
S. Suž.

Nepriklausoma Latvija prisimenant
Lietuviai ir latviai šiandieną yra 

vienos grėsmės apglėbti ir vienos 
nedalios slegiami. Bendras likimas 
mus šiandien sieja labiau, negu 
bendras kraujas. Bet jeigu nebū
tume giminės, tai nejaustume taip 
skaudžiai nei to, kas mus bendro
je nelaimėje kartais išskiria, nei 
nesidžiaugtume taip nuoširdžiai 
vieni antrų šviesiomis valandomis, 
Štai, priartėjusi Latvijos Nepri
klausomybės šventė, dvidešimt 
devynerių metų sukaktis, mums 
yra tokia pat brangi, kaip ir sava. 
Gyvename mūsų brolių latvių 
džiaugsmu ir liūstame jų liūdesiu. 
Smagu prisiminti anie gražūs me
tai ir našus darbas, kai Latvija bu
vo nepriklausoma, ir skaudu 
minėti nelaisvės dienas, tokios
šiurpios ir didžiai nuostolingos. 
Linkime, kad jos greičiau pasi
baigtų, kad laisvė ir teisė nebūtų 
ilgai mindoma šviesiame Baltijos 
pamaryje. Jis priklauso tiktai 
mums seniesiems aisčiams, ir nie
kas kitas neturi teisės čia šei
mininkauti. Vasario 16 ir Lapkri
čio 18 yra išreiškusios to krašto 
žmonių valią, kuri yra nepakei
čiama.

Tačiau slavai ir germanai nuolat 
kėsinosi ir tebesikėsina į tą siaurą 
Baltijos rėžį. Jų kėslai ir vergija 
vis pasikartoja naujomis formomis, 
kurios niokoja tą mielą pamarį ir 
žaloja žmonių charakterį. Dėl ne
lemtos priespaudos lietuviai ir lat
viai jau nėra visiškai tos pačios 
dvasios ir būdo, kaip senais aisčių 
laikais. Nevienodas istorinis liki
mas yra mus gerokai pakeitęs. 
Įaugo į mus skirtingi papročiai, 
kitoks susiklostė gyvenimo būdas 
bei pažiūros, ne tie patys jausmai 
užvaldo mūsų širdis. Dera tai ge
rai įsisąmoninti, kad nebūtų nerei
kalingos trinties bei tuščių prie
kaištų, o priešingai, būtų ugdomas 
abišalis broliškumas.

Kaip žinome, latviai išgyveno 
apie 100 metų germanų įtakoje. 
Jei eitum skersai Latviją nuo Mei- 
tenes iki Valkos, tai rastum senas 
pilis, miestus ir ūkius, kurie pri
mintų daug ką regimą Vokietijoje. 
Nemaža vokiškumo yra įsismelkę 
į latvių charakterį, kalbą ir kul
tūrą, tačiau ne tiek daug, kad se
nos aisčių žymės būtų išdilusios. 
Germanų dvasia niekada latvių ne
buvo visai užvaldžiusi. Ji klojosi 
paviršiumi, gulė ant aukštesnio 
sluoksnio, nesiekdamas liaudies, 
kurios vaiskus latviškumas taip 
aiškiai, žėri dainose ir kaimo pa
pročiuose. Latvių ir lietuvių dai
nos, kai gerai jas įsiskaitai, o dar 
labiau įsiklausai dainuojant, skam
ba tarytum vienu žilos praeities 
akordu. Tas ir yra nuostabu, kad 
per 700 nelaisvės metų latvių tau
ta išliko aiškiai aistiška. Čia lėmė 
du svarbūs veiksniai: nepalau- 
žiąmos tautos atsparumas ir ver
gėjų atsidalinimas nuo liaudies.

Vokiečiai visą laiką Latviją 
valdė kaip savo „užmario ko
loniją". Jie čia atvykdavo tiktai 

tam, kad pralobtų iš prekybos ir 
žemės vaisių. Daug Vakarų Vokie
tijos pilių ir miestų yra pastatęs 
latvių ūkininko prakaitas ir tur
tas. Vienas XVI am. vokiečių kro
nikininkas prikiša saviesiems, kad 
jie Latvijos nemėgstą ir joje nesi- 
kurdiną. Čia, sako, namai statomi 
laikini ir šiaudais dengti, o namie 
jie iškyla mūriniai ir čerpėmis ap
klostyti. Vokiečiai Padauguvio ša
limi nuoširdžiai nesirūpino, o dau
giau išnaudojo savo egoistiniams 
reikalams. Daug kliudė jiems ir 
Lietuva, ypač Žemaičiai, kurie 
skyrė Latviją nuo Vokiečių im
perijos.

Vis dėlto, vokiečiams valdant, 
latvius greičiau pasiekdavo gyvi 
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Vakarų Europos sąjūdžiai, kurių 
įtaka paliko net ir tada, kai Lat
viją apsėdo rusai. Rusai negalėjo 
taip lengvai vokiečių įtakos ats
verti, ir ilgai tūrėjo taikytis prie 
vokiečių kalbos, įstatymų, diduo
menės ir papročių. Dėlto Latvijoje 
anksčiau buvo panaikinta bau
džiava, kaip pas mus, ir anksčiau 
žmonės įgijo laisvę. Žinoma, ta 
laisvė iš pradžių buvo taip pat 
karti ir pavergianti, nes ji buvo 
duota be žemės, arba kaip vokie
čiai sakydavo, valstietį iš baudžia
vos atleisdami: „Land mein, Zeit 
dein". Vadinasi, eik pas mane ber
nauti, pats būdamas tikras krašto 
šeimininkas! Vis dėlto baudžiavą 
panaikinus, galima buvo kurtis

mieste, pramokti amato, įsigyti 
vėliau savo ūkį ir jį geriau apt
varkyti.

Kam teko gyventi Kuršo ar 
Žemgalės pasienyje arba keliauti 
per Latviją, galėjo aiškiai tą pas
tebėti.

Protestantiškai Latvijos daliai 
nebuvo draudžiama nė spauda, tad 
ir tautiniam atgimimui bei kultū
riniam darbui sąlygos buvo kiek 
palankesnės. Daugiau buvo truk
doma vokiečių baronų, o ne rusų. 
Vokiečiai negalėjo pakęsti atgims
tančios latvių tautos, nes laikė ją 
mirusia: „skurdžia nuolauža iš 
istorijos išnykstančios genties" (Fr. 
Walter). Vokiečių baronai visaip 
rusus siundė, kad tie neleistų lat- 
viškumui atsigauti. Tiktai vienas 
kitas šviesesnis vokietis išsiskyrė 
iš visos masės. Pav. G. Merkelis 
rašė, kad tautos negalima laikyti 
kaip šunies, pririštos prie būdos 
ir pagaikščiu mušamos; kai ji ati-

truks, tai savo gėdą nuplaus ver
gėjų krauju, kaip įerzintas tigras. 
Tas apmaudas iš dalies buvo pra
siveržęs 1905 metų revoliucija. 
Vokiečiai paskui žiauriai perse
kiojo sukilėlius, stengdamiesi, kad 
rusų žandarai iškraustytų visus 
„Ozolinius ir Kalninius" (dažniau
sia Latvijoje sutinkama pavardė). 
Čia vokiečių ir rusų siekimai su
tarė: jie norėjo išdildyti seną ais
čių gentį ir užvaldyti tik jos 
žemę.

Šitoje kovoje grūdinosi latv'ų 
charakteris, stiprėjo pasiryžimas, 
augo atkaklumas ir veržlumas, nes 
reikėjo plėšte išplėšti iš svetimų 
rankų užvaldytą žemę ir atimtą 
teisę laisvai gyventi. Latvius ak
tyvino dar auganti stambi pra
monė Rygoje ir Liepojoje, su di
deliais uostais, kurie traukė čia 
žmones ir iš Lietuvos. Dėl to lat
viams mažiau teko emigruoti, ir 
jų gyvenimo standartas dar prieš 
aną karą buvo žymiai pakilęs.

