rudas. Stambių geltonų dantų eilė kyšo iš po viršutinio nepaprastai išsivysčiusio žandikaulio, kurs drauge su storomis lūpomis rodo vyrą gana aistringą esant.Priešais mane sėdi individas, tiesiai iš Vienos karikatūrų iškirptas, su whisker ir šlykščiai prižiūrimais ūsiukais.Yankees pradeda klausinėti senąjį poną tikrai taisyklinga prancūzų kalba, kas mane tru

putį nustebino, nes ką tik girdėjau jį šaukiant ant viešbučio sargo gryniausiai amerikoniškai.— Tamsta turi garbės legijoną, — taria jis, pasilenkia į priekį ir savo purvinais pirštais pradeda glamžyti raudonąjį kaspinėlį. Senasis atsilošia atgal ir mėgina apsiginti La Croix numeriu. — Ar Tamsta dalyvavai kare?— Ne! — trumpai ir piktai atsako šis pagarbos vertasis. Yankees nusispjauna tarp jo kojų ir užsidega gražią Virginia cigaretę.— Šitaaaip! Tamsta jame nedalyvavai. Cha! cha! Bet a š dalyvavau.Mes ištempiame ausis. Net ir senasis ponas atrodo susidomėjęs.— Žiūrėk, tamsta, aš esu el- zasietis, aš ir dalyvavau, aš! Kad tave perkūnai, mušiaus kaip velnias, o ką už tai gavau? Reumatizmą gavau, o ne kokį tali raudoną kaspinpalaikį. Na, aš visada buvau pirmose gretose, bet per visą tą bankietą ne nenubruožė manęs. Po taikos išvykau I Ameriką. Nė pats velnias negalėjo žiūrėti, kaip tie kyveriuoti pakaušiai pradėjo visaip po visą El- za^ą švaistytis. Dabar esu pakeliui j štrasburgą. Europoje nebuvau nuo 71 metų. Kiek žinau, neturiu nė vieno pažįstamo. Visi mane 

pažinojusieji jau mirę. Bet tai nesvarbu. Turėjau grįžti namo! Nebeištvėriau ilgiau!Mes pradedame domėtis pasakotoju, o jis mielai tęsia toliau, paklausęs mūsų visų trijų pavar- dęs, užsiėmimo ir pajamų didumo. Jis pasakoja apie Bazaine ir apgulimą ir prie kiekvieno prisiminimo vis nusikeikia. Ir štai staiga jis taria:— Ne, aš vėl turiu angliškai kalbėti! Jūs juk kalbate angliškai? All right! Ir žandikaulis išsinarina. Mažiausia 20 metų kaip jis nekalbėjo prancūziškai.Ir jis pradeda apie Ameriką, kur viskas yra biggest in the world. Mes kaip tik pravažiuojame pro Mame, ir jis juokiasi, kai mes imame gėrėtis vynuogynais. Vynuogynai Kalifornijoje, ot tai vynuogynai!Epemay baltabarzdis išlipa.— Ar tamstos žinote, kas tas toksai buvo? — taria yankees. — Tai tikras akosmopolitiškas idiotas. Amerikoje, cha! cha! cha! Ar norite šampano?Jis pasišaukia vieną iš tos daugybės šampano pardavėjų ir nupirko tris butelius ir tris stiklines.— Šampanas tai vienintelis, kas Prancūzijoje geresnis, negu Amerikoje. Prašau!

Vienietis ir aš truputį susigėstame.— Taip, taip, jūs esate europiečiai. Išsitempę ir susivaldą. Žinoma, jūs norite ir už šampaną užsimokėti, cha! Bet ar jūs turite tiek pinigų, kiek aš, ką? Jūs apie tai nieko nežinote, jūs, bet aš matau, kad jūs neturite daugiau, kaip tik kelionei. Amerikoje įgyji dvigubas akis. Ar ne tiesą sakau? Ką, jūs į tai tuojau nieko neatsakote, taigi mano teisybė. Gerkite, vaikai!— Mes gėrėme.— Tegul velniai tą Europą, pagaliau. Jūs suprantate, kai gerokai įsidirbai ir kai nebereikia prieš kitus lankstytis, kai aplink švaistais arbatpinigiais — aš manau, kad visi pinigai Europoje yra arbatpinigiai — visai kaip aristokratas, manai, kad turėtum būti sutiktas, kaip džentelmenas. Aš žinau, kad manyje darbo tenpas kaip vergo, o 25 metus savo gyvenimo išdirbęs kaip vergas, nebaustas juk nelieki, damn it, gentelmen — ar jūs žinote, ką tai reiškia? Gal būt ir turi tos žemesnės klasės žievės, kurios ir pinigai nulupti negali. Na, bet visdėl- to į sveikatą. Oi, kaip aš nepakenčiu tos Europos. Nieko nelaukiu- aš nei iš Elzaso, nei iš Štras- 

burgo. Grįžtu pasižiūrėti katedros, gatvių ir tų namų, kur tėvai gyveno, jei jie dar tebestovi. Bet tikriausia dabar ten koks aštuo-» niauštis stovi. Žinote, jūs, aš manau, kad aš turiu pusseserę, seną bobą, o senos bobos šniaukščia taboką, jai turiu amerikoniško šniaukščiamo, šėtoniškai didelę dėžę, jos užteks jai visam jos likusiam gyvenimui, jei ji dar nemirus, bet greičiausia, kad taip. Tikrai smagu pakalbėti truputį angliškai! Tie velniai paryžiečiai taip pat kalba angliškai, bet kel- ne risk ai angliškai ...— Žinote, aš numigsiu valandėlei! Persikelk į to švedo suolą! — tarė jis vieniečiui. Sis persikėlė.Po valandėlės jis jau miegojo. Aš žvelgiau į jo veidą. Tai buvo seno, užgrūdinto, prityrusio vyro veūfas, ir juo daugiau aš į jį žiūrėjau, tuo simpatiškesnis jis man darėsi. Jis gulėjo prasižiojęs ir knarkė, jo dantys kyšojo iš po lūpų. Bet kaip ten bebūtų, jis turėjo man patikti.Kelias pradėjo eiti aukštyn. Mes atsidūrėme aukštumoje. Kalneliai, kalnai, miškais apaugusios uolos su pikų griuvėsiais viršūnėse.Važiavome pro Avricourt, muitinę. Muitininkai paliko mus
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K. P-tė

Viešnage pas melynsalmius gvardus
įsispraudęs tarp žaliuojančių 

kalvų plaukia Kocheris, ir toj 
dauboj išsislapstė nuo karo bai
sumų miestelis. Tai senas švabų 
miestas su tradicine 400 metų 
amžiaus pilim (vienuolynu), se
nobiniais mediniais tiltais, apsau
gotais stogu, kur tarp senos vo
kiškos statybos įsiskverbė vienas 
kitas modemiškas namas ar net 
ištisas darbininkų kvartalas ir 
modemiškas maudymosi basei
nas.

Atvykus i tą tolimą žaliuojantį 
vokišką kampelį, vos išlipus iš 
traukinio, buvau maloniai nuste
binta. Mane linksmai pasveikino 
mūsų trispalvė. „Labor Service 
Company 4236 Civilian Guards“, 
perskaičiau iškaboje. Ir kryptis 
rodo į gale miestelio kyšančius 
bokštus su aukšta mūro siena — 
mano kelionės tikslą. Gavau ir 
bendrakeleivių. Jie taip pat, kaip 
ir aš atvyko atlankyti savo gi
minaičių gvardų. Mus pasitiko 
linksmi vyrai juoda uniforma su 
lietuviškais ženklais ant ranko
vės ir kepurės. Bematant pasie
kėm jų būstinę. Pataikėm kaip 
tik į sargybos pasikeitimo cere
moniją. Man, pirmą kartą tai 
matant, pasirodė ji įdomi. Besi
baigiant ceremonijai, keliasde
šimt mėlynašalmių gvardų su 
lengvais amerikoniškais šautu
vais vienais laiptais pakilo į vir
šų ir užėmė jiems paskirtus pos

Vėliavos pakėlimas Augsburgo lietuvių skautų stovykloje Fūssene
. Račiūno nuotr.

ramybėje. Vienas vyriškis pravėrė 
vagono skyriaus duris ir paklausė:

— Ar turite ką apmuitinti?
Mieguistas atsakiau:
— Ne!
Jis nuėjo koridoriumi toliau.
Vakaras slenka tylus, protar

piais pasišnekame su vieniečių 
apie Austrijos grožybes.

Artėjame prie Štrasburgo.
Senasis yankees atsikelia nuo 

suolo mastodonto vikrumu.
— Po velnių ta Europa! Kodėl 

jūs neturite negrų, kurie galėtų 
atidumti su whisky, kada jos kaip 
tik reikia? Jūs esate aristokratai 
— taip, bet ne jūs abu! — pridėjo 
jis. — Bet visi kiti! Trauk mane 
perkūnas! Nuo pat Havre ligi 
Paryžiaus tesutikau tik aristokra
tus. Aš juos visus galėčiau nu
pirkti, jei * tik norėčiau, ir savo 
pinigais padaryčiau juos tarnais, 
tokie jūs esate — taip, atsiprašau 
ne jūs! Bet kur mes pagaliau 
esame?

Traukinys puškėjo pirmyn. Įėjo 
konduktorius.

— Prašau bilietus, mano ponai! 
Yankees žiūrėjo pro langą. 

Žiūrėjau ir aš. Melsvai ūkanotame 
ore atsimušė miesto kontūrai su 
bokštu, viską kitą nustelbiančiu.

Mano kelionės draugas susmuko 
suole, rankomis užsidengė veidą, 
ir jo nugara pradėjo drebėti. 
Smarkiai — aš beveik laukiau 
epileptinio priepoho.

tus ant mūro sienos, o kitais 
laiptais leidosi toks .pat kiekis 
gvardų poilsiui. Šautuvus palikę 
sargybinėje, jie vėl rikiuotai 
žengė namo. Kaip anie, nuėju
sieji tarnybon, vyrai laikėsi 
rimtai, taip šie, grįžtantieji iš 
darbo, pamatę pažįstamus tau
tiečius, šypsojos. Juk daugumas 
jų yra mūsų stovyklos dipukai. 
Jie — tie patys ir lyg kitokie. 
Pas mus, stovykloje, kurie ne
turėjo rimtų nuolatinių pareigų, 
slampinėjo iš kampo į kampą 
nuobodžiais veidais, be ęnergi- 
jos ir dvasios, ar kur susimetę 
tingiai lošė „pulką“. O čia, šioje 
darbovietėje, į kurį tik pasižiūri, 
šviečia energija ir jaunatvės 
linksmumu. Yra jų tarpe ir vy
resnio amžiaus kiek surambėju
sių vyrų. Bet ir jie nuostabiai 
pajaunėjo, pagyvėjo ir neatskirsi 
nuo jauniklių. „Čia mūsų nebe- 
persekioja screeningai. niekas 
neragina „namo“, ir mes jaučia
mės žmonėmis“. — tarė man vie
nas gvardas. Taip, tai yra didelis 
dalykas jaustis ir būti žmogum.

Gvardai dykai laiko neleidžia. 
Atliekamu laiku jie sportuoja, 
mokosi anglų kalbos ir aktyviai 
dalyvauja paskaitose, kurias 
jiems laiko kviečiami prelegen
tai. Kaip tik aš patekau į išvež
tųjų į rytus minėjimą. Gedulin
ga šventė prasidėjo iškilmingom 
pamaldom, kurių metų lietuviš
kai giedojo gvardų choras. Tuoj

rau tiniais piešiniais papuošta lietuvių sargybų koplytėlė, ir kuopų vėlia
vos (L. Tremtinių endruomenės dovanos). Meninis darbas A. Kudirkos.

A. Vilko nuotr.

— Kas atsitiko? Ar tamsta ser
gi? Ar galiu kuo nors Tamstai pa
dėti? Sakykite!

Jis kukčiojo.
— Ar jūs nematote. Tai Štras- 

burgas ir senoji katedra. Ar jūs 
nematote, kaip gražiai ji ten stovi, 
visai, kaip viršūnė, kaip viršūnė! 
Comme une dentelle!

Iš švedų kalbos išvertė 
Juozas Lingis.

Albert EngstrSm, vienas iš ori
ginaliausių ir įdomiausių Švedijos 
rašytojų, gimė 1869 m. pietinės Šve
dijos provincijoje Smalande. Baigęs 
gimnaziją ir porą metų pastudijavęs 
Upsalos universitetą įstoja į Gdte- 
borgo meno mokyklą. Iš pradžių 
bendradarbiauja kaip šaržistas juokų 
laikrašty Sondags — Nisse, bet ne
trukus išleidžia savajį Strix. 1919 m. 
tampa Švedų Meno Akademijos 
narys, 1922 m, išrenkamas ir į Švedų 
Akademiją, o 1927 m. pakeliamas Up
salos universiteto garbės daktaru. 
Nuo 1925—35 buvo grafikos pro
fesorius Meno Akademojoje.

Savo juokų laikraščiu Strix šar
žais Engstrbmas laimėjo švedų liau
dies širdį, visi jo sukurti juokingi 
tipai pasidarė labai populiarūs. Tos 
juokingosios Jo istorijos iš lengvo 
išauga į stiprius ir sultingus liaudies 
gyvenimo pavaizdavimus. Jau pir
mame save rinkiny (Auksinė knyga, 
1896) jis pasirodo savotiškas rašytojas, 
kupinas drastįško jumoro. Jo kūry
boje visur žymu ryškus tikrumo pa
jautimas. jo pasakojimai kupini mei
lės savai apylinkei ir jos žmonėms. 
Jo sugebėjimas užtikti jumorą kas
dieninėje žmogaus buityje iš dalies 
priklauso ir nuo to, jog žmogų jis 
mato tikroje perspektyvoje, o visa 
netikra didybė susitraukia į tikrai 
juoką iššaukiantį mažumą. J. Ls.

po pietų susirinko visi (išskyrus 
einančius sargybą) į salę, ir kuo
pos vado padėjėjas majoras J. 
pasakė turiningą įžanginį žodį, 
prašydamas atsistojimu pagerbti 
mirusius tremtinius, ir pakvietė 
prelegentą skaityti paskaitą. Šį 
kartą skaitė prof. G. Jis labai 
išsamiai nupasakojo mūsų tau
tos tragediją, Rytų atėjūnui pa
vergus Lietuva ir lietuvius iš
blaškius po tolimą Sibirą. Jis la
bai vaizdžiai nupiešė politinius 
momentus nuo Sovietų pripaži
nimo Lietuvos nepriklausoma 
valstybe ir išsižadėjimo jos am
žiniems laikams ligi 1941 metų 
birželio 15 d. Gvardai atsidėję 
klausėsi paskaitos. O ją baigus 
pasipylė klausimai, vienų dau
giau sąmoningi, kitų mažiau. Pa
gal išsilavinimą. Juk čia susi
rinko įvairių profesijų žmonės. 
Buvę juodadarbiai darbininkai, 
sanitarai, kalviai ir pan. pui
kiausiai sugyvena su inteligenti- 
nių profesijų žmonėmis, vadina
maisiais „baltarankiais“. Jau DP 
stovykloje jie susidraugavo, o 
čia dar labiau susiartino.

Kitą dieną turėjo būtį skaito
ma įdomi paskaita aktualiaisiais 
pojūtiniais klausimais, bet man 
neteko jos pasiklausyti, nes tu
rėjau grįžti stovyklon į eilinį 
dažną patikrinimą. Pavalgius 
gvardiškus pusryčius salėje su 
kita ponia (į gvardų valgyklą 
moterų neįsileidžia), atsisveikinau 
su niūriais mūrais, kuriuose ka
linami įvairių tautų nusikaltę dipu
kai (lietuvių, mano džiaugsmui, ne
žymus kiekis, ir jie už mažus 
nusikaltimus kalinami). Žvilgte
rėjau dar kartą į sargybinius, 
vaikščiojančius po medinį deng
tą koridorių virš mūro sienos ir 
į baltą, nutiestą, nuo kalėjimo 
per gatvę, iškabą. Tie patys žo
džiai, kaip prie stoties, ta pati 
trispalvė ir jos viduryje mėlynas 
skydas su baltom rairėm „C. G." 

Pranys Alšėnas

SARGYBŲ KUOPU
VYRAMS IŠSISKIRSTANT

Su džiaugsmu tenka konstatuoti, 
kad lietuvis, kur jis bebūtų, pir
moj eilėj prisimena, kad yra lie
tuvis ir savo- tautos reprezentan
tas. Su ta mintimi gyvendami, 
mūsiškiai sargybų kuopų vyrai, 
reikia pripažinti, neapvylė tų 
kurie jiems buvo patikėję gar
bingas sargybinių pareigas. Jie 
neapvylė ir mūsų tremtinių ben
druomenės. Apie sąžiningą jų 
pareigų atlikimą ir aukštą mora
linį jausmą tame darbe rašė net 
didieji Amerikos laikraščiai.

Deja, jų šas garbingas darbas 
jau yra baigiamas ir sargybų kuo
pų daliniai išformuojami. Buvęs 
Mannheime — Kaefcrtaly baltų
štabas jau išformuotas. Tuo rei
kalu išleistame Karinės Valdžios 
bendraraštyje rašoma: „Sargybų 
kuopos išformuojamos, nes tai iš
plaukia iš bendros US Armijos 
vedamos linijos".

Šia proga žodelis kitas norisi 
parašyti apie mūsų sargybų kuo
pų vyrus, gyvenusius Fuertho apy
linkėje.