Viena tiktai Latvijos sritis, ka
talikiška Latgalija, buvo labiau 
atsilikusi. Tai yra pavyzdys, ko
kios didelės reikšmės turi kitoks 
istorinis likimas net tai pačiai tau
tai. Latgalija išgyveno apie 200 
metų bendroje Lietuvos ir Lenki
jos respublikoje. Pereitum Latga- 
liją ir rastum ją tokią pat, kaip 
lenkų nualintą Vilniaus kraštą. 
Čia ir spauda buvo draužiama ir 
žmonės dvarų lenkinti, nes sulen
kėjo net patys vokiečių ponai 
(Mantenfeliai, Flateriai, Tyzenhau- 
zenai, Roemeriai ir k.) Tiktai lie
tuviai kunigai, kurių Latgalijoje 
buvo didelė dauguma, prilaikė 
lenkėjimo procesą ir nuoširdžiai 
rėmė latgaliečių tarmę. Pačių lat
vių liudijimu, lietuviai kunigai 
paliko Latvijai šviesų pavyzdį, to
limą bet kuriam šovinizmui, dėl 
kurio mes patys daug prisikentė
jome.

Atgimusi Latvija laimingu būdu 
suvienijo visas savo žemes, net ir 
aiškiai skirtingas religiniu bei kul
tūriniu atžvilgiu, ir per 20 metų 
išželdė prie Dauguvos tokį žiedą, 
kurio čia dar nėra buvę. Nepri
klausoma Latvija vienu ypu nusi
kratė vokiečių baronų (palikta 
jiems tik po 50 ha be centro) ir 
rusiškos įtakos. Neturėdami jokių 
ginčų dėl sienų ir teritorijos, lat
viai galėjo visą savo energiją su
kaupti į kultūrinį gyvenimą. Ma
lonu būdavo keliauti lygiais ke
liais, užsukti į erdvias mokyklas, 
sustoti gražiai tvarkomam ūkyje, 
gėrėtis vakarine daina ir džiaugtis 
gražiai išleista knyga, teatru, ope
ra. Visame Latvijos plote ir vi
same gyvenime buvo jausti kūry
bos įkarštis ir energija. Ilgai slo
pinta aistiška dvasia kūrė naują 
gyvenimą. Taigi, koks didelis yra 
tas piktas, kuris užgulė kraštą ir 
žmones, kuris sujaukė tą ramų ir 
kūrybinį gyvenimą.

Šie rūstūs laikai tėvynėje ir 
tremtyje turi mus dar labiau sug
lausti kovai už laisvę, už laisvę 
senolių žemės, kuri tik mums vie
niems tepriklauso. Mes čia turime 
visi susiimti, iš viso pasaulio, ir 
gyventi dar sutartiniau ir broliš- 
kiau. Telaimina Dievas latvių tau
tą ir tesurenka ją greičiau lais
vam Padauguvyje!
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■ • \ • A. Stanys

LIETUVA IR LATVIJA 
AMŽIŲ KELY

Iš vieno kelmo kilusios lietuvių 
ir latvių tautos yra pergyvenusios 
labai nevienodą istorinį likimą. 
Kalbininkų nuomone, jų abiejų kal
ba pradėjusi skirtis maždaug nuo 
7 amž. Suprantama, kad šioms ka
daise vienos etninės grupės, vie
nos tautos šakoms gana toli vie
nai nuo antros nutolti teko tik dėl 
skirtingų gyvenimo sąlygų, užsitę
susių ištisais amžiais. Skirtingas 
istorinis likimas suformavo iš jų 
atskiras tautas.

Latvijoje vokiečių kolonijinė 
valstybė buvo sukurta 12-13 am
žių sąvartoje. Latvių kovos dėl 
laisvės pasibaigė betgi vos 14 amž. 
Lietuva tada buvo jau stipri ir su
vienyta valstybė. Pajutimas tauti
nio bendrumo su latviais tebebuvo 
gyvas iš abiejų pusių. Gražiausiai 
jis pasireiškė Mindaugo laikais. 
Pav, 1236 m. laimėjimas buvo 
abiejų tautų laimėjimas. Po kata
strofiško kalavijuočių ir jų talki
ninku pralaimėjimo ties Šiauliais, 
vokiškųjų kryžiuočių likučiai, be
bėgdami į savo pilis padauguviuos, 
buvo pribaigti žiemgalių, šiuo me
tu dar tebegyvenusių laisvą gyve
nimą, dar nepavergtų. Kai 1260 m. 
įvyko didysis mūšis ties Durbe, 
lietuvių laimėjimą žymia dalimi 
nulėmė iš kryžiuočių eilių pasi
traukdami dar ne seniai pavergtie
ji kuršiai, o gal net dalis latgalių 
ir lybių, jau ilgesnį metą vilkusių 
vokiškąjį jungą.

Po Durbės kryžiuočių pralaimė
jimo pasireiškęs sukilimas visose 
ordino nukariautose žemėse — tiek 
Prūsuose, tiek Livonijoje — Lie
tuvoje buvo su džiaugsmu sutiktas 
ir remiamas. Sukilusiems latviams 
padėti buvo net iki Cesio nužy
giavęs ir pats Mindaugas. Kai jis 
netrukus po to vėl pradėjo iš ši
tos akcijos trauktis, didieji ordino 
priešai paskelbė jį tautinių reikalų 
išdaviku ir nužudė. Tuo tarpu 
Treniota su savo žemaičiais žygia
vo sukilėliams padėti tiek į Prū
sus, tiek į Latviją. Ir jei ne tuo 
metu užslinkusios vidaus sumaiš
tys Lietuvoje, ordinui atsilaikyti 
šiuose kraštuose kažin ar būtų pa
sisekę.

‘ 13 a. pabaigoje bei 14 a. pra
džioje vokiečiai Latvijoje galuti
nai įsigali. Bet dar net Gedimino 
laikais tebeina varžybos tarp jo 
ir kryžiuočių dėl žiemgalių, kurių 
laikysena Lietuvos atžvilgiu nė 
kiek nesiskyrė, pav., nuo laikyse
nos Žemaičių, tada taip pat dar 
nesudariusių integralinės Lietuvos 
valstybės dalies. Kai ordinas Žiem
galiuose galutinai įsitvirtino, dalis 
jų, palikę savo tėvų sodybas, per
sikėlė į Lietuvą. Ir tai nebuvo daž
nai kur pasirodę politiniai pabėgė
liai. Tik truputį anksčiau iš savo 
tėviškių į Lietuvos valstybę atsi
kraustę sūduviai, tiek dabar tą pa
tį padarę žiemgaliai buvo savieji, 
atėję pas savuosius. Neišnyko ši
tas bendrumo pajutimas ir vėliau. 
Štai sukilusieji latgaliai šaukiasi 
Algirdo paramos, o jis pats, 1358 
m. imperatoriui Karoliui IV pasiū
lius krikštytis, reikalauja, kad or
dinas atiduotų jam užgrobtąsias 
.žemes — vakaruose iki Pregliau 
ir Alnos, o šiaurėje iki Dauguvos 
ir Aiviekštės (t. y. Kuršą, Žiemga
lą ir Latgalą). O to jis reikalavo, 
žinoma ne strateginiais ar ūkini
ais sumetimais, bet kad juto visų 
tų žemių etninius ryšius su Lietu
va, kad tai buvo jo „tėvų žemės", 
kaip kad 1413 m. Vytautas išsi
reiškė dėl Prūsų. Galim būti visiš
kai tikri, kad jei likimas mus bū

tų suvedęs su latviais bendram 
gyvenimui, per tuos 700 metų abi
pusio sąveiksmio keliu būtų susi
formavusi viena tauta, nors kalbi
nių skirtumų gal ir tada šiokių to
kių jau buvo. Bet kur jų nėra? O 
jei, pav.,-žemaičiai, kurių galutinis 
įsiliejimas į Lietuvos valstybę įvy
ko vos 15 a. pradžioje, būtų buvę 
nukariauti ordino ir atskirti nuo 
aukštaičių, šiandieną apie juos, 
gal būt, daug kas kalbėtų kaip 
apie prūsų kiltį arba atskirą — 
ketvirtąją — aisčių šaką. Taip, 
kaip šiandien kad kalbama apie 
skalvius su nadruviais arba sūdu
vius.

Nuo 15 a. etninio bendrumo pa
jutimo veiksnys Lietuvos ir Lat-

kuriai priklausę žemaičiai buvo 
kyliu įsiterpę tarp Prūsų ir Livo
nijos". Kad ir buvo čia palankiau
sios'politinės sąlygos, į rytus slen
kanti germaniškoji lavina neper- 
kopo lietuviškojo pylimo.