Tie vyrai sąžiningai atliko jiems 
patikėtas pareigas, gražiai repre
zentavo mūsų tautos vardą kitų 
tautų atstovų akivaizdoje, o taip 
pat neužmiršo kultūrinių ir į var
gą patekusių savo tautiečių rei
kalų.

Su kokiu gryna jausmu ir gra
žiu tautiniu altruizmu tie vyrai 
aukojo dideles sumas, galima su
prasti iš vienos jų laiško pastrai
pos, kuri jie parašė vieno komi
teto pirmininkui', pasiųsdami Mo- 

Bet nuostabus dalykas, kad sau
lės šviesoje tam mėlynam skyde 
išryškėja Vytis. Pasirodė, kad 
dailininkas buvo nupaišęs mūsų 
valstybės ženklą, bet pravažiuo
jąs pro šalį pulkininkas liepė jį 
užteplioti. Dailininkas nenoromis 
panaikino Vytį rugiagėlių spalva. 
Bet saulės šviesa pro dažus tą 
Vytį išryškina.

tinos pagerbimui piniginę auką,. 
Jie rašė: „Motiną mylinti lietuvio 
sūnaus širdis, kupina didžios pa
dėkos savo Motinai, prašo Tam
stą, Pone Pirmininko, Motinos 
minėjimo akte visų mūsų vardu 
pasveikinti Jas ir patikinti, kad Jų 
įdiegtas mūsų širdyse Žmogaus ir 
Tėvynės meilės jausmas, nors ir 
sunkiose sąlygose, liks mūsų gy
venime vairuojąs dėsnis" ...

Mūsų kuopų vyrai, turėdami 
minutėlę atliekamo nuo tarnybos 
laiko, daug dirbo kultūrinėj srity 
ir lavinosi. 

Jie intensyviai mokėsi anglų 
kalbos (mokslas buvo privalomas),

Augsburgo lietuviai skautai stovyklauja Fūssene Račiūno nuotr.

buvo suorganizuoti paskaitų cik
lai. Paskaitos buvo skaitomos 
nusistatyta tvarka (kas antra
dienį). Paskaitininkais buvo kvie
čiami mūsų intelektualai įvairių 
sričių specialistai.

Kuopos turėjo savo skaityklas, 
kuriose buvo gaunama tremtyje 
leidžiama, o taip pat ir Amerikos 
lietuvių spauda ir knygos. Jie bu
vo susiorganizavę vyrų chorus, 
sporto komandas ir kitokius la
vinimosi ratolius. Buvo pradėję 
leisti ir savo žurnalą „Šauklį".

Kuopų vyrai palaikė glaudžius 
santykius ir su lietuvių tremtinių 
bendruomene. Kiekvienai tokiai 
kuopai buvo paskirta ją globo
janti Tr. Bendruomenės apylinkė.

Globojančiosios bendruomenės 
savo globotinių taipogi neužmiršo. 
Jų atstovai dažnai jas aplanky
davo, su jais pasikalbėdavo, pasi
tardavo, įteikdavo jiems tautines 
vėliavas, kurios jiems buvo vieny
bės bei ištvermės simbolis.

Jie turėjo įsirengę ir gražią 
koplyčią, kur sekmadieniais suk
lupdavo prieš altorių ir prašydavo, 
kad Dievo Motina išklausytų jų 
maldų, kurios paveikslas ir puošė 
koplytėlės altorių. Koplytėlė buvo 
gražiai dekoruota. Jos lubos ir 
sienos, atrodė, gražiausiais tau
tinių motyvų kilimais išaustos, 
pagražintos simboliniais ženklais ..

Dokoravimo darbą labai skonin
gai atliko tų pat kuopų narys A. 
Kudirka.
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L. R. K. Organizacijos ir 
statistikos reikal

darbą, pavedant jiems vykdyti 
atskirus uždavinius arba suda
rant progą tiesiogiai arba per sa
vo rinktas revizijos komisijas da
lyvauti mūsų darbo kontrolėje ir 
gėrybių paskirstymo patikri
nime.

nę žalą tiek vietos skyriui, tiek 
visai LR Kryžiaus organizacijai. 
Kadangi šio skyriaus valdyba ir 
jo tuometinis pirmininkas veikė 
uždarai, atsiskyręs nuo bendruo
menės, tai ištikus šiam nesusi
pratimui, LR Kryžiaus skyriaus

ir pilnai atlikti savo uždavinius. 
LRK Vyr. Valdyba nuolatos pa
laiko labai glaudžius santykius 
su centrinėmis lietuvių organiza
cijomis arba su visuomeninių, 
organizacijų centrinėmis vadovy
bėmis. Šiuo pavyzdžiu turi sekti

(Iš J. Daugėlos pranešimo LRK suvažiavime).

Pereitų metų LR Kryžiaus vi
suotiniame suvažiavime Hanau 
buvo konstatuota, kad pirmieji 
darbo metai buvo daugiau orga
nizacijos ir susirikiavimo metai, 
kurie maždaug baigėsi tuometiniu 
pirmuoju suvažiavimu. Antrieji 
darbo metai buvo jau gmyai na
šaus ir tiesioginio darbo metai, 
per kuriuos visi organizacijos 
padaliniai, t. y. skyriai ir vietos 
įgaliotiniai, išvystė darbo tradi
cijas, kurios visam darbui davė 
pastovų pobūdį ir įspaudė siste
mos bei planingumo ženklus. 
Skyrių ar kitų padalinių organi
zavimo reikalai buvo beveik ga
lutinai baigti pirmaisiais darbo 
metais, ir šiais metais teko atlik
ti tik kai kuriuos papildomuosius 
darbus sukurtai organizacijai pa
tobulinti ar šiaip nesklandu
mams pašalinti.

Šiuo metu LR Kryžiaus veikla 
apima visas tris vakarinių są
jungininkų okupuotas Vokietijos 
ir Austrijos zonas. LRK taip pat 
stengiasi paremti mūsų tautie
čius, esančius ir ketvirtoje zono
je, ypatingai Berlyno ir Vienos 
vakarietiškuose sektoriuose, ta
čiau šis darbas, dėl visiems gerai 
žinomų priežasčių, yra labai sun
kus. Su lietuviais, esančiais ki
tuose kraštuose, yra palaikomas 
daugiau informacinio bendradar
biavimo ryšys, o jų šalpą ir pa
ramą vykdo tiesioginiai BALF’as 
ar kitos vietinės organizacijos. 
Kiek skirtingoje padėtyje yra 
naujai emigravusiųjų mūsų tau
tiečių moralinės ir medžiaginės 
paramos klausimas, tačiau apie 
tai kiek vėliau.

Šiems uždaviniams vykdyti LR 
Kryžiaus organizaciją be Vyr. 
Valdybos sudaro keturi genera
liniai įgaliotiniai su savo įstaigo
mis, kurių du yra amerikiečių 
zonoje ir po vieną Austrijoj ir 
anglų zonoj, viso 65 skyriai ir 
42 įgaliotiniai.

Lyginant skyrių skaičių su 
pereitais metais, jis yra sumažė
jęs 20, o įgaliotinių skaičius pa
didėjęs 21. Šio reiškinio anaiptol 
netenka vertinti, kaip mūsų or
ganizacijos sumažėjimą arba dar
bo šiaurėj imą. Skyrių skaičius 
pirmiausiai sumažėjo del to, kad 
pereitais metais amerikiečių ir 
dalinai anglų zonose pasireiškė 
UNRRA-os tendencijos likviduo
ti mažąsias stovyklas, prijungiant 
jas prie didesniųjų, arba kelias 
mažesnes stovyklas sujungiant į 
vieną stovyklą. Tuo būdu ir mū
sų skyriai, atitinkamai priside
rindami, prisijungdavo arba su
sijungdavo. Įgaliotinių skaičių la
bai padidino anglų zona, nes toje 
zonoje, prasidėjus platesnei lie
tuvių emigracijai, daugelyje vie
tų dalis aktyvių Kryžiaus dar
buotojų išvyko į Angliją. Nega
lint staiga išrinkti naujų valdy
bų, Vyr. Valdybai pereinamajam 
laikotarpiui teko skirti vietos 
įgaliotinius.

LR Kryžiaus skyrių mažėjimą, 
ir įgaliotinių skaičiaus didėjimą 
anaiptol negalima palaikyti Vyr. 
Valdybos tendencija mažinti sky
rių skaičių -ir ateityje verstis 
įgaliotiniais. Vyr. anaiptol ne
galima palaikyti Vyr. Valdyba 
giliai įvertina ir' pilnai supran
ta mūsų skyrių darbą ir jų 
bendruomeninę reikšmę, todėl vi
somis pastangomis stengiasi ir 
prašo taip pat visus stengtis atei
tyje, kur tikai galima, organi
zuoti LR Kryžiaus Draugijos 
skyrius, taip pat anglų zonoje, 
kur yra vietoj skyrių paskirti 
įgaliotiniai. Kai tik sąlygos leis 
ir gyvenimas įeis į normalesnes 
.vėžes, vėl bus atgaivinti LRK 
skyriai.

LRK Vyr. Valdyba yra įsitiki
nusi, kad tik suorganizavus ga
limai platesnę visuomeninę mu
sų darbo kontrolę ir leidžiant ga
limai daugiau visuomenės daly
vauti LR Kryžiaus darbe, galima 
deramai ir tiksliai suorganizuoti

tremtinių šalpos darbą, o visuo
meninė kontrolė ir visuomenės 
dalyvavimas mūsų darbe gali bū
ti įmanoma tik per mūsų orga
nizacijos skyrius, pritraukiant į 
juos galimai daugiau narių. To
dėl naujų skyrių, kur atsiranda 
reikalas, steigimas, naujų narių 
verbavimas ir esamų narių darbo 
suaktyvinimas yra trys svarbiau
sieji mūsų artimiausios ateities 
organizacinio darbo uždaviniai. 
Mūsų organizacija per šiuos me
tus nesumažėjo, bet žymiai išau-

Čia taip pat pravartu atkreipti 
dėdesį ir į mūsų narių deramą 
pareigų atlikimą. Pati mažiausia 
ir lengviausiai atliekama parei
ga yra susimokėti nario mokestį, 
tačiau ši pareiga nevisur yra pil
nai atliekama. Nekalbėdamas pla
čiau apie būdas ir priemones 
įtraukti daugiau narių į aktyvų 
darbą, manau, kad skyrių valdy
bos ir įgaliotiniai patys parodys 
tuo reikalu deramos iniciatyvos 
ir sumanumo. Ypatingose sąly
gose yra LR Kryžiaus vietinių 
įgaliotinių darbas. Jeigu skyrių 
valdybos yra pilnoje savo narių 
kontrolėje ir priežiūroje, tai įga-

valdyba ne tik kad nesusilaukė 
iš vietos visuomenės deramos pa
ramos, bet visuomenė dalinai pa
rėmė išsišokėlių veiksmus. Čia 
turiu pabrėžti, kad vėliau pati
krinus, šiame skyriuje nerasta 
jokių truūkumų nei blogos va
lios, ir tuo būdu nesusipratimai 
kilo grynai dėl viešos ir tikslios 
informacijos stokos. Kalbant 
apie šiuos nemalonius reiškinius, 
tenka pabrėžti, kad panašūs įvy
kiai, kada pašaliniai asmens ima
si neleistinomis priemonėmis 
tvarkyti mūsų organizacijos rei
kalus, yra nepaprastai žalingi 
mūsų bendrajam reikalui, nes čia

go.

Freiburgo i. Br. Lietuvių kolonijos pirmosios komunijos vaikų iškilmės

jos veiklos išaugimą rodo lietiniai yra lyg LR Kryžiaus 
daiktinių ir piniginių apyskaitų tarnautojai vietose ir priklauso 
skaičiai, o jos organizacijos išau- betarpiškai generaliniams zonų 
girną liudyja LR Kryžiaus narių įgaliotiniams arba Vyr. Valdy- 
skaičius, kuris iš 4.710 per metus bai. Tačiau faktiškai įgaliotiniai, 
pašoko iki 6.661, kitaip sakant, dirbdami savo apylinkės lietuvių 
išaugo beveik pusantro karto ir naudai ir rūpindamiesi jų reika- 
šiandien jungia H procentų visų lais, turi taip pat jausti uz savo 
Vokietijoje esančių lietuvių veiklą ir išklausytų jų pageidavi- 
tremtinių. Tačiau tai dar nėra ta mų bei esamus esamus trukumus, 
riba, ant kurios jau galima su- ”” «-•
stoti. Tremtinių vargas kasdien 
didėja, ilgėja ir jų prašymai di
dėja, o šiam visam pasitikti rei
kia savo organizaciją, nuolatos 
stiprinti ir tvarkyti. Ligšioliniai dradarbiaujant, apsvarstyti visus 
mūsų šalpos šaltiniai eventualiai reikalus, 
gali sumažėti, ir reikia skaitytis 
su galimybėmis, kad gali ateityje 
tekti daugiau dėmesio kreipti į 
savitarpinę pagelbą, o tai bus 
lengviau įmanoma tuo atveju, 
kai mūsų organizacijos skyriai 
apims visas vietoves, kur tik yra 
bent kiek lietuvių.

Veik kiekvieno įgaliotinio veiki
mo ribose yra ir LR Kryžiaus 
Draugijos narių, su kuriais įga
liotiniams yra būtina palaikyti 
glaudžius ryšius ir, artimai ben-

Kai kuriems skyriams ir įga
liotiniams yra tekę patirti daug 
nemalonių staigmenų dėl netin
kamo ir nepilno savo narių ar 

• platesnės visuomenės informavi- 
1 mo apie savo darbus. LR Kryžiaus 

veikla apima nevien savo narius, 
bet visą tremtinių bendruomenę 

Ypatingai aktualu šiuo metu yra ir visus jos narius, o taip pat gė- 
narių skaičiaus padidinimo rei- rybės ir lėšos, kuriomis dispo- 
kalas. Vyr. Valdyba laikosi nuo- nuoja LR Kryžius, yra skirtos taip 
monės, jog didinant savo narių paį visai -lietuvių bendruomenei, 
skaičių, reikia saugotis, kad į todėl visai natūralu ir pateisina- 
mūsų organizaciją nepatektų ma, kad visuomenė reikalauja 
destruktyvūs asmens, kurie savo informacijos apie LR Kryžiaus 
blogu vardu stovyklose žemintų darbą ir apie turimų vertybių 
visos mūsų organizacijos orumą paskirstymą. Todėl šių informa- 
arba savo veiksmais ir išsišoki- Cįjų skyriai ir įgaliotiniai turi ne- 
mais galėtų padaryti LR Kryžiui vengti, o galimai daugiau įvairio- 
materialinės ir moralinės ^žak>s. mįs progomis tiekti. Yra skyrių, 

tr kurie yra visai užsidarę savo ra
telyje ir nepalaiko ryšių su vi

sudaromas labai pavojingas pre
tekstas ateičiai.

Tenka įsakmiai pabrėžti, kad 
LRK yra savarankiška, autono
miškai veikianti organizacija, ku
rios darbas yra normuojamas 
Lietuvos Vyriausybės išleistų 
įstatymų ir tos pačios vyriausy
bės patvirtintų vidaus tvarkos 
statutų, kuris aiškiai numato ir 
aptaria, kuriais keliais ir kurio
mis priemonėmis galima paša
linti visus nenormalumus bei 
darbo negeroves.

Tačiau tai nieku būdu negali 
trukdyti gražaus ir darnaus ben
dradarbiavimo su kitomis visuo
meninėmis lietuvių tremtinių or
ganizacijomis. Šis bendradarbia
vimas yra būtinas, norint gerai

ir mūsų skyriai, plėsdami šiuos 
gerus santykius ir i mūsų gyve
nimo periferijas. Čia be abejo 
pirmoj eilėje turima galvoje mū
sų Tremtinių Bendruomenės Or
ganizacija ir jos vietiniai Komi
tetai.

Su dideliu pasitenkinimu ten
ka pažymėti, kad per šiuos darbo 
metus nebuvo didesnių nesusi
pratimų šioje srityję. Tik pora 
atvejų buvo gauta nusiskundimų, 
kad LR Kryžiaus skyriai per
žengę savo kompetencijos ribas 
ir įsimaišę į kitų organizacijų 
darbo sritį, tačiau šie nesusipra
timai buvo vietoje išsiaiškinti ir 
likviduoti. Reikia manyti, kad 
ateityje šie santykiai dar gerės 
ir eis tolimesne bendradarbiavi
mo ir bendravimo linkme.

Pradėdamas kalbėti apie LR 
Kryžiaus veiklos pasireiškimus, 
turiu pabrėžti, kad, kaip perei
tais metais, taip ir šiais metais 
daugumos skyrių ir vietinių įga
liotinių darbas pasireiškė dau
giausia gautų gėrybių paskirsty
mu ir jų įteikimu stovyklų gy
ventojams. Tačiau LRK skyriai 
ir įgaliotiniai turėtų pagal gali
mybes savo veiklą plėsti ir apim
ti kiek galima daugiau darbo sri
čių. Pirmoj eilej, be abejo, čia iš
kyla reikalas rasti būdų išnau
doti visas galimybes, šalpai rei
kiamas gėrybes suorganizuoti 
vietoje — savo stovykloje.

Gražiai jau ir pasirodė kai ku
rie kiti skyriai, savo iniciatyva 
subūrę šalpai gan dideles su
mas. Biberacho skyrius suorga
nizavo dirbtuvę, kurioje iš var
tojimui netinkamų rūbų liekanų 
gamina kaklaraiščius ir vaikams 
žaislus. Schwab. Gmūnd ir Ro- 
senheimo skyriai išlaiko nuolati
nius gailestingųjų seserų kursus 
ir tuo, vykdydami tiesioginį savo 
uždavinį, labai pasitarnauja ben
druomenei duodami progos ne 
mažam skaičiui lietuvių moterų 
įsigyti naują praktišką profesiją.