Kai užėjo vokiškosios valstybės 
didžioji krizė — vis augąs viduji
nis pairimas ir didėjąs Maskvos 
pavojus — jos politinės pajėgos 
(ordinas, vyskupai, miestai) paga
liau atsigręžė pagalbos į Lietuvą: 
1559 m. Livoniją apsiėmė ginti 
Zigmantas Augustas asmeniškai, 
1561 m. ji pripažino Zigmantą 
Augustą valdovu, o 1566 m. Gardi
no seime buvo inkorporuota į Lie
tuvos valstybę kaip atskira kuni
gaikštija ir gavo teisę siųsti savo 
atstovus į Lietuvos seimą. Kuršas 
liko atskira vasalinė Lietuvos ku
nigaikštija, pavesta Ketlerių dinas
tijai. Tik 1569 m. unijiniame Liub
lino seime lenkai prispyrė lietu
vius sutikti Kuršą ir visą Livoniją 
pripažinti priklausančiomis lygiai 
abiems valstybėms. Kadangi šita 
bendro pobūdžio deklaracija nenu
statė * Livonijos administravimo 
dėsnių, tai 1588 m. Zigmanto Va
zos karūnavimo seime buvo nu
statyta, kad ten visos vietos lie
tuviams ir lenkams bus skirstomos 
pakaitomis, t y. po lenko bus 
duodamos lietuviui ir priešingai, o 
krašto pajamos vienais metais eis 
į Lietuvos, kitais į Lenkijos iždą. 
Šitie - dėsniai jau niekad nebuvo 
pakeisti. Livonija visą laiką skai
tėsi abiejų valstybių kraštu. Ta
čiau jau vien dėl to, kad ji buvo 
Lietuvai kaimynė, o Lenkijai toli
mas kraštas, su Lietuva ją rišo 
daug daugiau ir ankštesnių ryšių, 
negu su Lenkija. Latvių istoriogra
fijoje ir mokykliniuose vadovė
liuose betgi iki šiol šiems laikams 
apibūdinti tebefigūruoja „Lenkų 
laikmečio" terminas, žinoma, tai 
yra nesusipratimas, paveldėtas iš 
anų laikų, kai lenkų mokslo įta
koje Lietuva ne tik nuo 1569 m. 
unijos, bet net nuo Jogailos laikų 
jau buvo laikoma Lenkijos karū
nos žeme, jos provincija, nors ir 
maištaujančia kartais. Šiandiena 
gi ir unijinių laikų Lietuvos vals
tybinio gyvenimo savarankumo 
faktas jau yra įrodytas, ginčija
masi tik dėl jos santykių su Len
kija formos. Livonijai ne su Len
kija teko santykiauti, bet su Lie
tuva. Radvilos ir Chodkevičiai, 
kovėsi ten su švedais, buvo ne 
lenkai, bet lietuviai. Kad jų namų 
kalba buvo jau lenkiška ir kad jų 
valdovas tarp kitko turėjo ir Len
kų karaliaus titulą, tas reikalo ne
keičia. Lietuvoje jis valdė kaip jos 
didysis kunigaikštis.

Jei iki 18 a. pabaigos Lietuvos 
ir Latvijos politinė padėtis buvo 
labai skirtinga, tai nuo 19 a. abi 
tautos atsiduria labai panašiose

sąlygose. Latviai vadinamojo aukš
tesniojo visuomenės sluoksnio jau 
seniai nebeturėjo, lietuviai jo ga
lutinai netenka 19 am. Kad ir ne
praradusi sentimento savajam kraš
tui, Lietuvos bajorija-politinėje ir 
kultūrinėje kovoje nueina su len
kais, sueina į koliziją su sąmonė- 
jančia, sau teisių reikalaujančia 
lietuviškąja liaudimi ir nuo jos 
nusigręžia. Me susiduriame su tra
gišku paradoksaliu reiškiniu. Savo 
krašto patriotai Lietuvos bajorai 
neberanda bendros kalbos su sa
vąją tauta ir nueina svetimiems 
tarnauti. Latviams, kurių bajorija 
buvo svetimos kilmės atėjūnai, 
santykių su jais klausimas buvo 
aiškesnis — atiduokit mums, kas 
mūsų. Bendros veiklos klausimo 
čia negalėjo būti. Dvaro ir kaimo 
santykiai čia buvo kitoki ne vien

Juozas Mikštas

Kelionė į niekur
Gūdžios nakties tyloj klajoju, 
Keliaudamas į niekur.
Ir aštrios uolos žeidžia kojas.
Ir pėdsakų nelieka.
Nors daug žvaigždžių dangaus beribėj —
Matau tik žvaigždę vieną, 
Kuri vaikystėj man sužibu^ 
Žadėjo džiaugsmo dieną.
Kurios tačiau nebesuradęs,
Keliauju aš į niekur . . .
Kančių ir ilgesio baladės 
Kaskart ilgesnės lieka.

Latvių operos rūmai Rygoje 

dėl skirtingos ūkinės bei sociali
nės krašto raidos, bet ir dėl ano 
dvarininkų ir valstiečių kilminio 
skirtumo.

Latvių tautinis atgimimas, yra 
truputį anksčiau pasireiškęs negu 
lietuviškasis, tačiau vyko maždaug 
tuo pačiu metu — nuo 19 a. vi
durio. Reikalas atrodo labai bend
ras. Bet skirtingas likimas abie
juose kraštuose buvo sudaręs tiek 
skirtingas sąlygas, kad dvi lygia
grečios srovės ėjo viena greta 
antros mažai tesusiliesdamos. Abi 
tautas naujam bendravimui suve
dė tik nepriklausomybės kovos ir 
laisvojo gyvenimo problemos. 
Skirtingas istorinis likimas iš vie
no kelmo išaugino du medžiu. 
Naujaisiais laikais vešlios jų ša
kos vėl susipynė — susiraizgė, o 
reikia laukti, kad ir kamienas ka
da nors suaugs. Lietuvių — latvių 
vienybės skleidžiamosios mintys 
nėra vien romantinis sentimentas, 
bet turi gilią gyvenimišką prasmę.

kalai sudužo į susidarusius ap
verktinus keblumus.

Rusija pasisakė už ilgą Vokie
tijos okupaciją ir mes, išeidami iš 
savisaugos interesų, mūsų zoną 
suliejome su britų zona.

Žinodami sovietų užmačias ir 
vadovaudamiesi patyrimu, mes 
būtume per daug naiviai kvaili, 
sutikdami numatomoje ateity eva
kuoti kariupmenę iš Vokietijos.

Toks žingsnis neišvengiamai 
įgalintų komunizmą išsiplėsti viso
je Europoje. Mes jau turėjome 
progos pamatyti kituose kraštuose, 
kaip veikia rusų doktrina. Rau
donieji, gal būt, irgi norėtų ati
traukti kariuomenę iš okupuotųjų 
sričių. Bet jie to nepadarys anks
čiau, negu įsteigs tose srityse 
komunistų kontroliojamas organi
zacijas, kurios užimtų kariuome
nės pozicijas, ir įsitikins, kad jos 
yra pakankamai pajėgios šiuos 
uždavinius atlikti.

Jei mes dabar atitrauktume sa
vo vyrus iš pietinės Korėjos da
lies, tai reikštų tą patį, ką rau
doniesiems užleisti dominavimą 
visame krašte.

Tai jie gali padaryti, nes jau 
dabar rusai turi įvedę komunistinę 
kontrolę visose jų valdomose sri
tyse, kurias laiko po policijos ir 
„liaudies kariuomenės" letena.

Vokietijos padėtis dabar yra 
virtusi dar pavojingesne, nes 
100.000 rusų — vokiečių kariuo
menės, vadovaujamos vokiečių iš
daviko von Paulus, yra pasiren
gusi žygiuoti pagal Kremliaus 
įsakymą.

Problema yra perdaug opi, kad 
ją galėtų taip paprastai išspręsti, 
kaip mano Byrnes ir kiti. Rusija 
ilgai laikys okupuotus kraštus ir 
mes turime panaudoti visas prie
mones išplėsti savo įtaką abiejų 
kariuomenių okupuotų kraštų ri
bose. Mūsų vienintelė viltis — 
demokratiškais metodais ugdyti 
ekonominę ir moralinę pažangą, 
kad tuo būdu būtų paveikti ir kiti 
esą už šios orbitos ribų.