Šie keli pavyzdžiai rodo, kad 
vis dėlto yra galimybių LR Kry
žiaus skyriams būti ne vien 
BALF-o gėrybių daliutojais bet 
surasti naudingo ir didesnio dar
bo. LR Kryžius taip daugiau gali 
eiti į kultūrinę veiklą, organi
zuojant paskaitas, koncertus arba 
kitas kultūrines pramogas.

Pagaliau labai svarbi ir būtina 
darbo sritis yra moralinė tremti
nių globa. Juk kasdien vis dau
giau mūsų tautiečių tarpe atsi
randa tokių, kurie yra reikalingi 
moralinės paramos. Ligoninėse 
guli ligoniai, pabėgėliai, buvę ka
ro belaisviai, invalidai ir šiaip 
nepastovaus ir liūdno gyvenimo 
iškankinti likimo broliai reika
lauja moralinės paramos. Vyr. 
Valdyba labai džiaugiasi, kad 
naujai suorganizuotas moterų

Tačiau Vyr. Valdyba visada bu
vo, dabar yra ir ateityje bus nu- •»«
sistatymo, kad visi padorūs, vei- suomene arba net ir su bendruo- 
klūs ir entuziastingi darbui lie
tuviai tremtiniai būtinai turi bū
ti įtraukti į mūsų organizacija.

Šiandien tremtiniai yra labai 
jautrūs įvairiems materialiniams ~__ 4 _ ____
reikalams, o ypatingai įvairių yįgaį bendruomenei, 
gėrybių dalinimui, todėl ne
nuostabu, kad mūsų darbas daž- Viešumos vengimas daugiau- 
nai susilaukia labai daug kriti- šia, tur būt, prisidėjo prie nema
kos, priekaištų ir užsipuolimų, lonių įvykių Wurzburge, kur keli 
Šiems užsipuolimams atremti neatsakingi asmens bandė suar- 
viena iš priemonių yra galimai dyti skyriaus veiklą bei jo orga- 
daugiau bendruomenės narių nizaciją ir savo neleistinais 
įtraukti į aktyvų LR Kryžiaus veiksmais padarė didelę morali-

menės rinktais organais, t. y. vie
tos LTB komitetais. Cie nenor
malumai yra ateityje šalintini, o 
mūsų darbas turi įgauti galimai 
viešesnį pobūdį ir būti žinomas

Laiminga šeimininkė
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. komitetas su savo padaliniais 
* vietose labai gražiai ir pasigė
rėtinai ėmėsi šio sunkaus užda
vinio.

Anglu zonoje sąryšy su emigra
cija susidarė visai savotiškos LR 
Kryžiaus skyrių darbo sąlygos, 
apie kurias tenka kiek plačiau 
užsiminti, nes, galimas dalykas, 
panašūs įvykiai gali užpulti mus 
ir kitose zonose, ir todėl tam mes 
visi turime pasiruošti.

Šiuo metu iš anglų zonos iš
važiuoja tik sveiki, pajėgūs ir 
darbingi mūsų tautiečiai. Sis 
reiškinys mūsų darbui yra ypa
tingai neigiamas. Iš vienos pusės 
žymiai padidėja šelpiamųjų skai
čius, nes Vokietijoje lieka mote
rys, vaikai ir darbui netinką 
žmonės. Teisingai BC Taryba sa
vo pranešime charakterizavo esa
mą padėti, pažymėdama, kad 
pradėtąi emigracijai ta pačia 
linkme vykstant ir toliau, ateis 
laikas, kada Vokietijoje tremti
nių stovyklos įgaus senelių, vaikų 
ir paliegėlių prieglaudų vaizdą.

Ne mūsų uždavinys kovoti su 
šiuo reiškiniu. Tuo reikalu yra 
susirūpinusios kitos mūsų cen
trinės organizacijos ir jos daro 
atitinkamus žygius padėčiai pa
gerinti. LR Kryžiaus uždavinys 
yra ateiti pagalbon likusiems be 
globos tautiečiams ir juos parem
ti. Be abejo, šis darbas yra sun
kus, tačiau jam nors dalinai įvyk
dyti tenka būdriai budėti, kad ši 
emigracija nesurdytų mūsų orga
nizacijos. - Mūsų bendruomenę 
yra apėmęs emigravimo psicho- 
zas, ir daugelis, progai pasitai
kius, važiuoja metę visus reika
lus ir jų niekam neperdavę. Visi 
turi prisiminti ir tai reikia kiek
viena proga pabrėžti, 'kad vie
niems išvažiavus, lieka dar daug 
likimo draugų, kurie turi toliau 
vargti tremtinio dalį.

Šiuo metu išvyksta į kitus 
kraštus, o taip pat ir Angliją, 
vien sveiki bendruomenės nariai 
ir jie, gavę darbą, gali pilnai sau 
užsidirbti egzistencijai reikalingą 
minimumą, o, be to, yra globoja
mi šių kraštu socialinės globos 
įstatymų. Todėl dar šiuo metu 
jie LR Kryžiaus globos nereika
lingi. Tačiau Vyr. Valdyba juos 
dar laiko savo veikimo orbitos 
ribose ir, reikalui esant, pasirū
pins jų parama. Taip pat pravar
tu ir skyriams sekti savo narių 
likimą kituose kraštuose ir apie 
viską painformuoti gen. įgalioti
nius ar Vyr. Valdybą. Išvykstan
tieji tautiečiai yra ir turi likti gy
vosios mūsų tautos organizmo 
dalelytės ir todėl jų išlaikymas 
prie savo natūralaus bendruome
nes kūno yra visų mūsų, o taip 
pat ir LR Kryžiaus, kaip orga
nizacijos, uždavinys.

Baigdamas dar noriu pabrėžti, 
kad per šiuos metus dar pasitaikė 
kai kurių ir grynai administraci
nio pobūdžio trūkumų. Kai kurie 
skyriai labai pavėluotai arba vi
sai neatsako į raštus, neprisiun- 
čia apyskaitų, susirinkimų proto
kolų etc. Be abejo, kad tuo yra 
trukdomas mūsų darbas ir dažnai 
nuo to nukenčia tiesioginiai pa
tys šelpiamieji. Šiuo metu pini
gines apyskaitas yra atsiuntę tik 
73 visų skyrių. Narių sąrašų, ku

PrieS trejus metus daugelis lie tuvių taip buvo priversti palikti 
savo tėvynę ...

rie buvo prašyti pristatyti iki šių 
metu rugpjūčio 20 d., dar ne
pristatė 15 skyrių. Naujagimių 
vaikų skaičiaus dar nepranešė 
12 skyrių, o visi terminai tiems 
dalykams pristatyti jau seniai 
praėjo. Kadangi naujagimių 
skaičius vietovėmis buvo reika
lingas pristatyti galimai greičiau 
Tarptautinei „Don Suisse“ orga
nizacijai, kuri pažadėjo juos tie
siogiai paremti, tai galimas daly
kas, kad dėl skyrių apsileidimo, 
nepranešant naujagimių skaiči
aus, šių vietų vaikai pašalpos ne
begaus.

Nors daugelis skyrių ir įgalio
tinių labai tvarkingai ir tiksliai 
palaiko ryšius su gen. įgalioti
niais ir Vyr. Valdyba, tačiau ten
ka paraginti ir visus likusius pa
sekti jų pavyzdžiu ir sutvarkyti 
savo organizacinį ir administraci
nį darbą.

Ta pačia proga tenka porą žo
džių tarti statistikos reikalu. 
Paskutiniu laiku tremtinių sta
tistikos reikalas yra įėjęs į nor
malesnes vėžes. LTB Vyr. Komi
teto suorganizuota Centrinės 
Kartotekos įstaiga tvarkingai ir 
pilnai veda tremtinių natūralaus 
ir mechaninio judėjimo žinias, 
registruodama mirimus, gimi
mus, santuokas. Taip pat Centri
nė Kartoteka veda ir profesinio 
pasiskirstymo žinias. Todėl LR 
Kryžiaus organizacijai nebeten
ka šios statistikos lygiagrečiai 
tvarkyti. Visas reikiamas žinias 
LR Kryžius gauna iš Centrinės 
Katrotekos. LRK Vyr. Valdyba 
veda tik tremtinių sveikatingumo 
statistiką, kuri renkama per sky
rius specialiomis anketomis. 
Šios žinios bus ir toliau renka
mos, ir prašome visus skyrius 
galimai tiksliau nustatytais ter
minais šias žinias siusti Vyr. Val
dybai. Taip pat maloniai prašo
me visus skyrius tiksliai vesti 
mūsų organizacijos statistiką, t. 
y. gen. įgaliotiniams ir Vyr. Val
dybai apie visus narių pasikeiti
mus, pristatant tuojau Vyr. Val
dybai tvirtinti naujai priimtus 
narius ir pranešant apie senųjų

AMERIKOS KATALIKŲ CARITAS 
RŪPINASI DP ĮKURDINIMO REI

KALAIS
Monsinjoras John O'Grady, tau

tinės katalikų „Carito" misijos vyk
domasis sekretorius, lankėsi pas 
Austrijos amerikiečių zonos ka
rinį viršininką gen. maj. Harry J. 
Callins ir turėjo pasitarimą DP 
reikalais. Vėliau aplankė dvi DP 
stovyklas Salzburge.

Šis Amerikos kunigas, studijuo
jąs DP įkurdinimo galimybes vi
same pasauly, anksčiau lankėsi 
Argentijoje, Brazilijoje, Čilėje 
Uragvajuje, Paragvajuje ir Itali
joje. Romoje jis DP problemą 
svarstė su popiežium.

Laisvalaikiu ... V. Anykščio nuotr.

narių išvykimą arba šiaip išstoji
mą iš organizacijos. Iki šiol dau
gelis skyrių šias žinias duodavo 
labai netiksliai. Prašome ateityje 
į tai atkreipti daugiau dėmesio ir 
tuojau po suvažiavimo tiksliai 
sutvarkyti savo narių sąrašus, o 
vėliau sekti jų pasikeitimus.

Taigi, taip maždaug atrodo 
antrais darbo ir veiklos metais 
mūsų organizacija.

O'Grady buvo nuvykęs į Mūn- 
cheną. Jis mano, prieš grįždamas 
į JAV, dar kartą aplankyti Romą. 
(S & S. 47, 9. 20).

857 Į VENEZUELA
Rugsėjo 19 d. iš Bremenhaveno 

JAV kariuomenės transportiniu 
laivu „G. Sturgis" išplaukė dau
giau negu 850 DP į Venecuelą.

Tarp laivo keleivių buvo ir 165 
buvę Ispanijos republikonai, kurie 
dėl savo prieš Franką nusistatymo 
negali grįžti namo.

šiems 857 asmenims nuvykus 
į Venecuelą, DP skaičius, išvyku
sių į šį kraštą, sieks 5.000 DP emi
gracija Venecuelon prasidėjo tik 
prieš metus. Venecuelą yra suti
kusi dar šiais metais priimti
10.000 DP, jei tik bus jiems per
gabenti priemonių.

Imigrantų daugumą sudaro kilu
sieji iš Rusijos, Jugoslavijos ir iš 
Pabaltijo valsybių asmens. (S & S 
47. 9. 21).

AFFIDAVITŲ REIKALU
LTB vyr. komitetas informuoja, 

kad paskutiniu metu tremtiniai 
atakuoja įvairias JAV lietuviškas 
įstaigas, organizacijas ir pavienius 
asmenis, masiškai prašydami afi- 
davitų. Ryšium su tuo LTB vyr. 
komitetas pastebi, kad broliai 
amerikiečiai jau yra sudėję daug 
aukų ir suteikę tremtiniams ma
terialinės paramos, kad afidavitų 
išgavimas yra svarbus juridinis 
aktas, surištas su įsipareigojimais, 
ilgesniam laikui suvaržančiais jų 
išdavėją: afidavito davėjas kaip 
vekselio žirantas atsako savo 
turtu ir garantuoja nedarbo, ligos,
susižeidimo ir nusikaltimo atve- maža jų pasinaudoja šia privilegi- 
jais. Tokią auką nedažnas gali pa- ja. Paleidžiamųjų sargybų kuopų

daryti. TodėF apie masinius afi- 
davitų parūpinamus negali būti 
nė kalbos. Be to, JAV lietuviai 
nėra tiek ekonomiškai pajėgus, 
kad tuo būdu galėtų spręsti pro
blemą. Amerikos lietuvių parama 
yra ir bus labai svari, sprendžiant 
tremtinių problemą kitais būdais. 
Todėl jų ekonominis išnaudojimas 
ir netinkama jų atžvilgiu laikyse
na kenksminga bendram tremtinių 
reikalui.

Mūsų brolių amerikiečių dėka, 
jau nemažas būrys tremtinių įsi
kūrė JAV ir dar nemaža tremtinių 
yra pasiruošę išvykti iš Europos.

LTB VYR. KOMITETO MEMO
RANDUMAS MAINE GUNER- 

NATORIUI
Vyr. LTB komitetas pasiuntė 

JAV—bės Maine gubernatoriui 
Mr. Hildreth memorandumą; kad 
lietuvių tremtinių Vokietijoj ir 
Austrijoj yra apie 70.000. Tai su
daro apie 17.000 šeimų. US oku
pacinėj zonoj yra apie 40.000 lie
tuvių, tai yra apie 10.000 šeimų. 
Jų tarpe yra visai nedaug senų 
žmonių, o tik vidutinio amžiaus 
ir priaugančio. Lietuviai DP yra 
šių amžiaus grupių: 0—9 met — 
17,2%, 10—19 met. — 13,7%, 20— 
29 met. — 22,8%, 30—39 met. — 
22,8%, 40—49 met. — 13,7%, SO- 
59 met. 6,4%, 60 it vyresnių — 
3,4%.

Toliau šiame memorandume 
nurodoma, kad 80% visų Lietuvos 
gyventojų, taip pat ir lietuvių 
tremtinių, yra ūkininkai ar ūki- 
ninku vaikai.

Memorandume prašoma DP per
kelti į JAV ir Maino valstybėje 
leisti jiems įsikurti.

LIKVIDUOJAMOS DP SARGYBŲ 
KUOPOS

EUCOM iš Frankfurto praneša, 
kad pusė DP sargybų dalinių jau 
paleista.

Šiuo metu dar tarnauja 16.500 
civilių sargybinių, bet tikimasi ir 
juos paleisti taip greitai, kaip tai 
bus įmanoma atlikti, kad apsau
gotų kariuomenės fondus ir nesu- 
sitrukdytų repatrijacija bei įkur
dinimas.

Pramonės policijos, sudarytos 
daugiausia iš vokiečių skaičius 
šiuo metu siekia 7.000 vyrų. Jie 
pakeis DP sargybų kuopas.

Nors iš vie tin tiesiems asmenims 
ir duodama pirmenybė įstoti į pra
moninės policijos vienetus, bet

nariai, turi pasirinkti stoti į pra
monės policiją, susirasti vietoje 
darbo ar grįžti į DP centrus ir 
ruoštis įkurdinimui ar grįžimui 
namo arba įsijungti į vokiečių 
bendruomenę, kaip nuolatiniai gy
ventojai. (Š & S, 47. 9. 20).

SOVIETAI PROTESTUOJA PRIEŠ 
PRAMONES POLICIJOS KŪRIMĄ

Rusija pareiškė protestą JAV 
dėl vokiečių panaudojimo civilinių 
sargybų reikalui. Jų panaudojimas 
pažeidžias sąjungininkų direkty
vas, liečiančias vokiečių kariuo - 
menės išformavimą.

Toliau rusai nurodo, kad šių 
sargybų apginklavimas prasižen
gia su potvarkiu, draudžiančiu vo
kiečiams turėti ginklus.

Šis protestas, įteiktas Berlyno 
Sąjungininkų Komandantūrai pa
liečia tik 590 vokiečių dirbančių 
Berlyno amerikiečių sektoriuje, 
bet ne vokiečių sargybas, esančias 
amerikiečių zonoje.

Kol kas šiam protestui neduota 
eigos ir paliktas sekančiam ko- 
mandantūros posėdžiui.

Amerikiečių kalbėtojas šį. rusų 
kaltinimą vadina juokingu ir spau
dos atstovams pareiškė, kad tokį 
pat kaltinimą jie gali patiekti ir 
prieš Berlyno savivaldybinę poli
ciją.

Jis nurodė, kad sargybiniai ne
gyvena barakuose, bet privačiuose 
namuose, jiems leista turėti tik 
vieną ginklą, būtent karabiną su 
penkiais šoviniais ir tai tik esant 
tarnyboje, iš jų nesą sudaryta jo
kių dalinių ar vienetų. (S & S, 47. 
9. 20).

IRO IŠ UNRRA GAVO 1 MIL. 
DOLERIŲ

Generalinis UNRRA direktorius 
Lowell S. Rooks pranešė, kad 
likęs UNRRA-os 8 mil. dolerių fon
das padalytas keturiomis JT or
ganizacijoms.

Pagal Rooks pranešimą Pasau
linė Sveikatos Organizacija gavo 
1,5 mil. dolerių. Šie pinigai bus 
panaudoti kovai prieš maliariją, 
džiovą bei kitas ligas ir sveikatos 
personalui apmokyti.