Be to, mes turime pasiruošti mū
sų galimam pasitraukimui, suor
ganizuodami tokius vienetus, kaip 
Rusija yra pas save padariusi. Bet

„MES TURIME LAIKYTI
UZJURIU KARIUOMENE“

Latvė tautiniuose rūbuose

vijos santykiuose ilgam išnyksta. 
Užeina dviejų viena kitai racijos 
pripažįstančių valstybių normalaus 
santykiavimo laikai. Taip tęsiasi 
iki 16 a. vidurio, kai vokiškoji Li
vonijos (Latvijos ir Estijos) valsty
bė prieina savo neišvengiamą ga
lą. Latvių tauta šiuo metu nėra 
mirusi, ji nėra nė ištautusi, bet dėl 
savo socialinės padėties jau nėra 
joks politinis veiksnys. Tai žem
dirbių valstiečių masė, o vokiečiai 
yra ordino nariai, dvasininkai, ri
teriai — vasalai ir miestiečiai. 
Priešingai Prūsijai, vokiečių val
stiečių čia nebuvo. Ir hitlerinio 
reicho Rytų Europos reikalų žino
vas Rohrbachas 1942 m. apgailes
tavo: „Vokiškajam reikalui Livo
nijoje buvo neatitaisoma žala, kad 
viduramžinis vokiečių valstietis 
kaip išeivis į užjūrius nėjo ir kad 
ordino nebuvo nugalėta Lietuva,

Tokia antrašte JAV kariuo
menės savaitraštis „Army Times" 
išspausdino vedamąjį, kurio ver
timą duodame ištisai.

Vienas iš svarbiausių klausimų, 
iškeltų naujojoje James E. Bymes 
knygoje „Atvirai kalbant", yra 
okupacinės kariuomenės iš Euro
pos atšaukimas. Tai turėję būti 
atlikta kaip galima greičiau. c> 

Buvęs užs. reikalų ministeris ir 
kiti įtakingi asmens jaučią, kad 
karą laimėjusių kariuomenių ati
traukimas iš kontinento išpręstų 
daug problemų, kurios šiuo metu 
kankina pasaulį, taip pat panaikin- - 
tų antagonizmą tarp Rusijos ir 
JAV. Tas pats „sprendimas" turė
tų būti padarytas ir su Korėja.

Gal iš kai kurių sričių toks ati
traukimas ir buvo galimas. Mes 
netikime, kad tas galima padaryti 
Vokietijoje ir Korėjoje. Dabar yra 
per vėlu. Jei Amerika ir Rusija 
būtų galėjusios dėl karinomenės 
atitraukimo iš šių valstybių susi
tarti anksčiau, planas būtų buvęs

Bet nei Paryžiuje, nei Londone są
jungininkų konferencijos negalė
jo susitarti net dėl Vokietijos 
ūkinių klausimų. Ir tik dėl Rusi
jos, nes ji negalėjo sutikti nė su 
paprasčiausiais punktais: įtarinė
jimas virto dienos įsakymu, ir- rei-

tokiu dalyku trūksta.
Mums pastatyta alternatyva — 

kartu su Rusija pasitraukti ir leisti 
dabar esančioj Europos ekonomi
nėj tuštumoj įsilieti dabar gerei 
orqanizuotai komunistų doktrinai.

Ir vėlesnis pasitraukimas, mūsų 
nuomone, yra blogas dalykas. Mes 
turime turėti galvoje, kad mūsų 
kariuomenė okupacinėse zonose 
nėra tam, kad pasipriešintų rusų 
karinei pajėgai, kuri nesudaro 
baimės, bet sulaikyti komunistų 
įtaką. Mūsų priešas nėra Rusija, 
kaip tauta, bet komunizmas kaip 
tarptautinė pajėga.

Latvių Nacionalinis Teatras Rygoje
geriausias sprendimas visiems 
šiuo klausimu suinteresuotiems.
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STASYS YLA

PIKU DAMA STOVYKLOSE
REALYBĖ

Sako, mes einam pralaimėjimo 
keliu. Mūsų padėtis — kortos verta.

Pastogė kol kas yra — taip!' Maisto 
trupiniai dar sotina. Bet jokio pla
no, jokios perspektyvos nematyt. 
Kur dėsi, užsidirbęs ir susitaupęs. 
Ką išsiveži, jei kur dar veš kas 
nors. O nuobodulys, kaip kirmėlė, 
o vis grįžtantis netikrumo jausmas! 
Kortos!.. Užsimiršti, kitu pasauliu 
pagyveni. Kartais gera, taip sau, 
pabūti nugalėtoju. O gal nebegal
voti apie rytdieną.

Žmonės — iš pilkųjų namų! Vei
dai apsibodę, surūgę. Kas žodis — 
„kas bus“, „kur veš“? Prie kortų — 
kiti. Truputis jumoro — jau daug! 
Kartais ir intryga užsimezga, ir su- 
sirauni. Bet — tai kortos!

Sakot, į gamtą! Svetima ji mums. 
Ir žmonės svetimi. Argi miela su
tikti svetimoj gamtoj dar svetimą 
žmogų? Kartais taip, bet, supran
tat, nemiela! Koncertai, hm! Kita
dos jie būdavo įdomūs, kad ir sveti
mi. O dabar nemiela, ir gana. Net 
paaiškinti sunku ... Ir istorinės 
vietos! Juokinga, gyvenam istorini
us laikus, o darosi neįdomi jokia 
istorija. Buvę karai, buvusios tvir
tovės — reikia didelio snobizmo dar 
tuo domėtis! Visa realybė pelėsiais 
atsiduoda. Gal klystu, gal pats sau 
meluoju. Kažkas atėmė norą do
mėtis gyvenimu — tuo, kuriame esi. 
Norisi pabėgt...

Kortos — nėra kažkas, bet per
kelia tave kitur. Savotiškas jų pa
saulis, kai pagalvoji. Istorija, jei 
norit! Monarchija — karaliai, da
mos, valetai! Kiek romantikos, ar 
ne? Gal ne tai norėjau pasakyti
— veiksmo pasaulis, sėkmės ir ne
sėkmės pasaulis! Išgyveni savotiš
ką pasakų vaikystę. Viskas nerealu, 
bet įdomu. Galvoji, kokią gyvatę 
priešas laiko užantyje. Žiūri kreiva 
akim, seki, ką išmetė, kombinuoji
— argi negana pilkam pilkų namų 
herojui!

Keista, žmogus atsigauni. Kvailes
nis— tikriausia nepasidarai. Ir ne
dorybė iš to, tur būt, nedidelė. O 
atsigauni! Grįžęs į kambarį, ne
spardai sienų ir žmonai nesakai: 
ką tu čia, liaukis! Ne, ne! ir žmo
nai turi ką pasakyt — „sekės, pa
siutiškai sekės“!

Laikas — pinigai!.. Bet kas mūsų 
laikas mums ir mūsų viešpačiams. 
Ar kas skaičiuoja, kiek padarytu
me, būdami žmonėmis. Sugrūdo 
marinuoja kaip kazlėkus. Prapūsto 
kartais — prasijoja, perkelia — ir 
viskas. Kad bent darbas būtų dar
bo vertas! Gal atsirastų noras! Lai
kas, manding, pinigas kita prasme. 
Svarbu per šį laiką nesusigraužti 
patiems. Neprarasti nervų pusiaus
vyros.

Pinigas — kas šiandie pinigas! 
Turi jo — turi.ne — ne! Nei už jį 
ką gera, nei jį ateičiai. Atėjo, pa
dėjai — ir netraukia daugiau. Se
niau, būdavo, galvoji, planuoji, ką 
už jį padarysi! Niekam tikęs daik
tas — nebent kokią koloriją sau 
padidini. Ir tai geriau cigaretės ...

KORTŲ NAMAI
1942 metai. Mūsų darbininkų sto

vyklos: Leipzigas, Dresdenas, Chem- 
nitzas ... Po keletą šimtų sugrūsti.
Barakai mediniai ir betoniniai. Lo
vų vietoj — narai, be baltų paklo
džių, be pagalvių. Alga maža, ir 
tą atskaito namams.

Prižiūrėtojas niūromis pasižiūrėjo 
į valizą, į mane ir paklausė:

— Ko norėjai?
— Baltinių padalinti lietuviams!
— Kam? Jie. prakortuos. Štai at

vesiu vieną!
Atitempia vyruką nuo Panevėžio.
— Keturi mėnesiai tais pačiais.

Galėjo nusipirkt, bet visą algą 
pralošė, — aiškina vokietis.

— Reikalas truputį liūdnas! — 
pramykiau.

Vyrukas stovi ramus, bet ašaros, 
kaip pupos ima krist per skruostus.

— Jaunas, pirmą kart varge! — žeidžia nieks, jeigu palyginame su 
pagalvojau. kortų namais.

Žiūriu, ir jis žiuri į mane. O 
ašaros vis ...

— Kas tau?
— Kortelę, tiesa, gavau baltiniams, 

bet alga ... Atskaito, ir nėra. Kor
tuoja kiti. Kartais ir aš, bet ne iš 
pinigų. Taip, mes kortuojam.

— Kas mums belieka! — įsiterpia 
kitas iš šalies. — Nei laikraščiu, 
nei pramogos. Kaip laukiniai — tik 
iš darbo ir vėl į tą kiaulmygį. Van
dens gi neturim, dvokiam, kaip ir 
mūsų lovos. Gyviai... ’O, sienos, 
matot, kokios! Kas mums lieka ...

1943 metai. Nauja stovykla — kon
centracinė. Žmonės vedami j mir
tį. Aplink siaučia pragaras — keiks
mai, mušimai, dejavimai. Mes apsi- 
pratom, o gal nebepajėgėm išgy
vent. Devyni ir iš mūsų buvo mirę. 
Kiti pradėjom gaut siuntinėlius. 
Pamažu buvom išsigelbėt iš lėtos, 
bet patvarios mirties ...

Kortos! Nežinia, kaip jos atsirado 
mūsų barake. Gal iš laisvės švarko 
kišeniuje užsiliko. Svarbu — jos 
atsirado. Vakarais, o kartais ir ki
tom laisvesnėm valandom, pasikeis
dami vyrai dirbo. O kai jos lieka 
laisvos — tarnauja pasiansams. Tik 
keletas „keistuolių“ neėmė į ran
kas arba labai retai. Jie mokėsi 
kalbų (slapta susiradę vadovėlius), 
skaitė ką suradę, rašė ...

1945 metai — Vakarų Vokietija. 
Naujo tipo stovyklos. Pradžioje su-

KAJETONAS ŠKLĖRIUS — ŠKLĖRIS ponteVigo 1929 m.

sitvarkymas. organizacija. Naujos 
viltys; pažintys, kiek daugiau lais
vės., Kuriamos mokyklos, ansam
bliai, spauda. Daug dėmesio objek
tų. Bet... eina metai, prasideda 
antri — laisvė mažėja, viltys krin
ta, darbas ir menas apsibosta. Kor
tos anksčiau buvo proginę pramo
ga, dabar — darbas ir menas.

Stovyklos — visos stovyklos 
— virsta kortų namais! Te 
nieks neįsižeidžia. Jos tokios buvo 
prieš mus, tokios yra ir tokios liks, 
jei mes iš jų pabėgsim ir kitiems 
perleisim. Stovyklos — ant laikinu
mo pastatytos, nuo kiekvieno vėjo 
priklausomos. Sustatai, susitvarkai- 
susikuri poziciją, ir vėl, žiūrėk — 
griūva, į šalis laksto. Ne! teneįsi-

to susidaro visas psichologinis kom
pleksas:

1. Mes jaučiamės esą izoliazi- 
j o j. gitą izoliaciją dar labiau gi
liname. Reaguojam prieš visa, kas 
svetima. Mūsų kritika šios žemės 
ir šių žmonių yra pasąmoniška, 
bet ryški. Ji apsireiškia pašaipa, 
kartais neskaudžių jumorų. Jumoro 
nestinga ir saviems reiškiniams. 
Bet daugiau jiems panegirikos. Sa
ve išskiriam iš kitų. Mūsų nuopel
nai pabrėžiami — mes ieškom pa-
gyrimo. Kas sava Oh Key, kas 
svetima — Nichts!

2. Mes daromės romantikai. 
Dabartis emigrantui neegzistuoja, 
lygiai, kaip ir ateitis. Jis praei
ties žmogus, buvęs žmogus. Kai

DIDŽIOJI PRIEŽASTIS
Yra priežasčių kiekvienai apraiš

kai. O šiai — mūsų benamiškumas. 
Mūsų — be savos tėvynės, be sa
vos žemės žmonių. Ne turistai mes, 
kurie laikinai palieka namus. Tu
ristas jaučia savą žemę po kojo
mis. Mes emigrantai, pakeitę savo 
namus svetimais. Dar blogiau — 
mes net nebe emigrantai. Šie vi
sada jaučia laisvę grįžti į savo 
žemę. Bent ryšį su ja palaiko, laiš
kais lanko savuosius, tėvynės gy
venimą seka.

Mūsų padėtis kita. Mes išrauti, 
kaip medis. Niekas mūs neberiša, 
nei vienas realus šaknies siūlelis. 
Tik atsiminimas, tik likę artimieji. 
Visa, kaip tolima svajonė, nereali. 
Mes nejaučiam gyvenimo, kuris 
vyksta tėvynėj. Tas gyvenimas ir 
ten pakeistas. Visa, kas ten — sveti
ma, primesta. Artimi tik vargas'ir 
kančia tų, kurie liko. Bet ką mes 
žinom apie jį? Tik jaučiam, vaiz
duojamės.

Dar nemetam vilčių kada nors 
grįžti. Dėlto gal ir neįsijungiam 
j vietinį gyvenimą. Pagaliau ir 
norėdami, negalim visa širdim ir 
dvasia. Nebent mechaniškai, kaip 
amatininkas į varstoto tempą.

Mes atitraukti ' nuo savosios ir 
neprigydomi svetimoj žemėj. Atsi
dūrėm kažkokioj efimeriškoj sfe
roj, kažkokiame pereinamume. Iš

jis galvoia apie ateiti — apie įsi
kūrimą sakysim. — taip pat nebėra 
realus. Jis neturi duomenų į atei
ties projekciją. Jis gali spėti, pasi- 
informuoti — tiek! Savas perspek
tyvas kiekvienu atveiu jam reikia 
statyti ant kortos. Tikras jis yra 
tik tame, kas buvo. Ir jis galvoja: 
„Gera buvo, ir tur būt, nebegrįš 
tie laikai!“

3. Mes išgyvenam mažumo 
jausmą. Lankstomos kiekvienam, 
nuo kurio kas nors priklauso — 
mūsų dabartis, o ypač ateitis. Pa
taikaujanti, stengiamės visokiais bū
dais jį palenkti — iki įkyrumo, 
susmulkėjimo. Stengiamės ir save 
pabrėžti — praeitį, buvusią padėtį, 
gabumus, moralinę vertę. Tas pats 
praeitinis, romantinis momentas! 
Savo mažumą norim kompensuoti 
pasirodymo didumu. Sitai būdinga 
mažumo jausmą turintiems! Ne
reali didybė, jos pabrėžimas, kapri
zai ...

Kortos — tik maža viso šio kom
plekso apraiška. Bendroj izoliaci
joj, mes dar izoliuojamės kiekvie
nas asmeniškai. Draugų ratelis 
tremtyje mažėja dėlto, kad geriausi 
draugai susidaro realiame, kūry
biniame darbe. Čia tokio darbo nėr. 
Lieka draugai tik iš senų kreditų 
— draugai, kurie dar tave supran
ta, ant kulnų nelipa, kurie truputį 
pasmilko, interesus paremia. Šitai, 
draugystei pagilinti nebėra smil
kinius kaitinančių idėjų, interesų, 
darbo. O norisi bent su jais pa
būti. kai kuo pasikeist. Tie patys 
dalykai nusibosta, temų nėr, ir 
tada reikia imtis žaismo — kortų. 
Kad ir nereali kova padaro tuos 
pačius draugus įdomesnius ir tada 
gera taip tęsti valandas — be 
skaičiaus.

Kodėl ir anais gerais laikais bu
vo žmonių, kortos pavergtų? Tie 
žmonės nešiojosi savyje kažkokių 
bedalių žymę. Jie buvo gyvenimo 
išblokšti. Jie sirgo izoliacija. Ar 
ne tokie buvo provincijos inteli
gentai? Jie jautėsi į Kamčatką nu
grūsti. Ryšio su mase nebuvo. Kū
rybinio darbo nerado arba jam są
lygų neturėjo. Ir kortavo ...

Arba mūsų dvarininkija. Ati
trūko nuo gyvenimo, kuris tekėjo 
naujai atgimusios tautos kūne. Jie 
jautėsi nurašytais šiam gyvenimui. 
Buvo likusi jiems praeitis — be 
dabarties ir ateities. Ir jie rinkosi 
vieni pas kitus, kalbėjo apie pra
eitį — ir kortavo, gėrė. Kiekviena 
izoliacija nuo dabarties veda į fik
tyvų, režisūrinį pasaulį. Tas pasau
lis pasidaro pavergiantis.