Tarptautinis vaikų fondas gavo 
5 mčl. dolerių, kurie bus panau
doti trylikos, kraštų vaikų aprū
pinimui papildomu maistu pro
gramai įvykdyti.

Tarptautinė Pabėgėlių Organi
zacija gavo 1 mil. dolerių išvietčn- 
tųjų asmenų stovykloms Europoje, 
viduriniuose Rytuose ir Tolimuose 
Rytuose. (S & S, 47. 9. 22).

GRĄŽINS I JAV ATPLAUKUSIUS 
BALTUS

Imigracijos ir natūralizacijos 
pareigūnai iš New Yorko praneša, 
kad 23 estai ir vienas latvis prieš 
keletą dienų atplaukę būriniu lai- 
valiu į Savannah, Ga. USA, bus 
grąžinti atgal. Pranešime nuro
doma, kad nė vienas iš imigrantų 
neturėjo nei galiojančių asmens 
domumentų, nei Imigracijos vizų.

Jų prašymą svarstys Philadephi- 
jos ir natūralizacijos komisi- 
jonierius. Jei jis pasisakytų prieš 
imigrantus, jų prašymas auto
matiškai pateks į Vašingtono imi
gracijos įstaig. (S & S, 47. 9. 25).

Kongreso nariai žydų stovykloje
JAV Kongreso Herter grupės 

pakomisės nariai, šiuo metu stu
dijuoją, Europos maisto trūkumo 
problemą, lankėsi Landsbergo žy
dų stovykloje, kur jie pareiškė, 
kad žydai nepakankamai dirba.

Vizitatoriai bendrai nurodė, kad 
jie nejaučia simpatijų vietinių 
DP pastangoms išvykti į Palesti
ną.

Atstovas William R. Poage pa
sakė: „Jei jūs nedirbate čia, aš 
netikiu, kad jūs dirbtumėt Pales
tinoje, ar kur kitur“. (S&S, 
47. 9. 10)

Londono lietuvių klubas
Po didelių pastangų galutinai 

gauta leidimas (įrengti Londono 
lietuvių pereitais metais pirktą 
patalpą, skirtą lietuvių salei — 
klubui. Jau prasidėjo remonto 
darbai ir lapkričio mėn. bus ga
lutinai užbaigta.
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Pabaltijo Universitete 
ypatingai iškilmingai buvo pami
nėta prof. Mykolo Biržiškos 65 m. 
amžiaus sukaktis. Ta proga pro
fesorius gavo daug sveikinimų žo
džiu ir raštu. Specialiai jo garbei 
buvo suruošta muzikinė popietė, 
kurios programą išpildė profeso
riaus klausytojai studentai litua
nistai. Popietės metu, be to, dai
navo operos solistas VI. Ivanaus
kas.

Buv. Freiburgo UNRRA’os di
rektoriui p. Bastianenui pasiū
lius, neseniai Antverpeno Meno 
Muziejus įsigijo lietuvių grafiko 
V. K. Jonyno medžio raižinius 
Prosper Merimėe lietuviškajai 
novelei „Lokys“. Šią progą minė
to muziejaus direktorius atsiuntė 
dailininkui laišką, kuriam jis iš
reiškia savo džiaugsmą dėl įsigi
jimo tokių vertingų meno kūri
nių.

LT Baleto Teatras rugsėjo mėn. 
buvo išvykęs gastrolių. Rugsėjo 
mėn. 8—10 d. davė „Coppelijos" 
spektaklį Kasselio lietuvių stovyk
loje, 13—15 d. Hanau, 17—19 d. 
Wildfleckene (lenkams), 21—22 d. 
Wurzburge ir 23 d. Seligenstadte. 
Viso šių gastrolių metu buvo duo
ta 13 „Coppelia" pastatymų. Visur 
lietuvių stovyklose baleto artistai 
buvo maloniai sutikti ir priimti. 
Spektakliai praėjo su dideliu pa
sisekimu.

Rugpiūčio mėn. Pabaltijo Uni
versiteto Medicinos Fakulteto 
posėdy Fr. Bintakys apgynė sa
vo darbą „Zur Frage der vasa- 
notorischen Thermoregulation“ ir 
gavo medicinos daktaro laipsnį. 
Diskusijos truko 3% vai. laiko.

Fr. Bintakys gim. 1911 m. Pa
gėgių apskr. Gimnazija ir Peda
goginį Institutą baigė Klaipėdo
je. Nuo 1931 m. iki 1935 m. įvai
riose mokyklose mokytojavo. 
1940 m. baigė Vytauto Didž. Uni
versiteto Medicinos Fakultetą. 
Vėliau buvo vyr. laborantu, asi
stentu ir vyr. asistentu Hygienes 
Institute. Nuo 1946 m. dirbo in
struktoriumi Pabaltijo Universi
tete, o dabar yra hygienos lekto
riumi.

Rugpiūčio m. pradžioje Tūbin- 
geno universitetas suteikė medi
cinos daktaro laipsnį jaunam gy
dytojui Kazimierui Ambrozaičiui, 
gimusiam 1918 m. balandžio 23 d. 
Naukaimy, Raseinių apskr., stu
dijavusiam Kaune ir Tūbingene.

Dabar Dr. Ambrozaitį kaip pra
sikišančių akademinę pajėgą re
komenduoja pasaulinio garso 
mokslininkas ir savo studentams 
itin griežtų reikalavimų profe
sorius Dr. H. Gottronas. Tūbin- 
geno un-to odos klinikos direk
torius, pas kuri Dr. Ambrozaitis 
parengė savo dizertaciją. Tūbin- 
geno universitetiniai sluoksniai 
atkreipė dėmesį, kad D r. Ambro- 
zaičio dizertacija po ilgos metų 
eilės buvo pirmoji, kurią prof. 
Gottronas įvertino pažymiu „la
bai gerai“, savo šiltoj atestacijoj 
pažymėdamas, jog doktorantas, 
rengdamas savo darbą, padarė 
„vertingų, iš dalies naujų atra
dimų“ morfologiniuose bei funk- 
cionaliniuose spirochetų tyrinė
jimuose. Girdėti, kad Dr. Am
brazaičio mokslinis darbas bus 
paskelbtas Tiibingeno universi
teto leidiniuose.

Argentinoje gimusi Adelė Ka
valiauskaitė išlaikė visus valdžios 
reikalaujamus egzaminus ir gavo 
„martillero pūblico“ teises. Tai 
ne tik pirmutinė Argentinos lie
tuvaitė gavusi valstybinės teises 
daryti namų ir žemės pirkimo- 
pardavimo aktus, bet ir bendrai 
ji yra pirmutinė moteris Argen
tinoje tame darbe.

Numatoma, kad Paryžiuje po
sėdžiaujanti UNESCO ekspertų 
komisija apsvarstys galimybes

sudaryti tarptautinę literatūros, 
meno ir mokslo autorių teisių 
apsaugos koncenciją.

Baigiant Venecijoj įvykusią 
tarptautinę filmų šventę, pirmo
ji premija buvo paskirta čeko- 
slovakų filmai „Jūrų mergelė“. 
Premijos už nuopelnus filmų 
meno pažangai teko Meksikos 
Jilmai „Perlai“ ir Amerikos fil
mai „Sapnai“, kuriuos galima 
nusipirkti.“ Kritikų premija te
ko danų filmai „Viena pykčio 
diena“.

Gustavo Verfelio našlė iš JAV, 
kur ji buvo pabėgusi nuo nacių, 
atvyko į Vieną, norėdama 1938 

Dusėtų apylinkėse V. Labanausko nuotr.

m. Austrijoj likusį Verfelio lite
ratūrinį palikimą surinkti ir 
paimti į savo globą. Šia proga 
velionio našlė pareiškė, kad grei
tu laiku būsiąs išleistas pilnas 
mirusio jos vyro raštų rinkinys 
vokiečių kalba.

Rašytojas J. R. Becher neseniai 
baigė pjesę „Das Fūhrer-Bild“. 
kuri greitu laiku bus vaidinama 
Kiely j e.

Automobilio katastrofoj buvo 
sužeistas . žinomas amerikiečių 
rašytojas John Don Passos, o jo 
žmona užmušta. Buvo pavojus,

LIETUVIAI PASAULYJE
Sv. Pranciškaus Vienuolyno 

Rėmėjų Seimas
Rugpiūčio 31 d. Pitsburge. Se

serų Pranciškiečių Vienuolyno pa
talpose, įvyko 16-tas šios įstaigos 
Rėmėjų Seimas.

Vienuolijai šiais metais suėjo 
25 metai nuo jos įsikūrimo. Se
serys Pranciškietės šį faktą tinka
mai atžymėjo, suruošdamos gra
žias, įspūdingas Sidabrinio Jubilie
jaus iškilmes rugpiūčio 12 d. Mi
nėjimas pradėta iškilmingomis pa
maldomis koplyčioje ir baigta gra
žiu bankietu akademijos audito- 
riume.

BALF METINIS SEIMAS
BALF Direktorių Tarybos nuta

rimu, Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo metinis seimas įvyks 
lapkričio 5—6 d.d., New Yorke.

SV. VARDO DRAUGIJŲ SEIMAS
Spalių 1 d.. Bostone, J. E. ar

kivyskupo Richard J. Cushing, D. 
D. vadovybėje, prasidės Sv. Vardo 
draugijų seimas. Siame seime ruo

kad rašytojas neteks dešinės 
akies, bet operacija pavyko ir 
manoma, kad pavojus pašalintas.

— Vindzoro herzogas, buvęs 
Anglijos karalius Eduardas VIII, 
rašo knyga filmai iš savo senė
lės karalienės Viktorijos gyveni
mo. Jis norėjo parašyti scenarijų 
filmai iš savo gyvenimo, bet tam 
nepritarė karališkoji šeima.

— Prancūzų vyriausybė nuo 
1946 m. uždraudė demonstruoti 
23 prancūziškas ir užsienio filmas. 
Tarp uždraustų yra ir filmą „La 
Bataille“, pagaminta pagal Far- 
rere romaną. Jos negalima bus 
demonstruoti ligi bus pasirašyta 
su japonais taikos sutartis, nes ji 
„aukština japonų jūrininkus“. 
Viena amerikiečiu filmą neleista 
rodyti todėl, kad jos technika 
rasta „absoliučiai atsilikus“.

— Churchilio ttsiminimai, ku
riuos už 1 mil. dolerių nupirko

„Life" ir „New York Times" su 
keliais priedais sudarys 9 knygas. 
Pirmoji knyga, apimanti Muen- 
cheno — Dūnkircheno laikotarpį, 
bus pavadintą „Tariamas Karas! 
Tariamoji taika!" 2—ji knyga pa
vadinta „Mes esame vieni". 3-ji- 
apima laiką nuo Coventry iki 
Pearl Harbour; joje yra paliečiama 
Hesso afera, Rusijos įstojimas į 
karą ir derybos su Japonija. 4—joj 
knygoj „Kovojantieji Sąjunginin
kai" apimta .laikas Iki Roosevelto 
mirties. Piie šios dalies yra pri
dėti visi Roosevelto ir Churchilio 
laiškai. 5—je dalis bus pavadinta 
„Paskutinės dienos".

šiasi dalyvauti ir lietuvių parapi
jų Sv. Vardo draugijų atstovai.

Nuteistas mirti lietuvio žudikas
Amerikos armijos teismo spren

dimu, pakartas japonų generolas 
Kiyotomi Otahara, kurio įsakymu, 
1945 m. liepos mėnesį buvo nu
žudytas lietuvis, Amerikos lakū
nas, Algirdas Augūnas.

Teismas posėdžiavo Yokahamoje, 
Japonijoje. Be gen. Otaharos, teis
mas pasmerkė kalėti dar kitus sep
tynis japonus, dalyvavusius tame 
nusikaltime.

Žuvusio Japonijoje lietuvio tė
vai, Aleksandras ir Stella Augū- 
nai, yra plačiai žinomi New Yorko 
lietuvių visuomenei.

Vyčiai paminėjo garsųjį lietuvį 
sportininką

Brocktone lietuvos Vyčių kuopa 
paminėjo kare žuvusį garsų lietuvį 
sportininką Įeit. A. Bložį.

Leit. A. Bložis, žymus lietuvis 
sportininkas, sausio 31 d., 1945 m. 
žuvo Vosges kalnuose, Prancūzi

joje, būdamas karo tarnyboje. Jis 
buvo tik 26 metų amžiaus. Al. Blo- 
žis pasižymėjo sporto rungtynėse 
nuo pat jaunų dienų, lankydamas 
aukštesnę mokyklą ir Georgetown 
Universitetą. Jis yra laimėjęs 30 
medalių, 14 taurių ir 12 laikrodžių.

Montrealio lietuviai aukoja
Kanados lietuviai taip pat, neat

silikdami nuo kitų, aukoja tėvy
nės ir lietuvių tremtinių reikalams. 
Montreal© lietuviai per pirmą 1947 
m. pusmetį labdaringiems tikslams 
yra aukoję: Kanados Liet. Trybos 
Mont. skyrius aukojo Amerikos 
Liet. Tar. 500 dol., Kan. Liet. S-ga, 
per „CARE," išvietintiems lietu
viams Europoje pasiuntė 27 maisto 
siunt. ir Našlaičių Fondan aukojo 
50 dol., Bendram Amerikos Liet. 
Fondui buvo surinkta 300 dol. Be 
to, yra surinkta daug rūbų, tik Ka
nados valdžia iki šiol trukdė iš
siųsti. Išvietintųjų lietuvių tarpe 
beveik visi turi giminių ar drau
gų, kuriuos šelpia asmeniškai

Rimavičius pakviestas į Kanadą 
profesoriauti

Amerikos lietuvis Juozas Ray
mond— Rimavičius išvyko į Van- 
couverį, Kanadoje, kur jis pak
viestas profesoriauti Britų Kolum
bijos universitete. Dėstys rusų ir 
lenkų kalbas bei rusų istoriją.

Lietuvių moterų veikla 
Argentinoj ir Uragvajuj 

' Kol Argentinos vyriausybė ne
buvo nutraukusi diplomatinių san
tykių su Lietuvą, ponia L. Grau- 
žinienė aktingai darbavosi Lietu
vių Sub-Komitete Tarptautinės Vai
kų Globos Unijoje, kuri turi savo 
skyrių ir Buenos Aires.

Lietuvos Pasiuntinybei persikė
lus į Montevideo (Urugvajaus so
stinę) L. Graužinienė tuojaus suor
ganizavo Lietuvių Sub-Komitetą 
prie tos pat Unijos, veikiančios 
Urugvajuje.

Vadovaujantysis Lietuvių Sub- 
Komiteto sąstatas: L. Graužiųienė 
— pirmininkė, M. Cieslinskienė — 
sekretorė, L. Miniauskienė — iždi
ninkė, ir J. A. Grigaitė — reikalų 
vedėja.

Lietuvių Sub-Komitetas Argenti
noje, kuriam dabar vadovauja O. 
Kairelienė, p. Graužinienės pirmi
ninkavimo laikais surinko aukų 
daugiau 20,000.00 argentiniškų pe- 
zų, už kuriuos buvo nupirkta ir 
pasiųsta į Europą karo nublokštų 
lietuvių šeimų vaikučiams pagalba 
maistu, drabužiais, apavu, muilu ir 
k t. Tikimasi, kad ir Uragvajuje 
šiam komitetui pavyks pasiekti 
gražių rezultatų.

Dr. J. Griniaus atsišaukimas 
Uragvajaus spaudoj

Urugvajaus sostinėje, Montevi
deo mieste, išeinantis įtakingas 
dierftaštis „La Manana", liepos 13 
d. buv. Lietuvos Respublikos Pre
zidento, Dr. Kazio Griniaus atsi
šaukimą į pasaulio lietuvis.

Dr. K. Griniaus atsišaukimas 
urugvajiečių visuomenėje padarė 
tiek pat gero įspūdžio, kaip ir 
Lietuvos Žurnalistų Sąjungos, esan
čios Vakarų Europoje, atsišauki
mas į demokratinę pasaulio spaudą 
ir tos spaudos darbininkus, tilpęs 
dienraštyje „EI Diario" liepos 8 d., 
ir dienraštyje „La Manana" liepos 
7 d.

Abu atsišaukimus atspaudino mi
nėti dienraščiai, žymaus Urugva
jaus lietuvių kovotojo už Lietuvos 
nepriklausomybę, Dr. Prano Saci- 
kausko pastangomis.

Brazilijos lietuvių 
veikla susilpnėjusi

Naujai išėjęs Brazilijos lietuvių 
laikraštis „Žinios" rašo apie te
nykščių lietuvių kultūrinį ir tau
tinį gyvenimą, p atlėkdamas ne
džiugių žinių. Laikraštis, užsimin
damas apie prieškarinę Sao Paulo 
lietuvių veiklą, nurodo, jog šiame 
mieste ir apylinkėje lietuviai tu
rėjo daugiau kaip dešimts lietu
viškų kultūrinių organizacijų, še
šetą mokyklų, tris savaitraščius, 
du mėnesinius žurnalus, tačiau per 
karą viskas pakrikę. Dabar nebe
są nei vienos lietuviškos moky
klos, o laikraštis vos vienas ir 
tasai dabar tiktai pradėjęs eiti. 
Sao Paulo priemiesčiuose veikia 
kelios lietuvių išlaikomos moky
klos, bet lietuvių kalba jose pa
mokų nesti. Organizacijos — vie
nos išnyko, kitos sumenko. Likvi
davosi •— Centras, Viltis, Aero 
klubas, Grūdas, Lituania, Meno 
Mėgėjų Ratelis, Rytas, ir kitos. Su
menko Vyčių ir Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje veikimas. Bene tvir
čiausiai veikianti katalikų ben
druomenė — Villa Zelinos parapi
ja, kuri įsigyja vis naujų pastatų 
ir įstaigų.