Žmonės, kuriems gyvenimas ne
siseka, paprastai ieško aklos lai
mės. Ieško jos bent tose arityse, 
kur gali „atsigriebti“, nors ne 
kiekvieną kartą, nors retkarčiais. 
Ir mus, pralaimėjančius, kortos 
padaro „herojais“ fiktyviniame pa
saulyje. Mes pasijuntam kartais 
dideli. Mes riorim tokiais būti — 
bent valandą, bent keletoje as
menų.

Vincas Kazokas

MEDŽIAI
Lyg asketai maldoje, rankas Dievop ištiesę ir sniege parpuolę, 
Rymo rūstūs sodo medžiai tarp tirštų ir krintančių rūkų.
Tik girdi — reti lašai lyg skausmo ašaros dusliai žemyn nupuola 
Nuo belapių ir drėgmėj šaltoj sustingusių šakų.

Ir vaidenas man, tarytum šie liūdni ir kilnūs medžiai
Iš manų sapnų paysage’o būtų skaudžiai išrauti,
Mano sielą lyg belapį sodą klostytų šios ūkanos bežadės, 
Ir širdin sroventų man bevardžio sopulio lašai šalti.

Ir jaučiu, kaip nerimas niūrus į mano sielą braunas,
Tartum piktas džiaugsmas niekada negimsiančių dienų.
Aš iš skausmo puolęs rankomis medžius su šaknimis išraunu 
Ir ne žemėn — ak, širdin savon juos sodinu,

Kad sapnų manų metu ir rytmetį nubundant
Ošdami širdy kartotų man lege ndą mirštančios sapnų šalies,
Kad šešėliais slėptų džiugesį, vėsa malšintų skundą, 
Amžina rauda kankintų mano sielą lig mirties.

Sodo medžiai tartum milžinai užsnūdę, rūstūs.
Jų sustingusiom šakom srovena rūkas pamažu.
O širdy girdžiu: ten medžiai... Ne! Ten kraujas plūsta
Ir užlieja mano džiaugsmo ir svajonių miražus.

IŠSIVADAVIMAS
Galim šimtą pateisinimų surast, 

bet reikalas lieka tas pats — mažų 
ma4iausi^ tuščias. nenaudingas! 
Karkas apmėtoma mumyse, dviem 
spalvom perdažomas visas pasaulis.

Žaisti galima vaikystėje, kartais 
jaunystėj. Bet gink Dieve, ne su
brendus. Retai — taip! Bet ne 
kasdien. Žmogus turi dirbti, kurti, 
naudingai veikti. Nuo perdėto žai
dimo vyksta suvaikėjimas. Arba 
atvirkščiai. Suvaikėję žmonės žai
džia su lazda, su pypke, su vaikai
čiais ...

Geriau dirbti mažiau naudingą 
darbą, net svetimą savo profesijoj, 
bet dirbti. Varge ir bado pavojuje 
visi ieško duonos, visi vertelgom 
pasidaro. Darbo, realaus darbo al
kyje, visi ko nors tveriasi. Iškasa
mi seni talentai. Žmonės grįžta prie 
amatų, prie senų menų. Vieni rašo 
— ir daug kas šiandie rašo poezi
ją. dramas,' romanus. Kiti griebiasi 
teptuko — daug pradedančių žil
stančių „dailininkų“. ..

Šitie darbai, kad ir didelių kū
rinių neduotų, bent turtina ir ug
do pačius žmonės. Galima ir į 
juos žiūrėt, kaip į savotišką žais
mą. Bet jis surištas su dvasinių 
galių žadinimų, su darbo nuotai
ka. su pastangomis. Didesnės ver
tės turi gerai pasirinkti amatai, 
kalbų mokymasis.

Kultūrininkų ir menininkų vaid
muo čia būtų didelis. Vertingi ir 
brandūs kultūrininkai visur pa
geidaujami — jų šaukiamasi, jie 
prašomi ir maldaujami. Bet jie už
imti kitais darbais: rašymu, orga
nizacijomis. O reiktų jiems perva
žiuoti, reiktų nauolat važinėti. 
Reikia dainių ir vaidylų, kurie 
kalbėtų ne nuoboduliu, bent nauja 
kalba. Tiesa, ir jie tų pačių sąlygų 
vaikai! Bet...

Kas turėjo aistrų iš seniau — 
kūrybinių ir pozityvių —, tas lai
kosi dar, tas žengia pirmyn. Trem
tis tokius dar labiau ugdo. Ne to
kia buvo tremtis — mūsoji negir
dėtai sunki! — bet joje išaugo į 
savo didybę Dantė, Puškinas, Do
stojevskis, Mickevičius. Kuria ir 
mūsiškiai — ne vienas ir ne de
šimts. Kuria perlus.

Naujo dinamizmo pavyzdys neju
čiomis darosi jaunimas. Jis bręsta, 
jis išsivaduoja darbu — studijomis, 
kietesne kova už būvį. Kai kur šis 
jaunimas išeina į priekį — skina 
kelius tarptautiniam bendradarbia
vimui. Jie darosi naujieji ambasa
doriai akademinio reprezentavimo- 
si baruose. Studijos juos įjungia į 
bėgantį įvairių tautų studentijos 
gyvenimą. Jie nėra paliesti izolia- 
cionizmo. Ir tai nemažina jų ryšio 
su savos tautos reikalais. Nemąžta 
ir jų noras jai tarnauti.

Išsivadavimo pragiedrulių daug. 
Reikia tik pasukti vairą visos trem
tinu os!
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LAISVŲJŲ LATVIU LITERATŪRA

Vytautas Bračiulis

Pasižymėjęs lietuviškosios* 
knygos kūrėjas

Už Latvijos sienų šiuo metu 
yra apie 15% visų latvių, kurie 
1939 m. rugsėjo mėn. Latvijoj gy
veno. Su jais kartu tremtiniais 
tapo didelė dalis tautinės kultū
ros kūrėjų, jų tarpe beveik visi 
nekomunistai rašytojai ir poetai.

Latvių pabėgėlių didelė dalis 
dar tebegyvena Vokietijoje, iš 
kur jie pamažu išvažinėja, vyk
dami dar toliau į vakarus. Bet 
pabėgėliai, kurie yra Švedijoje, o 
su ir jais latvių rašytojai pasilie
ka, nes čia egzistencijos ir darbo 
sąlygos visai nusistovėjo. Tarp 
maždaug 5.000 latvių, kurie nuo 
paliaubų sudarymo (1045. V. 8), 
išvyko į Angliją, JAV ar Kanadą, 
yra dainininkai, bet plunksnos 
žmonių šių emigrantų tarpe nė
ra. Laisvi latvių rašytojai tebe
gyvena DP stovyklose Vokieti
joj; jų kūrybos laimėjimų aki
vaizdoj okupuotos tėvynės lite
ratūra atrodys literatūros istori
kui nereikšminga, kaip ir visa, 
kas yra negryna ir be gyvos dva
sios. Kūrybingi taip pat pat Šve
dijoje gyveną rašytojai.

1. ŽURNALISTIKA
a. Laikraščiai

Po Vokietijos okupacijos pir
mieji pasirodė žurnalistai. Pir
mieji rimtesni laikraščiai išėjo 
1945 m. rudenį amerikiečių zonoj 
— savaitraštis „Latviešu Vest- 
nesis“ Muenchene ir „Latvju Do
mas“ Augsburge. Po jų sekė visa 
eilė periodinių leidinių, kurių 
tarpe buvo tokių, kurie negalėjo 
išlaikyti rimtos kritikos. Kai ku
rių laikraščių tiražas perviršijo 
10.000 egz. Keletą mėnesnių lai
kraščiai buvo vieninteliai, kurie 
pabėgėliams teikė spausdintą lat
višką žodį. Iš jų maitinosi ir lat
vių pabėgėlių mokyklos, ypač iš 
,,Latvju Domas“, kurių priedas 
„Jaunatvei“ davė latvių klasikų 
darbų, latvių istorijos konspektų, 
tautosakos, o laikraščio pirmame 
puslapy buvo duodama pabėgė
lių kultūros gyvenimo apžvalga. 
Žinių iš pasaulio ir tėvynės pla
čiau davė „Latviešu Vestnesis“ 
ir vėliau „Tevzeme“ Hanau ir 
„Latviešu Žinąs“ Esslingene, 
duodami vietos taip pat tremties 
poetams ir rašytojams.

1946 m. spalio mėn. amerikie
čiams reorganizavus pabėgėlių

nimą, ypač pradžios mokyklas ir 
gimnazijąs. „Laiks“ ir Cejš 
„spausdina tremties-rašytojų dar
bus ir duoda pabėgėlių bei kitų 
tautų kultūros gyvenimo apžval
gas. „Šauksme“ bando duoti lat
vių mokslininkų straipsnių, bet 
nevengia ir beletristikos. Šie trys
žurnalai yra iliustruoti daugias
palviais meno paveikslais ant 
atskirų lapų. Fischbache (prie 
Nuernbergo) išeina gimnazistų 
leidžiamas žurnalas ,.Lapa“. 
Augsburge kartą per mėnesį išeina 
„Ilustretais Vards".

Anglų zonoj išeina „Jaunais 
Vards“ (Meerbecke), kuris turi 
taip pat anglišką laidą, vadina
mą „The New Word“, kuri tar
nauja latvių kultūros popuriali- 
zavimui pasauly, ypač anglosak
sų tautose.

Švedijoj 1945 m. vidury atgai
vintas žurnalas „Dauguva“, kuris 
ėjęs 13 metų, buvo bolševikų 
okupacijos metu (1940 m.) užda
rytas.

2. KNYGOS
a) Romanai

Tarp daugelio knygų, kurios 
tremty išleistos, yra ir tokios pla
čios apimties, kaip romanai ir 
poemos. Dviejų metų laikotarpy 
ne tik perspausdinti kai kurie 
latvių klasikų romanai (Jausu- 
drabinio „Augšzemnieki“), bet 
taip pat išleisti ir naujų autorių 
romanai, iš kurių didžiausias yra 
Aušlavo Egličio „Homo Novus“, 
turįs 355 didelio formato pusla
pius ir papuoštas rašytojo žmo
nos, dailininkės Janelsinos, pa
darytomis iliustracijomis. Sis Eg
ličio romanas prieš karą tėvynėje 
buvo spausdintas periodikoj. Ro
manu laikytina taip pat Jaunsu- 
draninio trilogija , „Aija“, „At- 
balss“ ir ,,Žiema/', trys knygos, 
kurių paskutinė buvo išleista pir
mą kartą prieš beveik 25 metus 
Rygoj. Naujus romanus išleido 
Aida Niedra, Angelika Gailite. 
Išleista nauja laida Ilonos Lei- 
manes romano „Vilkačiu manti- 
miece“. Perspausdinta taip pat 
Edvardo virzos poema prozoje 
„Straumeni“, kuri buvo jau du 
kartus išversta į vokiečių' kalbą 
ir nesenai Paryžiuje išėjusi pran
cūzų kalboje. Poema apima ’ porą 
šimtų psl.

Įdomu, kad tremties rašytojai 
savuose romanuose veik visai 
neliečia tautos tragedijos antra
jame pasauliniame kare, o kalba 
apie ankstyvesnius šimtmečius. 
Juntama labai didelė baimė prieš 
gyvenamą laikotarpį, gi rašytojai 
aiškinasi perspektyvos trūkumu 
bei noru giliau įsijausti į pasku
tinio laiko pergyvenimus ir paste
bėjimus.

b) Novelė
Stipriai klesti tremty novelė. 

Jos ne tik gausu laikraščių at
karpose ir žurnaluose, bet yra 
išleista ir daug knygų. Iš jaunųjų 
novelistų ypatingai pasižymi 
Kunts Lešinš (rinkinys „Atstari“ 
4r Anšlavs Eglitis (novelių rinki
nys „Kazanovas metalis“ Super- 
Eglitis mėgsta eksperimentą, bet 
turi didelės prozos gabumų. Iš 
jaunesnių reikia pažymėti Irma 
Grebzde (rinkinys „Pazemiga“), 
Olgerts Liepinš, išleidęs dvi kny
gas, Valdemars Karklinš (knyga 
„Koka korotes“) ir ypač Girts 
Salnais su savo rinkiniu „Nolade- 
tais licis“. Jo vardą platesnė pu
blika išgirdo truputį prieš šio ka
ro pradžią, kada susidomėjimą 
sukėlė jo pirma knyga-romanas 
„Okers“.

Išėjo taip pat daug latvių kla
sikų beletristų knygų, perspaus
dinant senai žinomus ir įvertin
tus " autorius, kaip pav. Karlį 
Skalbę (du pasakų ir vienas no
velių rinkinys), Janį Poruką 
(daugelis knygų), Erzeriną, Jani 
Akuraterį Pavilą Rozitį ir kt. 
Taip pat išėjo keliolika prozos 
antologijų. Reikia pažymėti, kad 
šios knygos išėjo tokiais tiražais, 
kurie 2—3 kartus viršija prozos 
knygų tiražus okupuotoj tėvynėj. 
Tai faktas, kuris iš vienos pusės 
liudija tremtinių didžiulį kultū
rinį gyvumą, o iš kitos pusės ro
do, kokia skurdi kultūrinė padė
tis dabar Latvijoj.

spaudą, latviais buvo leista tik 
trys laikraščiai vietoj ligi šiol 
kokios dešimties ėjusių. Šie trys 
buvo: „Tevzeme“, „Latviešu ži
nąs“ ir Gūnzburge (Bavarija) 
naujai įsteigta „Latvija“, kurie 
dabar išeina du kartus savaitėj, 
kiekvienas aptarnaudami apie 
20.000 pabėgėlių. Jie išeina 4—8 
psl. dydžio, o be to „Tevzeme“ 
turi specialų priedą sportui, o 
„Latvija“ literatūrai. Žinių tar
nyba laikraščiuose yra gerai or
ganizuota, žinios paduodamos 
greit ir objektyviai, nes laikraš
čiai naudojasi didžiųjų žinių 
agentūra (AP, Dena) patarnavi
mais. Taip pat laikraščiai turi 
savo korespondentų tinklą Vokie
tijoje ir už jos. Nuo to laiko, kai 
prasidėjo DP perkėlimas dar
bams į Angliją, šie laikraščiai ap
tarnauja tautiečius ir Anglijoje.

Anglų zonoj reguliaraus lai
kraščio pasirodymas užtruko. 
Nuo 1946 m. rudens Detmolde 
išeina „Nedelas Apskats“, kuris 
aptarnauja visos zonos latvius. 
Prancūzų zonoj, kur yra apie 
2.060 latvių, neišeina nė vienas 
latvių laikraštis.

Švedijoj latvių pabėgėliai, ku
rių ten yra apie 5.000 turi du lai
kraščius: „Latvju Vards“ pasiro
dė 1945 m. pradžioj, taigi dar ka
rui einant. Didelį gyvumą rodo 
„Latvju žinąs“, kurį remia latvių 
parlamentarai, ypač centriečiai 
ir socialdemokratai. Šie laikraš
čiai nuo saVo įsikūrimo aplanko 
latvius visuose pasaulio kampuo
se ir kartais ateina taip pat ir į 
pabėgėlių stovyklas Vokietijoje.

Visi pabėgėlių laikraščiai lai
kosi demokratiškos platformos 
Vakarų demokratijos prasme. 
Tuo būdu pabėgėliai aiškiai at- 
sisriboja nuo vokiečių ir rusų to- 
talizmo ir tiki į Latvijos išlaisvi
nimą nuo raudonojo fašizmo.

b. Žurnalai
Po pirmų latvių laikraščių pa

sirodymo Vokietijoj išėjo ir keli 
mėnesiniai žurnalai. Šiuo metu 
leidimai duoti šiems mėnesiniams 
žurnalams: „Laiks“ Esslingene, 
„Cejš“ Wuerzburge, „Šauksme“ 
Kemptene ir „Latvju Domas 
Augsburge (pastarasis susiforma
vo iš laikraščio „Latvju Domas“). 
„Latvju Domas“ aptarnauja jau

č. Poezija
Po nuotykingos kelionės žvejų 

laivu su vaikais ir vaikų vaikais 
per Baltijos jūrą, 1945 m. balan
džio mėn. Stockholme mirė di
dysis latvių poetas ir pasakų ra
šytojas Karlis Skalbė. Tačiau su 
laiku išaugo ir naujų poetų. Iš jų 
pirmiausia paminėtina Veronika 
Strelerte ir Andriejs Eglitis Šve
dijoj ir Zinaida Lazda Vokietijoj. 
Jie atstovauja kiekvienas savo 
pasaulį. Veronika Strelerte Stock- 
holme išleido vieną eilių rinkinį 
„Meness upe“. Tai trečia jos kny
ga. Ji, filologijos magistrė, Šve
dijoj duoną pelnosi mazgodama 
-indus retorane. ‘

Andrejs Eglitis iš platoniškos 
meilės poeto virto kovotoju. 1945 
m. jis išleido poemą „Dievs, Ta
vo žeme deg!“ 1945 m., pamatęs 
Kuržemės nelaimę, jis parašė 
poemos antrą dalį „Pastardiena, 
jeb Kuržemės gals“. 1946 m. išė
jo jo rinkinys „Uz vairoga“. Taip 
pat Eglitis 1945 m. suredagavo 
Stockholme i išėjusią Kuržemei' 
skirtą modernios poezijos anto
logiją „Ceribu žeme“.