Čilėje tik keli lietuviai
Kun. A. Kardauskas, išvykęs į 

Čilę, savo pažįstamiems Ameriko
je taip apie šį kraštą ir ten gy
venančius lietuvius rašo: „Santia
go mieste esame 3 draugai romė
nai: kun. Titas Narbutas (panevė
žietis), kun. Jonas Žvirblis (telšie
tis) ir mano malonė. Nors ir tikė
jomės čia rasti daugiau lietuvių, 
bet neradome. Tiesa, Magallanes 
(visai arti prie Ugnies Žemės) yra 
kun. Pusčius, salezietis, su broliu
ku — abu lietuviai. Bet nuo San
tiago taip toli (apie 1,250 ameri
koniškų mylių), kad su juo nieko 
bendro turėti negalima ...

„Čilė kraštas yra gan ramus. 
Santjagas viduryje. Čia sausa, ma
ža Jyja. Dabar žiema, bet nešalta. 
Vasarą buvo daug karščio, bet jis 
žymiai lengvesnis negu Romoje ... 
Mums tik su tuo sunkiau apsipras
ti, kad čia stinga žalumo, nes per 
daug sausa. Bet, sakoma, Čilės 
pietuose labai lietuviška gamta. 
Sekančią vasarą gal teks ten nu
vykti ...

„Ekonomiškai Čilė stovi nepui
kiai. Mat, neturi sumanios val
džios, tai viskas sunkiai eina, nors 
galėtų puikiai gyventi. Turi sa
lietros, vario, anglies kasyklas ... 
Bet čia skurdas viešpatauja. Žino
ma, Santiagas miestas gražus. Smar
kiai auga. Daug čia gyvena tur
tuolių. Bet bendrai daug biednuo- 
menės. Kunigų gyvenimas liūdno
kas. Aš, pav., esu geriausiam sto
vy. Uždirbu 1600 pezų, (1 doleris— 
48 pezam) ... Kainos čia nėra 
menkos. Pav., svaras sviesto 30 
pezų, litras pieno 5 pezai, dešros 
svaras — 20-25 p., batai — 250-350 
pezų, paltas vasarinis 1500, sutana 
2000 (vidutiniška). Knygos nepras
tai brangios. Eilinė knyga 200-300 
puslapių apie 20-30 pezų.

„Žmonės daugumoj baltieji. Juo
daodžių dar nemačiau. Indėnų 
taip pat veik nesimato. Miesto 
vaizdas labai europejiškas. Taip 
pat ir žmonės charakterio neblogo.

„Atrodo, kad Santjage šeiminin
kauja užsieniečiai. Čia tikras tau
tų Babilonas. Labai gausu kalban
čių angliškai. Bet nestinga kalban
čių vokiškai, prancūziškai.

„Kad būtų lietuvių, čia būtų ga
lima gyventi. Bet dabar vis širdis 
linksta ten, kur būtų lietuvių, ži
noma, jei taip būtų lemta, kad ne
būtų galima įvykdinti visų mūsų 
troškimo — vykti Lietuvon".
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Lietuviai 
prie Uralo

Vienas lietuvis, ištremtas iš 
Kauno į So v. Rusiją, savo broliui 
į Ameriką rašo:

„Gyvenu arti Lediniuotojo van
denyno, apie 150 km. nuo Karsko 
jūrų, ten kur baigiasi Uralo kal
nai, kur jie nusileidžia į vadi
namus Karsko vartus, į Lediniuo- 
tąjį vandenyną. Esu čia nuo 1945 
m. ir nežinau, kuomet su savais 
susitiksiu. Ligi šių metų sausio 10 
d. čia, kur aš dabar gyvenu ir dir
bu prie anglių kasyklų, buvome 
dviese, aš ir brolis.

Pas mus čia žiauri gamta. Tenka 
kovoti su dideliais vėjais, pūgo
mis, šalčiais iki 50 C. Nuo gruo

Pasaulio ivykiu sukury
ISPANIJOJE VEIKIA RAUDONIE

JI PARTIZANAI
Reuterio korespondentas iš Ma

drido praneša, kad naujai pasi
reiškęs partizanų judėjimas, turįs 
ryšio su organizuotais sabotažo 
veiksmais, sudaro besitęsiančios ir 
neramios būklės Ispanijoje nau
jausius simptomus. Kalnuotame 
Valencijos ir Saragoros rajone 
gyva partizanų veikla dar labiau 
sustiprėjo. Ispanijos partizanams 
vadovauja buvę Ispanijos respu
blikoniškos armijos generolai 
Lister ir Modesto. įsakymus jie 
perduoda iš savo vyr. būstinės 
Tulūzoje. Automatiniais ginklais 
apginkluoti jauni ispanai mažomis 
grupėmis iš Prancūzijos persiun
čiami per Pirenėjus į šią kalnuo
tąją sritį, kur jie, kalnuose pa
sislėpę, vykdo savo uždavinius. 
(NdF, 47. 9. 25).

RUSAI BAIGĖ 
MANEVRUS

Atsakingi sąjungininkų šaltiniai 
iš Berlyno praneša, kad rusų 
kariuomenė baigė didelio masto 
vasaros manevrus, kurie vyko 
apie Weimarą ir į pietus nuo 
Dresdeno. Pagal Londono praneši
mą. ši kariuomenė grįžta į žiemos 
stovyklas rusų zonon ir greičiau
siai bus sukoncentruota rusų stra
teginiuose punktuose.

Manevrai vyko be jokios paslap
ties ir rusų kariuomenė, įskai
tant ir tankus, grįžta į savo nor
malias stovyklas. (S & S, 47. 9. 25)

Ir Austrijoje laukiama 
sąmokslo

Patikimų Vienos šaltinių prane
šimu, artimoje ateityje galima 
laukti, kad Austrijos komunistų ir 
sovietų okupacijos instancijos 
paskelbs sąmokslą, nukreiptą prieš 
sovietų kariuomenę Rytų Austri
joje. Tie patys šaltiniai nurodo, 
kad tam tikros agentūros jau da
bar turinčios davinius, apimančius 
visas šių planų smulkmenas ir 
nesą reikalo aiškinti kokius tiks
lus iš tikrųjų turi toks „susektas 
sąmokslas" bet galima jį tik sugre
tinti su ankstyvesniais sąmokslais 
buvusiais Balkanų valstybėse.

Šaltiniai nurodo, kad komu
nistai paskutiniu laiku labai susti
prino savo pastangas „diskredi
tuoti Austijos vyriausybę ir kar
tu visą austrų tautą pasaulio 
akyse".

Vidaus reik, mindsteris Ferdinand 
Graf prieš kelias dienas pasaky
toje viešoje kalboje nurodė, to
kių „Austrijos komunistų sugal
votų sąmokslų ir politinių ma
chinacijų pavojų".

Toliau iš autoritetingų asmenų 
sužinota, kad tam tikros sovietų 
agentūros gavo iš Maskvos nuro
dymų, kuriuose peikiama čionykštė 
sovietų propagandos technika. 
Šiuose Maskvos įsakymuose nuro
doma, kad Austrijos gyventojai 
būtų perspėjami prieš „ameri-

konizmą ir kapitalizmą „ir iš ant
ros pušės reikalaujama dėti pas
tangų perauklėjant austrus, pakei
čiant ankstyvesnę pažiūrą, kad 
„vienintelė pasaulio etika yra so
vietų etika" į naują propagandos 
šūkį „Sovietų Sąjunga yra visų 
etikų sarqas ir leidžia kiekvienam 
išpažinti savo idealus". (NYHT, 47. 
9. 25).

JAV KARO NELAIMĖS
Henry Wallace, kalbėdamas 

Bostone, užkrino, kad JAV su sa
vo turtais ir atominėmis bombo
mis „niekada trečiojo pasaulinio 
karo nelaimės“. Jis pareiškė: „Jei 
didysis karas prasidėtų tarp JAV 
ir Rusijos, reakcionieriška vyriau
sybė, kurią mes remiame užsie
nio reikaluose, subiręs savo vi
daus revoliucijoje. (C. D. M. 47. 
9. 23)

LENKIJA KALTINA JAV
Lenkijos užsienio reikalų mi

nisterijos kalbėtojas Viktor Grosz 
pranešė, kad Lenkijos vyriausybė 
patvirtino kaltinimus, pagal ku
riuos Amerikos ambasada Varšu
voje turėjo reikalų su Lenkijos 
pogrindžio sąjūdžiu.

Atsakydamas į valstybės depar
tamento kaltinimų paneigimą, 
Grosz pareiškė: „Kaltinimai vie
šuose tardymuose buvo patvirtin
ti daugelio liudininkų“.

Pranciškonai re
Ryšium su nesibaigiančia parti

zanų veikla tarybinė spauda pra
dėjo dvasininkijos puolimą, kad 
ji tą veiklą organizuojanti ir re
mianti.

Liepos 6 d. „Tiesa" įdėjo savo 
redaktoriaus padėjėjo Jono Šim
kaus straipsnį, kuriame taip puo
lami pranciškonai vienuoliai:

„Žlugo hitlerininkų galybė. Ta
rybinė Armija savo pergalingame 
išvadavimo žygyje pasiekė ir Kre
tingą. Ciapulis su savo padėjėjais 
išvystė nepaprastą veiklą, kad ap
mulkintų žemaičius ir paragintų 
juos stoti su ginklu rankoje prieš 
savo išvaduotojus. Jie šmeižė Ta
rybų Sąjungą,, baugino ir terori
zavo gyventojus ir reikalavo vi
somis jėgomis priešintis Tarybinei 
Armijai.

Nežiūrint tos liepsningos gvar
dijos ir jo vienuolių provokiškos, 
profašistinės veiklos, žemaičių 
tarne atsirado labai maža tokių, 
kurie paklausė vienuolių ir vo
kiečių varomos agitacijos. Tačiau 
vienuolynas Kretingoje tapo lie
tuviškai fačistinių banditų užuo- 
bėgos, slėpimosi ir organizavimosi 
centras.

Kaip ir amksčiau pamaldžiau
siomis veidų išraiškomis. Ciapulis 
ir jo padėjėjai viešai taip pat ra
gino mylėti artimą, padėti varg
stantiems, o slapta, savo vienuo
lyno pogrindžiuose, telkė išnaudo- • 
tojų klasių nuotrupas ir organi
zavo baffditų gaujas artimui žu
dyti, buvusiems vargšams beže
miams, o dabar tarybiniams nau
jokams naikinti ir terorizuoti.

džio 13 d. ligi Naujųjų Metų ne
teka saulė, gyvename bent trijų 
savaičių naktį, o šiuo metu nebe- 
sutemsta naktis ir greit nesileis 
saulė, turėsime apie trijų savaičių 
saulėtą dieną, bet šiltų dienų ma
ža, gamta skurdi, plyna tundra. 
Jau dvieji metai akys nemato jo
kio medelio, trumpos vasaros mė
nesiais liepos — rugpiūčio — pa
žaliuoja žolė, krūmokšniai, iš
dygsta rūgštynės ir pasirodo ūmė
dės, kartais prisirpsta girtuoklės 
uogos. Tai ir viskas. Iš paukščių 
atskrenda tik kažin kokia panaši 
į kieliukę. Net varnų nėra. Tik 
ramios pelytės draug su mumis 
gyvena.

Sveikinu tave ir tavo šeimą. Bū
siu labai laimingas, jei kuomet 
vėl susitiksim ir artimai pagy
vensime”.

1947. 5. 21 d. Uralas.

Jis toliau pažadėjo, kad skun
dai prieš ambasadą ir prieš bu
vusį Amerikos ambasadorių Ar
thur Bliss Lane bus išryškinti ki
tuose „netolimos ateities“ tardy
muose.

Grosz šį pareiškimą davė ry
šium su valstybės departamento 
š. m. rugsėjo 18 d. kaltinimų pa
neigimu šiuo metu Krokuvoje 
vykstančiame pogrindžio sąjūdžio 
vadų karo teisme ir dėl Lane 
tvirtinimo, jog jis davęs nurody
mų savo ambasados nariams iš-». 
vengti pogrindžio sąjūdžio. (NYHT. 
47. 9. 24)

JAV PASIKVIETĖ TURKIJOS 
GEN.ŠTABO VIRŠININKĄ

JAV vyriausybė pakvietė Tur
kijos armijos generalinio štabo 
viršininką gen. Salih Omatak ap
lankyti Jungtines Amerikos Vals
tybes. Generolas Omatak, lydi
mas kitų vyresniųjų Turkijos ka
rininkų, į JAV išvyksta pirmoje 
spalių mėn. savaitėje. (NYHT. 47. 
9. 21)

TURKIJOS RADIO PUOLA 
MASKVĄ

Turkija šešis mėnesius tylėjusi 
Sovietų Sąjungos atžvilgiu, vėl 
pakėlė pasipiktinusį balsą prieš 
Sovietų kaltinimus už karo kurs
tymą.

Ankaros radio pareiškė: „Rusi
jos vedamoji linija visoje Turki
joje iššaukė pasipiktinimą“.

Turkija visą pusmetį reikšmin
gai tylėjo, nevesdama jokios ak
cijos prieš Maskvą nei spaudoje, 
nei per radiją. Dabar, pradėdama 
priešpuolį, Turkija pasižada dar 
pravesti akciją smarkiau, negu 
jos 1946 m. spauda ir radijas su 
sujungtu įniršimu puolė rusų rei
kalavimus atiduoti dvi rytines 
Turkijos provincijas. (S&S, 47. 
9. 22)

RUSIJOS SPAUDA PRIEŠ 
MARSHALLĄ

Sovietų spauda rašo, kad Mar- 
shallas deda . visas pastangas 
Jungtines Tautas paversti Ame
rikos „diktatą“ visam likusiam 
pasauliui ir „diplomatinio karo“ 
arena prieš Sovietų Sąjungą.

„Pravda“ nurodo, jog pati JT 
organizacija gąsdinanti ; ameri
kiečius, nes pasirinktoji Marshal- 
lo taktika vedanti į pražūtį". 
(S&S, 47. 9. 22)

imia partizanus
Ciapulis, kaip visų pranciško

nų viršininkas, davė nurodymus 
kitiems savo pavaldiniams organi
zuoti antitarybinį pogrindį, šven
tinti banditų ginklus bei vėliavas, 
laiminti banditų vykdomas ne
kaltų darbo žmonių žudynes."

Ciapulio įsakymu pranciškonų 
vienuolyne Kaune buvo slepiami 
lietuviškai vokiškųjų nacionalistų 
pogrindžio patys svarbiausieji -va
dovai. Alytaus apskrityje Ne- 
maniūnuose esančiame pranciško
nų vienuolyne, Ciapulio įsakymu, 
naktimis buvo priglaudžiamos di
delės banditų gaujos ir prisaik
dinamos žrdyti tarybinius žmonęs.

Panašiai kaip Ciapulis elgėsi ir 
į jo vietą stojęs. Patricijus Puo
džiūnas. Puodžiūnas ne tik priimi
nėjo vienuolyne banditų gaujų 
vadovus ir atstovus, bet, dangsty- 
damies „inspekcinėmis kelionė
mis" ir rekolekcijomis, važinėjo 
pas banditus (sakė pamokslus ir 
tvirtino sąrašus žmonių, kuriuos 
banditai) buvo numatę nužudyti. 
Ant tėvo Pijaus ir jo sėbrų sąži
nės yra daug nekaltų žmonių, 
naujakurių valstiečių, tarybinių 
pareigūnų, moterų ir vaikų.

Toks pat banditas ir liaudies 
priešas buvo ir naujasis Kretingos 
vienuolyno viršininkas vienuolis 
Jurgis Andraitis, pakeitęs tėvą 
Pijų. Andraitis slėpė banditus, jų 
ginklus ir net kariškas uniformas 
banditams aprengti.

Andraitis ne tik vienuolyną, bet 
ir bažnyčią buvo pavertęs savo 
juodų darbų prieglobsčiu.

Palaikydamas glaudžius ryšius 
su Kretingos apskrityje gyvenan
čiais buožėmis, būdamas jų gynė
jas, Andraitis davė nurodymus sa
vo vadovaujantiems banditams žu
dyti naujakurius, kurie tarybų 
valdžios nutarimu buvo gavę ap
karpytų buožių ūkių žemės arba 
inventoriaus.”

Iš straipsnio matyti, kad parti
zanų veikla Lietuvoje turi būti dar 
gana stipri.

Taip pat matyt, kad Lietuvos 
pranciškonų vadovybė sovietų 
viešpatavimo metu jau kelis kar
tus pasikeitė, bet kur dingo buvu
sieji pranciškonų vyresnieji 
straipsnyje neminima. Nežinia, ar 
iš tikrųjų pranciškonai kokių ry
šiu turėjo su partizanais, kurie 
straipsnyje piktai vadinami ban
ditais, ar puolimas pradėtas ry
šium su sustiprinta prieštikybine 
akcija.

Pareiškimai atvykusių iš Lietuvos
Amerikos „Vienybė" praneša, 

kad jos atstovas neseniai kalbė-
josi su atvykusiais iš Lietuvos 
žmonėmis, kurie painformavo apie 
padėtį šiuo metu Lietuvoje.

Iš pasikalbėjimo paaiškėjo, kad 
šie lietuviški amerikiečiai prieš 
karą buvo grįžę į Lietuvą, ten įsi
giję ūkį ir laimingai gyvenę. Bet, 
lyg ką negero nujausdami, mini
mi žmonės neatsisakė Amerikos 
pilietybės.

Turėdami Amerikos pasą, jie 
šių metų gegužės 30 d. nuvyko į 
Vilnių, o iš, ten — traukiniu į

LIETUVOJE
Partizanų kovos Lietuvoje '

Iš Rygos gautomis žiniomis, Lie
tuvoje pirmą kartą didesnės apim
ties veiklą išvystė pasipriešinimo 
būriai. Šie būriai savo vadina 
„Tautine lietuvių partizanų armi
ja“. Jai vadovauja trys buvę lie
tuvių generolai. Armija susideda 
iš lietuvių, lenkų ir rusų, keletas 
tūkstančių esą ir vokiečių. Sovie
tai Lietuvoje sukoncentravo aš- 
tuonias divizijas. Tarp sovietų ir 
partizanų kariuomenių jau įvykę 
daug kovų. Iš abiejų pusių buvo 
paimta belaisvių. Partizanų ne
laisvėn paimtieji sovietų karinin
kai kovoja partizanų daliniuose. 
(Linzer Volksblatt, 47. 9. 8).

Žiugžda kviečia į kovą prieš 
„supuvusius Vakarus"

Per Vilniaus radijo šeštadienį 
IX. 20 d. 21 vai. žinių metu buvo 
parskaitytas pranešimas apie Šiau
lių apskrities mokytojų konferen
ciją, kurioje buvę svarstyta praė
jusių mokslo metų rezultatai1, 
ateities uždaviniai ir komjaunimo 
veiklos klausimai. Lietuvos komu
nistų partijos CK vardu į moky
tojus kalbėjo Kučinskas. Apskri
ties inspektorius Bubinas pabrėžė 
mokytojo uždavinius t. y. žinių 
perdavimą ir skiepijimą tarybinio 
patriotizmo. Iki šiol nebuvęs at
kreiptas reikiamas dėmesys į kom
jaunimo ir pionierių veiklą. Švie
timo ministras Žiugžda, supažin
dinęs mokytojus su tarybiniais 
laimėjimais liaudies švietimo sri
tyje, pasisakė prieš Vakarų supu
vimą ir kvietė mokytojus kovoti 
prieš vergiškumą Vakarams. Dis
kusijose dalyvavo apie 20 moky
tojų, jų tarpe Tomanovas, Meškui
čių progimnazijos dir. Butkus, 
Radviliškio gimnazijos dir. Juzu
mas ir kt. (5 Nr.)

Lietuvoj ieškoma naftos
Iš Lietuvos pranešama, kad Lie

tuvoje šiuo metu ieškoma naftos. 
Tyrimo darbus vykdo iš Rusijos 
atvykę geologai.

Nužudytas Kun. V. Mironas
Per Italiją gauta žinių, jog Lie

tuvoje enkavedistai likvidavę bu
vusį Lietuvos ministerį pirmininką 
kun. Vladą Mironą. Dar 1945 m. 
pabaigoje, kun. Mironas buvo Lie
tuvoje ir gyveno Kaune. Žinios iš

Maskvą. Čia Amerikos ambasa
doje, sutvarkę savo dokumentus, 
jie nuvyko į Leningradą, iš kur 
laivu atplaukė į Ameriką.

Iš pasikalbėjimo paaiškėjo, kad 
šiuo, metu gyvenimas Lietuvoje 
yra, nepalyginti, sunkesnis, negu 
pernai. Ūkininkai apkrauti pylia
vomis, dėl kurių šį pavasarį dau
gelis neturėjo kuo apsėti laukų. 
Dideli žemės plotai palikti dir- 
vonauti. Aplamai, Lietuvos kaime 
esą liūdna ir nyku. Jaunimo ne
matyti. Jis pasitraukęs į girias.

Stipriausiai tarybinė valdžia 
jaučiasi miestuose. Bet čia vyrau
ja rusų elementas. Pavyzdžiui 
Vilnius kiek pirma buvo sulenkė
jęs, tiek dabar surusėjęs. Karo 
pėdsakai Vilniuje vis dar matomi. 
Niekas nesirūpina sugriautų na 
mų taisymu, arba naujų statymu. 
Visa, kas iki šiol Vilniuje pada
ryta, tai daugeliui namų sudėti 
stiklai.

Lietuvos himnas, kuri bolševikai 
šį kartą nedraudžia giedoti, pa
virtęs bažnytine giesme. Kiekvie
ną sekmadienį, po sumos, visose
bažnyčiose giedama „Lietuva tė
vyne mūsų . . ." Bažnyčia esanti 
vienintelė instancija, kurios bol
ševikai dar nedrįsta sugriauti. Bet 
jau pradedama organizuoti „tary
binės bažnyčios". Tokių bolševikų 
kontroliuojamų bažnyčių esama 
dviejų: viena Vilnuje ir kita 
Pandėlyje.

Laimingai pasiekusi Ameriką 
šeima, savo ūkį turėjo palikti bol
ševikams ir pasirašyti, kad ūkis 
pavedamas valdžiai „savo noru“.

Italijos praneša, kad kun. Mironas 
buvęs keletą kartų suimtas ir vėl 
paleistas. Mirtis kun. Mironą iš.- 
tiko paskutinį kartą areštavus.

Ką rašo rašytojai
Bolševikinė spauda praneša, jog 

prof. Vincas Mykolaitis-Putinas pa
rengęs didesnę studiją apie Mairo
nį ir Mažvydą, Balys Sruoga, ka
lintas vokiečių koncentracijos sto
vyklose ir vėliau grįžęs į Lietuvą, 
spaudai - parengęs liaudies dainų 
rinkinį ir rašąs pjesę iš savo įspū
džių kalėjimuose, Antanas Vienuo
lis, perdirbinėjęs savo romaną 
„Prieš Aušrą", Jonas Marcinkevi
čius rašąs keletą romanų.

Menkai veikia sportininkai
Birželio 19 d. „Tiesoje" rašoma: 
„Mūsų respublikos sportinio gy

venimo vadovas —.Kūno Kultūros 
ir Sporto Komitetas ligišiol deja, 
negali pasigirti nei surengtų var
žybų skaičiumi, nei dalyvavusių 
jose sportininkų gausumu. Susi
daro įspūdis, kad Tarybų Lietuvo
je vystomas tik futbolas — ir tas 
silpnai. Toks žemas mūsų respu
blikos sporto lygis yra pasekmė 
blogo komiteto vadovavimo visam 
mūsų krašto sportiniam gyveni
mui. Pakanka apsilankyti bet ku
rią valandą komitete, kad galima 
būtų įsitikinti nevykusiu šios įstai
gos darbo stiliumi. Keturiuose kam
bariuose, iš kurio vienas pirminin
ko — dažniausiai užrakintas — 
slankioja 2—3 žmonės be tik
ro tikslo ir darbo.

Gaunami centriniai sporto lai
kraščiai ir žurnalai nepasiekia ap
skričių centrų vien dėlto, kad nė
ra kam juos išsiųsti. Užtat įvairūs 
pašaliniai, netyčia užklydę į šias 
patalpas, išsineša po dešimtį ir 
daugiau egzempliorių ...

Gaunamieji iš apskričių raštai, 
užklausimai lieka gulėti stalčiuose 
be atsakymo. Dalis tarnautojų te- 
betūpčioja Kaime ir kažkodėl ne
persikelia į sostinę. Sportinis dar
bas kaime yra yra paliktas saviei
gai ...

Apie Klaipėdos Jachtklubą „Tie
sa" birž. 13 d. rašo:

„Klaipėdos Jachtklubo darbuoto
jams ilgą laiką buvo neišmoka
mas atlyginimas, nesurasta lėšų 
pastatų taisymui, svarbiam eina- 
mąjam remontui atlikti. Per ištisą 
praėjusiųjų metų vasarą nebuvo
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suruošta jokių mokomųjų plaukio
jimų. Panašiai yra ir šiais metais. 
Tarybų Lietuvos jūrų jachtklubo 
viršininkas drg. Ingaunis, užsiė
męs įvairiais darbais, jūros sporto 
organizavimą paliko nuošalyje."

Nekomunistiniai 
kandidatai nušalinami

„Tiesa" birž. 20 d. apie koope
ratyvų rinkimus rašo:

„Panevėžio apskrities vartotojų 
kooperatyvai užbaigė atskaitinę 
rinkimų kampaniją. — Svarstant 
pasiūlytų kandidatų tinkamumą į 
naujai renkamas kooperatyvų val
dybas ir revizijų komisijas, 7 ap
skrities kooperatyvų pirmininkai, 
27 valdybų ir tiek pat revizijų ko
misijų nariai nušalinti nuo vado
vavimo. Į kooperatyvų valdybas 
ir revizijos komisijas išrinkta 26 
komunistai bei komjaunuoliai ir 
apie 50% valdybų ir revizijų ko
misijų narių išrinkti Tėvynės karo 
dalyviai.

Šiaulių apskrityje keturių varto
tojų kooperatyvų narių susirinki
mai skirtomis dienomis neįvyko 
dėl organizacinio nepasiruošimo, 
Grudžiuose tesusirinko 143 nariai 
iš 413, Šaukėnų, Pakruojo, Paduby
sio ir Kuršėnų kooperatyvų rinki
mai nepatvirtinti, nes prasilenkta 
su įstatais. O Radviliškio ir Šiau
lių kooperatyvai per patį rinkimi
nį įkarštį dar tik pradėjo savo 
narių — pajininkų perregistraciją. 
Bet ir ten, kur įvyko susirinkimai, 
jie buvo žemo lygio, be jokio ak
tyvumo iš pajininkų pusės."

Veltui nuėjęs darbas
Apie Mažeikių elektrinę „Tie

sos“ Nr. 102 rašoma:
„Mažeikių elektrinė tiesiog iš 

tisomis dienomis neveikia, o 
šventadieniais bendrai negalima 
sulaukti šviesos.

Tenka pažymėti, kad mažeikie
čiai parodė daug noro ir entuziaz
mo statant praeitą vasarą prie 
Ventos hidroelektrinę, kuri turė
jo būti užbaigta tų pačių metų 
rudenį. Bet, deja, dar ir dabar 
šios elektrinės statyba neužbaig
ta. Visas atliktas darbas nuėjo 
veltui. Pakilęs vanduo išgriovė

Sporto Šventė Mūnchene
Rugsėjo 11—14 d. MUnchene, Funko 

kareivinėse, įvyko didžiulė sporto 
šventė, kurią suorganizavo, Area 1066 
vadovybei paremiant, Funko stovy
klos Welfare Officer p. Fetzner. 
Šventės sėkmingam pravedimui daug 
padėjo sutvarkytos ir naujai (reng
tos sporto aikštės ir plaukymo ba
seinas.

Šventė buvo pradėta rugsėjo 11 d. 
dalyvaujančių sportininkų paradu, 
kurie atstovavo šias Mūnchen sto
vyklas: SS kareivinės, Funk, Luit- 
pold, Schleisheim, Passing ir svečius 
iš Ingolstado. Buvo pravestos lengv. 
atletikos, futbolo, orinio, krepšinio, 
rankinio, (Handball), stalo teniso, 
plaukymo ir bokso varžybos.

Lengv. atletikos pasekmės:
100 m. vyr. — 1) Žemaitis V. (In- 
golšt.) 11.4; 2) Žemaitis Pr. 11.7 ir

3) Dagys (SS kar.) 12.1.
60 m. mot. 1) Dermanis (SS kar.) 

8.4; 2) Slkšniūtė (SS kar.) 8.4 ir 3) 
Kondirina (Schleish.) 9.0

100 m. motr. — 1) Budininkaitė (SS 
kar.) 14.2; 2 )Dermanis (SS kar.) 14.3 
ir 3) Kondirina (Schl.) 15.3

200 m. vyr. — 1) Žemaitis (Ingolšt.) 
24.4; 2) Žemaitis Pr. 24^ ir 3) Anosow 
(Schl.) 27.0

400 m. vyr. — 1) Certkoff (Funk) 
54.2; 2) Anosow (Schl.) 59.0 ir 3) Pro
nin (Schl.) 60.5

800 m. vyr. — 1) Certkoff (Funk) 
2.12,6; 2) Bielskus (SS kar.) 2.15,2 ir 
Sromek (Ingolšt.) 2.19,7

1500 m. vyr. — 1) Bielskus (SS kar.) 
4.49,8; 2) Kiaunė (SS kar.) 4.50,0 ir 
3) Markevičius (SS kar.) 4.51,4

3000 m. vyr. 1) Markevičius (SS kar.) 
10.31,0

4X100 m. vyr. — 1) Ingolštadt 47,3;
2) Funk 49.6 ir 3) Schleisheim 50.1

Ietis vyr. — 1) Purgalis (SS kar.) 
53,21; 2) Runs (Funk) 47,56 ir 3) Ber
zins (SS kar.) 45,01

Ietis mot. — 1) Budininkaitė (SS 
kar.) 27,06 ; 2) Kondirina (Schl.) 23,18 
ir 3) Točilauskaitė (SS kar.) 20,13

Diskas vyr. — 1) Stettlnin (Schl.) 
36,35; 2) Jako (Pas.) 34,57 ir 3) Runs 
(Funk) 34,02

Diskas mot. — 1) Georke (Funk) 

nesutvarkytą užtvanką taip, kad 
norint atstatyti bus nemaža sun
kumų. Šis neatsakingas darbo or
ganizavimas buvo žinomas ir aps
krities vadovams ir tie iki šiol 
nesiėmė priemonių elektrinės sta
tybai užbaigti.“

Mūsų idėjos draugą cand. 
med. KILIKONĮ, VYTAUTĄ 
ir p—lę MASALSKYTĘ LEO
NARDĄ, sukūrusius šeimos 
židinį sveikiname ir linkime 
laimingos ateities.

Tūbingeno Std. At-kų 
Draugovė

Sveikiname mūsų idėjos 
draugą cand. inžinierių ŠA
TĄ ROMALDĄ ir p—lę 
GERTRŪDĄ GAWLS sukū
rusius šeimos židinį.

Tūbingeno Std. At-kų
Draugovė

Mielus draugus ALDONĄ 
ANTANAITYTĘ ir JUOZĄ 
ANKUDAVlClŲ, įžengusius 
į naują gyvenimą, sveikina 
ir linki saulėtų dienų.
Tūbingeno Studentų At-kų 

Draugovė

PADĖKA
Gerb. kun. Pranui Jokūbaičiui 

malonėjusiam atvykti pas mus iš 
tolimojo Kasselio ir atlaikyti pa
maldas, širdingai dėkojame.

Butzbacho katalikai lietuviai

Šatrijietes ALDONĄ
GRAJAUSKAITĘ - ALEK
SANDRAVIČIENĘ ir VIR
GINIA GRAJAUSKAITĘ jų 
tėveliui mirus nuoširdžiai 

u’jaušiame.
Stud. At-kų „Šatrijos“ 

Meno Dr-ja

24,09 ; 2) Daniel (Funk) 23,72 ir 3) Ja- 
siūnaltė (SS kar.) 23,06

Rutulys vyr. — 1) Galaj (Funk) 
11,86; 2) Stetinln (Schl.) 10,73 ir Ber
žinė (SS kar.) 10,42

Rutulys motr. — 1) Jaslūnaitė (SS 
kar. )10,42

Rutulys motr. — 1) Jaslūnaitė (SS 
kar.) 10,29; 2) Budininkaitė (SS kar.) 
9,84 ir Niedra (SS kar.) 8,63

Šuolis i tol| vyr. — 1) "Kernius 
(Funk) 6,35; 2) Zarlnš (SS kar.) 5,61 
ir 3) Grajauskas (Ingolšt.) 5,44

Šuolis | tol( mot. — 1) Točilaus
kaitė (SS kar.) 4,26; 2) Budininkaitė 
(SS kar.) 4,25 ir 3) Slkšniūtė (SS kar.) 
3,97

Šuolis | aukšti vyr. — 1) Kernius — 
1,75; 2) Zarlnš — 1,65 ir 3) Grająus- 
kas — 1,60

Šuolis i aukšti mot. — 1) Goerke 
(Funk) 1,35; 2) Urbanavičiūtė (SS 
kar.) 1,25 ir 3) Budininkaitė — 1,25

Futbole SS kareivines atstovav<f 
lietuvių „Gintaro“ komandą tačiau, 
nesuširinkus visiems žaidėjams, teko 
pirmose prieš Funką rungtynėse pra
laimėti 6:2 (1:0) ir iškristi iš varžy
bų. Pirmą vietą ir laimėjo Funko 
komanda pastiprinta keliais vokiečių 
žaidėjais- baigmėje nugalėjusi Luit- 
pold stovyklos atstovą „Bell Orao" 
4:2.

Orinyje pirmą vietą laimėjo 
Sąleishelmo rusų komanda, baig 
mėje nugalėjusi Funko kareiv. 2:0 
(15:6; 15:10)

Krepšinyje Jau iŠ pat pradžių iš
ryškėjo Funko ir SS kareiv. ko
mandos. Pirmąją sudarė dauguma 
buv. „Šarūno“ žaidėjų, kaip Macie- 
jauskas. Duliūnas, Bagdonas, antroji 
buto pastiprinta Grybausku ir Gru
žausku iš Scheinfeldo „Kovo“. Jų 
baigminis susitikimas davė permai
ningą kovą ir baigėsi 42:29 (29:12) 
Funko naudai.

Rankinio varžybose susitikimas SS 
Kareiv.-Funkas, baigėsi pirmosios 
laimėjimu 7:3 (3:5). Gerai sužaidė 
Jokūbaitis, Kiaunė. Danosas. Įvar
čiai: Mockus 1, Jokūbaitis 3, Zarlnš 
1, Simaitis 1 ir Petrauskas 1.

Stalo teniso varžybose laimėjo: vyr. 
vienetas — 1) Žerk (Pas.) ir 2) Du

liūnas (Funk). Vyr. Dvejetas — 1) 
Zerk-Duliūnas prieš Sovą-Tėvel| (SS 
kar.) ✓

Plaukymas:
50 m. nugara mot. 1) De Bitera 

(Funk) 0.51,0; 2) Mia Daniel (Funk) 
0.53,3

50 m. crowl vyr. — 1) Jokūbaitis 
(SS kar.) 0.31,5; 2) Schumacher (Funk) 
0.33,6 ir 3) Skrilow (Schl.) 0.34,0

Šioje distancijoje dalyvavęs be 
konkurencijos latvis Sillnš pasiekė 
0.30,4 laiką.

50 m. nugara vyr. 1) BuliOnis (SS 
kar.) 0.46,9

Be konkurencijos plaukusio latvio 
Silinš laikas 0.41,8

Boksas. Plunksnos svoryje meiste
rio titulą Iškovojo Marozevlčlus (SS 
kar.), gražiausioje vakaro kovoje nu
galėjęs punktais gerą Markow (Pas.)

Lengv. sv. rumunas Iwanoff (Funk) 
nugalėjo k.o. 2 runde Szumbera (Pas.)

Pusvld. sv. Markevičius (SS kar.) 
nugalėjo punktais Siwak (Pas.)

Vidut. sv. Dundzys (SS kar.) per
mainingoje kovoje patiesė k. o. 2 run
de Gerhas (Pas.).

Pussunk, sv. Paslaru (Funk) punk
tais nugalėjo Krebs (SS kar.)

Sporto šventės nugalėtoju išėjo SS 
kareivinių stovykla su 107 taškais, 
palikusi antros vietos laimėtoją — 
šventės organizatorių Funk kareivi
nes su 90 taškų.

Tenka pasidžiaugti, kad MUncheno 
apygardos nugalėtojas, kur| be kelių 
latvių sportininkų daugiausia atsto
vavo lietuviai, pasirodė pranašesnis 
už kitas stovyklas ir pelnytai iško
vojo nugalėtojo vardą. Šventę už
darant Area Team 1066 direktoriaus 
pavaduotojas p. Della Tore įteikė vi
siems laimėtojams medalius.

ARLAUSKAS ZONOS PIRMENYBIŲ 
NUGALĖTOJAS

Amerikiečių zonas lietuvių šach
matų pirmenybės, kurios įvyko 
Kemptene rugsėjo 12—18 d. d. pasi
baigė, kaip ir buvo galima laukti, 
meisterio Arlausko laimėjimu. Jis 
surinko iš 11 galimų — 10 taškų, ne- 
pralaimėjęs nė vienos partijos (2 par
tijas baigė lygiomis su Matusevičium 
ir Guobiu). Antruoju išėjo V. Liūgą 
(Augsburgo liet, gimnazija) su 8,5 t.,
3— 4. Skibniauskas ir Mataitis po 7 t., 
toliau seka Paškevičius ir Matuse
vičius po 6 t., Brazauskas ir Guobys 
po 5,5 t., Markevičius 4,5 t., Stanevi
čius — 3 t., Sirutis — 2,5 t., Žilys 
0,5 t.

Šios pirmenybės praturtino lietu
vių šachmatininkų šeimą nauja pa
jėga — V. Liūgą, vos 18 metų jau
nuoliu. Iš jo galime laukti labai 
rimtos šachmatų pajėgos.

Žaibo turnyre taipgi pirmavo R. 
Arlauskas su 11 t. (2 partijas jis pra
laimėjo: Liūgai ir Markevičiui), 2 v. 
Brazauskas — 9,5 t., 3 v. Liūgą — 91.
4— 5. Skibniauskas ir Matusevičius po 
8,5 t. ir kt. mažiau. Viso dalyvavo. 
14 šachmatininkų.

Antram žaibo turnyre su svetim
taučiais vėl pirmavo R. Arlauskas su 
7 t. (100 %), 2—3 v. Skibniauskas ir 
estas Tullus po 5 t.

Pirmenybės buvo puikiai suorgani
zuotos, Dalyviai buvo gerai priimti, 
o laimėtojai apdovanoti.

Varžybas kasdien lankė gausus sto
vyklos gyventojų būrys. Kemptenie- 
člai gražiai pasitarnavo šachmatų 
sportui surengdami šias pirmenybe^.

km.

Austrija-Vengrija 4:3 (2:1)
60.000 minia buvo liūdnininkais šios 

sunkiai iškovotos pergalės, kurios 
gal ir nebūtų verta minėti, jeigu lai
mėtojų ekipoje nebūtų linksniuoja
mai Binderis.

Sis ilgasis ir tingusis Binder maž
daug pries 10 metų išdidžiai vaikš
čiojo valstybiniame Kauno stadione. 
Nors ir ne labai Judrus būdamas, ta
čiau vartams sudarydavo pat| di
džiausią pavojų, dėl tolimų ir aštrių 
šūvių.

Ne vienam atrodo, kad Binder tu
rėtų atstovauti archyvines austrų pa
jėgas, o ne žaisti dienos elito eilėse. 
Nedaug apsirikta, nes audringos ko
vos sūkuryje Jautėsi aiškus žiūrovų 
nepasitenkinimas dėl Binderlo tingu
mo. Tik išlyginantis (11 mtr.) ir per
galę lemiantis Jo įvartis atpirko vi
sas jo tingumo kaltes. Po pergalės 
jis lygiai, kaip ir kiti kovos draugai 
džiūgaujančios Minios buvo išnešti 
iš aikštės.

— Kempteno krepšininkų „Margio“ 
pirmasis pasirodymas, IX. 20 d. sū- 
traukęs nemažą žiūrovų būrįw po kie
tos ir atkaklios kovos baigėsi „Mar
gio“ laimėjimu 49:41 (27:18). Žaidžia
ma buvo senų sudėčių: „Margis“ I iš 
buv. šarūniečių, o „Margis" II — iš 
GSK. Rungtynės praėjo su tikrai kie
tu atkaklumu, dėl to tarpais atrodė 
per daug įtemptos, nors šiaip jau 
buvo parodyta tikrai gražaus žaidi
mo.. šiomis rungtynėmis pradėtas 
naujas Kempteno kolonijos sportinio 
gyvenimo etapas, kuriame visi spor
tininkai, atstovaudami Kempteno ko
loniją eis vienu vardu. (DN)

Pranešimai
Lietuviai esperantininkai!
Spalio 11 d. šaukiamas 

SchwSbisch-Gmflnde suvažiavimas
Po karo gyvai suklestėjęs Espe

ranto sąjūdis Europos ir užjūrių 
kraštuose įpareigoja ir lietuvius 
esperantininkus tremtinius jungtis 
į organizuotą vienetą, veikliai pri
sidedant prie bendro tarptautinės 
kalbos reikalo ir pasauliniame fo
rume keliant mums, lietuviams, 
padarytą skriaudą.

Šiems uždaviniams organizuotai 
aptarti š. m. spalio 11 d. Schwa- 
bisch-Gmūnde lietuvių stovykloje 
kviečiamas aktyviųjų (mokančių 
kalbą) esperantininkų suvažiavi
mas šią dienotvarke:
1) Liet, esperantininkų, draugijos 

steigimas ir kitos aktualijos.
2) Esperanto 60 metų sukakties 

minėjimas.
Važiuojantiems svarbu. Iš Frank

furto, Tūbingeno ir Mūncheno pu
sės važiuojama į Stuttgarto cen
trinę stotį, iš kur nesunkiai pa
siekiamas (Aalen-Nūrnberg trau
kiniu) Schw.-Gmund. Važiuojan
tiems iš Nūrnbergo pusės įsėsti 
Nūrnberge į Stuttgarto traukinį ir 
ta linija be ptzsėdimo pasiekia
mas Schw.-GmUnd.

Atvykti į paskirties vietą vė
liausiai penktadienio vakare (spa
lio 10 d.), stotyje bus laukiama. 
Pagal galimybes suvažiavimo da
lyviais bus rūpinamasi. Vietinis 
LTB Apylinkės komitetas šiam su
važiavimui maloniai pritaria.

Pirmojo L.E.T. 
suvažiavimo iniciatoriai.

Atsikūrusi Stud, at-kų „Šatrijos" 
Meno Dr-ja ši rudeni nori atšvęsti 
dvidešimtmeti. Visus vyresniuosius 
šatrijiečius-tes, priklaususius Vil
niaus ir Kauno „Šatrijai", prašome at
siliepti šiuo adresu: A. Mažulis, (14b) 
Tūblngen, Nauklerstr. 9. šventės 
vieta ir laikas bus pranešta kiekvie
nam atskirai.

Stud. At-kų „Šatrijos“ Meno Dr-ja.

Delegaturai yra reikalingos šios 
knygos (lietuviškieji vertimai):

Tihamer Toth: 1. Jaunos sielos au
klėjimas, 2. Jaunuolio religija, 3. Jau
nuolio būdas, 4. Jaunuolio lavinimasis 
ir 5. Jaunimo kovos.

Hardy Schlkgen S. J.: 1. Tu ir jis, 
2. Tu ir Ji.

Jei kas iš Gerbiamųjų Tautiečių 
Jas turėtų, Delegatūra nuoširdžiai 
prašo Jai perleisti ar paskolinti. Pra
šome tik pranešti apie sąlygas Kny
gas siųsti registruota (Einschreiben) 
siunta šiuo adresu: Delegatur des Hl. 
Stuhles fūr Litauer, (14a) Kirchhelm- 
Teck, Steingaustr. 18

Delegatūra.

„PATRIJOS“ 
LEIDINIŲ SKAITYTOJAMS

Maloniai prašome Gerbiamųjų skai
tytojų visais mūsų leidinių užsakymo 
reikalais kreiptis tik į vietos stovy
klų platintojus.

Kiekvienam leidiniui išėjus iš spau
dos, jis tuoj paskirstomas ir išsiunti
nėjamas. Pritrūkus, per platintojus 
galima užsakyti papildomai, todėl 
pavieniui prašome nesikreipti.

„Tremties Metai“ Jau išparduoti — 
prašome taip pat nesikreipti ir pini
gų nesiųsti.

Leidykla „PATRIA“.

Paieškojimai
REIMANAITE Sofija, gyv. (13a) 

Elchstųtt (Bay.), OStenstr. F 72, paieš
ko: Raimanno Voldemaro ir jo moti
nos Reimanienės Lidijos, kilusių iš 
Akmenės valse., Alsių k., ir kitų Rei- 
manų su šeimomis; Weltclenės Linos 
su 5 vaikais; Galešanskienes Livos su 
4 vaikais; Lukušiūno Bronislovo su 
žmona Olga ir 2 vaikais; Satkevlčlų- 
čių Bronės, Reginos ir Edvigos ir jų 
motinos (gyv. Anglų zonoje); Vaserie- 
nės Uršulės, kilusios iš Ylakių, ir kitų 
pažįstamų, ir prašo Jų atsiliepti.

Charlotte Bakutis, gyv. Pioneer Dai
ry Farm R 1, Porterfield Wis. USA., 
ieško savo giminių. Romano Kava
liausko iš Plungės, Alfonso Sidaugos 
ir Liucijos Sidaugaitės iš Joniškio.

Albinas Baranauskas gyv. Augsburg- 
Haunstetten, Heinbaustr. 3. Icško bro
lių Prano Ir Juozo ir Antano Bara
nauskų.

Aleksandras Karpavičius gyv. Klein- 
Būlten, Lit. Lager, Kr. Peine, ieško 
Onos Kubilienės-Karpavičlūtės, sesers 
gyvenusios Augsburgo Liet. Stovy - 
kloję ir jos vyro.

Anastazija Vaitkevičienė gyv. USA. 
ieško Vinco Vaitkevičiaus kil. iš Za
rasų. tikslu jam pasiųsti afidavitus. 
Pranešti šiuo adresu: John Jodwalis, 
2426 W. 34 Pl. Chicago 8, Ill. USA.

Viera Eiskytė ieško savo pažįstamų. 
Pranešti M. lešmantienel, Kassel- 
Oberzwehren. Lit. Lager, Mattenberg.

Gritėnas Juozas gyv. Dilllngen-Do- 
nau, Ludwig - Kaserne, ieško Rudze- 
vičiūtės Adėlės iš Vilkaviškio gyv. 
Mohrungen Saalfeld Ritter Sorbehnen.

Petras Variakojis gyv. Švedija, Es- 
kilstuna, Ruddammsgot, 37, ieško Ire
nos Nutautienės (buv. Urbonavičienė) 
ir Martyno Budrio: Žinantieji apie 
likimą Petro Sėleno iš Šeduvos pra
šoma pranešti L. R. Kryžiui. Reut
lingen, Lederstr. 94.

Ieškomi šie asmenys:
1. Vytautas Plikaitis.
2. Petras Bernotas. Abu prievarta 

buvo paimti prie darbų. Atsiliepus, 
savo adresus pranešti Liet. Raud. 
Kryžiaus Vyr. Valdybai, (14b) Reut
lingen, Lederstr. 34

3. John Rasimas (Jonas Rasimavl

ŽADAMA
IŠLEISTI ELEKTROTECHNIKĄ

Jei atsiras pakankamas suintere
suotų skaičius, numatoma perspaus
dinti dipl.lnž. V. Petraičio veikalą, 
Kauno Aukštesniosios Technikos Mo
kyklos 1939 m. leidinį, „KINTAMOS 
SROVES PAGRINDAI", 350 pusi. 
16X24, 286 brež., 69 uždaviniai su 
sprendimais. Knygoje nuodugniai 
nagrinėjami vienfazės srovės dėsniai 
ir transformatoriai. Numatoma kaina 
apie 30 RM. Nori įsigyti knygą, te- 
praneša tuojau autoriui savo adresą 
(pinigų nesiųsti): AUGSBURG-Haun- 
stetten, StarstraBe 13.

Iš L.R.K. Gen. Įgaliotinio Įstaigos 
Mūnchene Rauchstr. 20 prašomi at
siimti:

1. Liutkus Jonas ir
2. Morkūnas Juozas 

užsienio pasus ir vizas ir
1. Jacob Masgelka
2. Felijonal Gurevičius
3. Leonas Grigoula
4. Stasys Kundrotas
5. Kazys Balaišis
6. Juozas Petkovlčius
7. Ervaldas Giedra
8. Povilas Petkevičius
9. Witas Liudwlnavičius ir

10. Kazys Keknevičlus 
kredito pažymėjimus.

Reikalingi prityrę spaustuvininkai
„Kalifornijos Lietuvis“ galėtų 

dviems ar trims prityruslems spau
stuvininkams išrašyti afidavitus ir 
duoti darbo. Reikalinga mokėti rinkti 
rankomis ir linotipu bei mokėti dirb
ti mažais presais. Rašyti prašoma: 
„Kalifornijos Lietuvis", 9204 So. 
Broadway Los Angeles 3, Kalif., USA

Tautiečiai
New Yorke — Brooklyne {steigta 

pirmoji lietuviška ekspedicinė bend
rovė tremtinių pagalbai. Ji tarpinin
kauja ir siunčia maisto ir rūbų siun
tinius Europon.

Bendrovėje galima gauti jau gata
vai paruoštus standartinius maisto 
siuntinius.

Siuntinys Nr. 1 —11 svarų kaštuoja 
7.— dol.

siuntinys Nr. 2 — 20 svarų kaštuoja
10.— dol. 

įskaitant persiuntimą.
Siuntinių sudėtis, naudojantis as

meniniu patyrimu, yra sudaryta iš 
pačiu reikalingiausių maisto produk
tų. k. a.: pupelių kavos .cukraus, mė
sos, bekono, pieno ir t. t.

Sudaromi ir išsiunčiami siuntiniai ir 
iš pačių klijentų atneštų rūbų bei 
maisto.

Užsakymai priimami asmeniškai ir 
paštu. Persiuntimas skubus Ir garan
tuojamas.

Tautiečiai tremtiniai! Rašydami sa
vo giminėms ir artimiesiems nurody
kite minimos lietuviškos bendrovės 
adresą, kuri greit ir sąžiningai Jums 
patarnaus. Tuo stiprinsite lietuvių 
pozicijas Amerikoje.

Jums pasiruošusi patarnauti
Sea-Gull Shipping Co.

560 Grand Stret 
Brooklyn, N. Y.

člus), kil. iš Metelių k., Alytaus 
apskr., ir Jo žmona Antanina Leona
vičiūtė iš Maštalierių km., Krokia- 
lanklo parap., Alytaus apskr. ieško 
savo giminių tremtinių tarpe. Gimi
nės kreipiasi per L.R.K. Vyr. Val
dybą.

4. Leg. Juozas Karunsevičius ieško 
Liudvlnęvičlūtės Adelės, Juozo dukt., 
kil. iš Kybartų miesto, gyveno kur 
tai prie Berlyno. Atsiliepus, kreiptis 
t Liet. R. Kryžiaus Vyr. Valdybą.

Gauti pranečimai apie gimines, ku
rių ieškojo Brazilijoj:

1. Liudvikui Srederiul,
2. Antanui Gružaukui,
3. Antanui Kareivai.

Adresai yra L.R.K. Vyr. Valdyboje. 
Gauti laiškai:

1. Viktorijai Langienei-Baravykaltei ir
2. Izidoriui Jurgaičiui.

Atsiimti L.R.K. Vyr. Valdyboje, 
oranešti „Žiburių" numerį kuriame 
buvo skelbimas.

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN PRIE KASSELIO IEŠKO 

SEKANČIŲ ASMENŲ
BABRAUSKAS Kostas;
BACINSKAS Jonas;
BACINSKAS Adele;
BALUTIENE Marija;
CIGAS Kostas;
DAPKUS Henrikas;
EDELIS Edmundas;
ENDZIULAITIS Pranas;
HERRMANN Bruno Lothar, 3 metų 

iš Schwerin;
HERRMANN Ema Helga, 5 metų, 

iš Schwerin;
ERLITSKAITE Rozalia. 30 metų, iš 

Latvijos;
FAJEBAUM Anna Lea, 41 metų, iš 

Drancy;
KOLDOBSKI Jozef. 21 metų, iš KZ 
KUTASOV Meier iš Šiaulių

Stutthof;
KUTASOV Israel (įsu. iš Si’ultn: 
NEJUS Emst, 29 metų, iš Muenster; 
POLUKORDIENE Ada, 36 metų;
PUSKJANETZ Abram, 50 metų, iš 

Dachau;
SOLOWEITSCHIK Shura, iŠ Pane

vėžio; _ „
SOLOWEITSCHIK Malka, iš Pane- 

i- vėžio.
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Rugsėjo 27 d. vienas prancūzų 
radijo korespondentas prie JTO 
prisipažino, kad žurnalistai „su 
drebančia širdim“ seką amerikie- 
čių-sovietų varžybas JTO Visu
mos scenoje. Marshallis, savo kal
ba davęs ženklą JAV diplomati
nei ofenzyvai, pats asmeniškai da
lyvauja visuose svarbesniuose de
batuose ir daboja, kad puolimo 
dinamika niekur neatslūgtų. Vi
šinskis su Gromyko sąžiningai 
laiko sovietų politikos pozicijas. 
Nors britų atstovas McNeil, ei
damas į tribūną, bičiuliškai padė
jo ranką Višinskiu! ant peties ir 
su juo valandėlę pasišnekučiavo, 
tačiau tas draugiškas mostas so
vietų delegacijos šefo vėliau ne
sulaikė nuo komentaro, kad bri
tų atstovas sovietus „šlykščiai 
apšmeižęs“. Naujieji žmonės į di
plomatinę terminologiją įvedė 
tokių perlų, kad senųjų džentlme- 
ninių tradicijų atmosferoje išau
gusiems stebėtojams darosi tikrai 
nejauku, ir jie „su drebančia šir
dim“ laukia, kuo visa tai pasi
baigs.

Kažko gera sulaukti maža šan
sų. Prancūzų užs. reik, ministe- 
ris Bidault teisingai pastebėjo, 
kad paragrafų pakeitimai neišgel
bės nei JTO, nei pasaulio taikos: 
reikią pakeisti pačius žmones. Ta
sai gi subtilus uždavinys nebe
priklauso JTO Visumos galiai, be 
to, jis nepasiekiamas per kelias 
savaites ar mėnesius. O JTO rea
listai skaitosi su šios dienos fak
tais, kurie sudaro esminius tarp
tautinės padėties elementus. Toji 
padėtis yra dinamiškai judanti, ir 
nuo to, kaip jos elementai bus 
manipuliuojami, priklausys tai
kos likimas.

Taikos likimo raktas yra Eu
ropoje; JTO Visumos darbai tėra 
vaidinimas, kuriame sutelktai at
sispindi Europos reikalai. Juos 
sutvarkyti, rodos, būtų paprasta. 
Jau pasirašytos ir ratifikuotos 
taikos sutartys su Italija, Balka
nų kraštais, Suomija. Sovietai ir 
anglosaksai per nustatytą laiką 
atitraukia iš tų kraštų savo ka
riuomenes, ir jie grįžta į normalų 
politinį gyvenimą, laisvai išsi
rinkdami gyventojų valią atitin
kančias vyriausybes, ūkiškai at
sistoti ant kojų padeda dosni 
JAV pagalba. Vienoje baigiama 
susitarti dėl Austrijos, Londone 
lapkričio m. keturi užsienių rei
kalų ministerial išsprendžia Vo
kietijos problemą . .

Anglosaksai jau pradėjo atiA 
traukti savo karines pajėgas iš 
Italijos. Bet sovietai nesirengia 
galutinai išsikraustyti iš Balka
nų, nes jie turį saugoti savo su
sisiekimo kelius su Austrija. Dėl 
Austrijos gi susitarimas juo to
liau juo sunkiau beatrodo įma
nomas; mišrioji komisija taikos 
sutarčiai parengti ketina pranešti 
Londone susirinksiantiems užs. 
reik, minimteriams, kad ji nieko 
negalėjo sutarti. Patys ministe
rial vargiai besusišnekės dėl Vo
kietijos, kuri faktiškai jau pers
kelta į dvi dalis ir tvarkoma skir
tingais pagrindais.

Norėdami būti formaliai tvar
koje, sovietai gali suvaidinti pa- 
sitraukią iš Bulgarijos, Rumuni
jos, Vengrijos. Tam eventualu
mui jie intensyviai rengiasi, lik
viduodami tuose kraštuose bet 
kokios antikomunistinės (nebū
tinai antisovietinės) opozicijos 
židinius. Bulgarijoje nužudytas 
agrarų lyderis Petkovas, rengia
ma masinė byla tariamai jo va
dovautam sąmokslui likviduoti. 

Spalių 10 d. prasideda rumunų 
valstiečių lyderio Dr. Maniu by
la; nebus per drąsu tarti, kad su 
juo bus likviduotas demokratinis 
tos tautos elitas. Vengrų tauta, 
vos prieš porą metų rinkimuose 
pasisakiusi prieš komunistus, jau 
„perauklėta“, ir naujojoj vyriau
sybėj visas raktines ministerijas 
— vidaus, karo, transporto... — 
paėmė į savo rankas komunistai. 
Lenkijoj kruvina likvidacija re
tina Mikolaičiko partijos vadų 
kadrus; Vakarų spaudoj dažna 
užuominų, kad paties Mikolaičiko 
laukia Petkovo likimas.

Simptomingi reiškiniai vyksta 
Čekoslovakijoje. Ji iš visų sovie
tinės sferos kraštų ligi šiol turė
jo daugiausia nepriklausomumo. 
Pirmą smūgį Čekoslovakija gavo, 
kai Maskvos paliepta turėjo at
šaukti savo sutikimą dalyvauti 
Paryžiaus ūkinėje konferencijoje. 
Po to prasidėjo komunistų ofen
zyva. Jie parengė vad. „35.000 mi
lijonierių įstatymą“, pagal kurį 
Čekoslovakijos „milijonieriai“ tu
rėjo būti apdėti mokesčiais „val
stiečių naudai“. Kadangi tasai 
įstatymas turėjo paliesti ir smul
kiųjų pramonę bei vidutinę žemės 
ūkio nuosavybę, jam pasiprieši
no net ortodoksiniai marksistai 
socialistai, kurių lyderis Fierlin- 
geris tą įstatymą apibūdino kaip 
„komunistiškai fašistinę provo
kaciją“, kuri leis „naujiesiems re
žimo šeimininkams, nacionalizuo
tų įmonių direktoriams, aukštie
siems valdininkams ir 1.1, tų mo
kesčių išvengti“. Parlamente įsta-

JTO Saugumo Tarybos posėdžio fragmentas. 15 kairės į dešinę-Gromyko, Lawford, Johnson, Hodgson ir Olan
dijos atstovas Dr. von Kleffens.

tymas buvo atmestas. Bet po ke
lių dienų socialistai staiga „atsi
vertė“, parlamente pabalsavo už 
įstatymą ir su komunistais suda
rė veikimo uniją. Lyg tyčia tuoj 
pat buvo susektas „sąmokslas 
prieš režimą“ ir prezidentą Bene
šą, tą žinią palydėjo aitrūs ko
munistų spaudos puolimai prieš 
„fašistinę“ demokratų partiją. Jau 
daugelis jos vadų atsidūrė kalė
jime. Kalbama, kad ant plauko 
kybąs ir užs. reik, ministerio Jan 
Masaryko likimas; jis turėjo ne
laime smarkiai pasisakyti prieš 
kalbamąjį įstatymą . . .

Sovietinis blokas, kaip matom, 
stipriai „konsoliduojamas“. Vis-
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kas daroma taip, kad net sovie
tams formaliai pasitraukus į sa
vąsias sienas jų valia neabejoti
nai vyrautų visose Vidurio ir 
Pietų-tRytų Europos „nepriklau
somose“ valstybėse.

Walter Lippmann, rašydamas 
apie pakenčiamos taikos sąlygas, 
pabrėžia, jog ji nebus įmanoma, 
kol sovietai nepasitrauks į savą
sias sienas, palikdami Vidurio ir 
Rytų Europos valstybes realiai 
nepriklausomas. Sovietai tos są
lygos, rodos, nė neketina išpidyti. 
Dar daugiau: kalami nauji planai 
ir Vakarų Europai sukomunistinti 
bei susovietinti. Ligi šiol Krem
lius tikėjęs, kad politiškai ir 
ūkiškai pakrikę Vakarų Europos 
kraštai su laiku patys nukris bol
ševizmui į sterblę kaip nunokęs 
vaisius. Amerikiečių žurnalistas 
Joseph Alsop liudija, kad JAV 
aktingas susirūpinimas padėti Va
karų Europai Kremlių pastūmė
jęs įsakyti Vakarų Europos ko
munistinėms partijoms pereiti į 
ofenzyvą ir stengtis paimti val
džią į savo rankas, kol JAV pa
galba dar netapusi kūnu. Tuo 
reikia paaiškinti gražiai užderė
jusį streikų, manifestacijų ir so
cialinių neramumų derlių Pran
cūzijoje ir ypačiai Italijoje, kur 
„Daily Mail" korespondento ži
niomis komunistai su socialistais 
esą užprojektavę atsisėsti val
džioje nevėliau kaip per Kalėdas.

Tokių europinių realybių fone 
suprantama yra nūn New Yorke 
akivaizdžiai besireiškianti JTO 
krizė. Suprantamas ir visuotinis 
nerimas dėl taikos likimo. — Jau

ŠVEICARU SPAUDA
APIE BALTI JOS KRAŠTUS

Sveųcarų ,JDie Tat“ 1947 m. 
rug. 16 d. vietoje recenzijos apie 
Henry de Chambon knygą „La 
tragedie des nation baltiųues“, iš
leistą Paryžiuje, parašė straipsnį:

„Henry de Chambon, kuriam 
priklauso keletas knygų apie lie
tuvę, Latviją, Estiją ir Suomiją, 
savo paskutine knyga parodė Bal
tijos kraštam bičiulišką pasitar- 
navimą, kurio iš prancūzų pusės 
buvo seniai galima laukti. Pir

miausia jis Lietuvos pavyzdžiu 
nagrinėja Baltijos valstybių oku
paciją tarptautinės teisės atžvil
giu. Jis įrodo, kad šita dabar dar 
vis trunkanti okupacija tarptau
tinę teisę flagrantiškai pažeidžia. 
Dokumentų paskelbimas geros 
valios žmonėm palengvina orien
tuotis šiuo Baltijos valstybių 
klausimo aspektu.

Dabartiniu metu galėtų atro
dyti, kad tokis svarstymas, kuris 
išeina iš teisės taško, teturi tik 
teoretinės prasmės. Tai daugiau 
ar mažiau teisybė. Brutali rusų 
praktika siekia visu spartumu su
naikinti baltų tautas, kol dar Va
karų taikos meilė nesikonkreti-
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Ilgametis Airijos min. pirm, de Valera lankėsi Įvairiose Europos sosti
nėse. Čia JI (kairėje) matome vienos ūkinės konferencijos metu besikal

bantį su D. Britanijos min. pirm. Attlee.

miręs prancūzų istorikas Bain
ville sakydavo, kad senas italų 
politikas markizas Di Rudini jį 
pamokęs: „Jaunuoli, niekada ne
sakyk, kad padėtis rimta, o ypač 
nenustatinėk datų“. Šiandien nu
statinėti, datas, be abejo, būtų 
neišmintinga, bet nerimta būtų 
teigti, kad padėtis nėra rimta.

zuoja veiksmais; šiandien ji dau
giau sveria, kaip gera teisė, kuri 
negali būti paremta kumščiu. 
Chambono knygos tikroji vertė 
iškils ateityje, jeigu bus prieita 
ligi to, kad bus pašalintas ir šitas 
karčiausias Stalino-Hitlerio susi
tarimo vaisius. Čia glūdi trijų 
Baltijos valstybių likimo tragiką 
ir didžioji princijinė reikšmė: 
1939 m. tarp Rusijos ir Vakarų 
nepasiekta susitarimo, nes vaka- 

rų valstybės atsisakė įmesti į Ru
sijos nasrus Estiją, Latviją ir Lie
tuvą. Tada Stalinas ir Molotovas 
kreipėsi į Hitlerį, kuris norimą 
parašą mielai davė. Baltijos val
stybių išprievartavimas šiandien 
yra vienintelis dalykas, kas iš
liko iš Hitlerio sukurtų aktų. Ir 
Vakarų pasaulis, kuris 1939 m. 
buvo likęs ištikimas teisei ir la-
biau rizikavęs susilaukti Hitleno- 
Stalino sąjungos bei iš jos einan
čio karo, nekaip paaukti šias tris 
taikingas tautas, — vis dėlto dar 
šiandien tebetoleruoja šitą besi
tęsianti nelemtos Hitlerio-Stalino 
sąjungos padarinį.“

Toliau laikraštis pastebi, kad

Pagal naują amerikiečių kariuo
menės patvarlcymą DP laikraščiams 
yra paskirtas nedidelis kiekis po
pieriaus knygoms leisti. Leidimas 
bus duodamas mokyklų vadovė
liams ir skaitymo knygoms.

Autoriai, turį būtinai reikalingų 
išleisti knygų ir norį pasinaudoti 
„Žiburiams“ skiriamu knygoms lei
sti popieriaus kontingentu, prašo
mi iki spalio mėn. 14 d. prisiųsti 
„Žiburiams“ reikalingų davinių ir, 
jei galima, pridėti atitinkamos 
mūsų institucijos (geriausiai LTB 
knygų tikrinimo komisijos) pažy
mėjimą apie reikalą tokią knygą 
išleistu

„ŽIBURIŲ“ ADMINISTRACIJA

Chambone knyga neliksianti be 
įtakos Prancūzijoje. Prancūzijos 
santykiai su Baltijos valstybėm 
ypač su katalikiška Lietuva buvę 
ypatingai artimi. Nuo Napoleono 
laikų susimezgę ryšiai niekados 
nebuvo nutrūkę. Tų ryšių aki
vaizdus ženklai - prancūzų kalbos 
institutai Kaune, Rygoj, Tartu; 
prancūzų mokslininkai Henri
Hauser, prof. Schmittlein, L. Vil- 
lecourt). Prancūzai ne tik davė, 
bet ir gavo. Prancūzijoj, Anglijoj,
Italijoj yra pažįstami visokiausi 
baltų vertimai tuo tarpui kai 
Šveicarija esanti pavyzdingo
„apšviestojo“ nežinojimo roleje. 
Laikraštis primena prof. Schmitt- 
leino dabartinį postą, kuris įga
linęs daugel baltų studijuoti uni
versitetuose. Baigia:
„Chambono knyga prancūzam gal 
būt vėl primins, kad toks Girau- 
done ar toks Jaloux savo roma
nam įkvėpimo susirado Estijoj, 
kaip ir 19 amž. vidury Ihales 
Demard savo kūrybai; kad žino
miausias Pabaltijos dailininkas 
grafikas Eduard Wiiralt jau ilgus 
metus kuria Paryžiuje ir kad He- 
riot kitados atidarė Aristido Brian- 
do koledžą Rygoje. Toliau ga
lima čia dar priminti, kad vienas 
iš įžymiausių moderniosios kata
likiškos Prancūzijos poetų — Mi
lašius buvo lietuvis. Prieš keleris 
metus jis mirė, bet jo kūryba 
Prancūzijoje turi daug gerbėjų.

Pats Henry de Chambon, daug 
sykių su ypatingom misijom iš 
Quai d’Orsay siųstas į Baltijos 
valstybes, buvo pats tinkamasis 
žmogus šiai knygai parašyti“. (E).

PADĖKA
LTB Vyr. Komitetui už suteiktą 

5.000 RM. paramą baleto „Coppe- 
lia“ pastatymui reiškiame nuošir
džią padėką.

LTB Kasselio Apylinkės Komite
tui, paaukojusiam 1.000 RM. LT 
Baleto Teatro reikalams, nuošir
džiai dėkojame.

LT BALETO TEATRAS

Knygų autorių 
dėmesiui

12


	C1B0002139329-1947-Spal.4-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0001
	C1B0002139329-1947-Spal.4-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0002
	C1B0002139329-1947-Spal.4-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0003
	C1B0002139329-1947-Spal.4-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0004
	C1B0002139329-1947-Spal.4-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0005
	C1B0002139329-1947-Spal.4-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0006
	C1B0002139329-1947-Spal.4-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0007
	C1B0002139329-1947-Spal.4-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0008
	C1B0002139329-1947-Spal.4-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0009
	C1B0002139329-1947-Spal.4-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0010
	C1B0002139329-1947-Spal.4-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0011
	C1B0002139329-1947-Spal.4-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0012