Išėjo taip pat nemažai latvių 
gyvenimo bendrų antologijų. Iš
leista visa eilė rinkinių. Pers
pausdinti senesnieji poetai. Iš se
nesniųjų gerų eilėraščių yra iš
leidęs Arveds Švabe.

d) Drama
Vokietijoje veikia du latvių 

tremtinių teatrai — vienas Ess
lingene, o kitas Meerbecke. Jie 
pas save yra sutraukę du trečda
lius Rygos teatrų geresnių jėgų. 
Švedijoj gyvena ir rašo-žymiau- 
sias latvių dramaturgas, 25 sce
nos darbų autorius, Martinš Zi- 
verts. Karo metu jis parašė 
„Minchausenp preciba“, mažą ko
mediją, kuri jau išversta į vo
kiečių ir švedų kalbas, tragediją 
„Vara“ ir kt. Anšlavs Eglitis para
šė komediją „Kazanovas meta
lis“.

Baigdami garbingus Lietuvių 
Tautos kultūros gimimo, augimo 
bei auklėjimo jubiliejinius metus 
prisiminkim ir gyvuosius naujųjų 
laikų lietuviškos knygos kūrėjus 
bei puoselėtojus. Toks nusipelnęs 
asmuo yra Jonas Rinkevičius, at
gimusios Lietuvos pirmasis gro
žinės literatūros kūrinių, „Švytu
rio” metraščio, „Vaivorykštės" 
žurnalo ir žymiausios Nepriklau
somos Lietuvos „Švyturio" knygų 
leidyklos kūrėjas, neseniai trem
tyje tyliai atšventęs savo 60 metų 
sukaktį.

Lietuviškos knygos kūrėjo gy
venimo žymi dalis prabėgo atkak
liai kovojant dėl geresnės ir gra
žesnės buities, del teisės egzistuoti 
šiame ne visai tobulai sutvarky
tam pasauly. Pirmą kartą pažvel
gęs į šią ašarų pakalnę Jonas Rinke
vičius (gimė 1887. V. 16 d.) paste
bėjo, kad jo gimdytojų — grin- 
telninkų lūšnelė, nieko gero ne
žada. Ankstyva tėvo mirtis septy- 
nerių metų berniuką privertė eiti 
savarankiškai užsidirbti kasdienės 
juodos duonos kąsnį.

1898 metų vasarą jis atsidūrė 
Vilniuje, be globėjų, be pažįstamų, 
be skatiko kišenėje. Čia jis susi
randa indų plovėjo darbą valgy
kloje, vėliau patenka „konkės" 
arklių atkabinėtoju.

Tuo metu Vilniuje vyko tylus, 
nuo nereikalingų akių nuslėptas 
tautinių jėgų telkimas ir jos są- 
moninimas. Vadai savo akį at
kreipė ir į guvų berniuką, Joną 
Rinkevičių: jį pastebėjo bažny
tinės lietuviškos akcijos vadai, 
kunigai Ambraziejus su Stakele. 
Berniokas supažindinamas ir įve
damas į slapčiausią lietuvybės 
„operacijų sritį” — draužiamųjų 
lietuviškų raštų platinimą. Jis jau
nuolišku užsidegimu metasi į drau
džiamųjų raštų platinimą, o „kon-

kės" biurą paverčia net tos drau
džiamos literatūros saugia slėp
tuve bei sandėliu. Šitą darbą jis 
dirbo iki spaudos atgavimo.

Pagaliau atėjo audringieji 1905 
— ji metai. Spaudos sugrąžinimas 
J. Rinkevičių pastatė prieš naują 
uždavinį. Jis sumojo, jog spaudos 
darbe jis galėtų būti naudingas 
pramokęs spaustuvininko amato, 
todėl, nedelsdamas stoja į Petro 
Vileišio neseniai įsteigtą „Vil
niaus Žinių" spaustuvę. Tačiau 
eilinio spaustuvės darbininko ama
tas jo nepatenkina, tad 1907 metais 

Jonas Rinkevičius

mes jį sutinkam Kaune besimo
kantį komercijos mokykloje. Ne
turtas jam neleidžia pasidaryti 
išmokslintu komersantu, o neturė
damas pinigo toliau mokytis jis 
keliauja į Seinus. Čia jis admini
struoja „Šaltinį".

Dvidešimt trijų metų jaunuolis 
Jonas Rinkevičius imasi leisti lie
tuviškas knygas Pirmuoju jo leU 
diniu pasirodė kalendorius „Prie- 
telis" 1910 metais.

Siekdamas knygų leidybą išvy
styti platesniu mastu, jis iš Seinų 
keliauja vėl į Vilnių. Tęsdamas 
knygų leidybą Vilniuje, jis 
įsisteigė skelbimų biurą. Skelbi
mais jis palaikė ir neseniai J. Tu
mo — Vaižganto ir A. Smetonos 
įstėigtą „Viltį", be to per savo 
biurą padėjęs rinkti prenumeratą, 
žymiai prisidėjo prie to laikraščio 
materialinio sustiprinimo. J. Rinke
vičius buvo ir savo remiamo lai
kraščio plunksnos talkininku; Jono 
Adomiškio slapyvardžiu rašė „Vil
čiai" korepondencijas, straipsne
lius bei kitokius dalykėlius.

Tuo metu J. Rinkevičius išleidžia 
vieną kitos keletą mūsų grožinės 
literatūros dalykėlių. Krėvės, Igno 
Šeiniaus, Lazdynų Pelėdos ir kitų 
rašytojų kūrinių išleidimu jis susi
darė neblogą leidėjo reputaciją. 
Dabar jis pradeda jau galvoti ir 
apie realizavimą savo senos idė
jos leisti literatūros if kritikos 
žurnalą. Sutelkęs apie save beveik 
visus ano meto mūsų rašytojus, J. 
Rinkevičius pradėjo savo sumany
mą įgyvendinti. Pradžioje lyg 
bandymui išleidžia ne periodinį 
žurnalą, bet metraštį — almanachą 
„Švyturį" 1911 m., kurį pakartoja 
ir 1912 m. Metraščiai tiek savo 
turiniu, tiek savo išore visiems 
imponavo. Leidinių redakcinį dar
bą atliko patsai leidėjas, tuo įro
dęs visišką subrendimą redak
toriaus — leidėjo darbui. Metraš
čio tiražas kiekvieno po 3000 egz. 
buvo grobstyte išgrobstytas. Me
traščių pasisekimas leidėjui davęs 
gražaus pelno, padrąsino jį imtis 
literatūros žurnalo.

Pirmasis grynai literatūros, dai-
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lės ir kritikos periodinis „Vaivo
rykštės” žurnalas pasirodė 1913- 
metais. „Vaivorykštė" buvo atsi- 
rubežiavusi nuo bet kokio sroviš- 
kumo ir rūpinos tik grynai litera
tūros, dailės bei kultūros klausi
mais, o visa tai atitiko rašytojų 
norus todėl jie pasidarė nuoširdūs 
„Vaivorykštės" bendradarbiai ir 
rėmėjai.

Be „Vaivorykštės” leidybos J. 
Rinkevičius tuo pat metu išvystė 
platų, literatūros kūrinių spaus
dinimą. Be jau minėtų Vinco Krė
vės „Pratjokabudos” išleido to 

. paties autoriaus pagarsėjusius 
„Dainavoj šalies padavimus” (iš
leista atskirais kūriniais) Igno Šei
niaus be „Bangos siaučia” ir „Va
saros vaišių" to autoriaus mažes
nių kuriniu rinkinį „Nakties ži
buriai"; Mykolo Vaitkaus eilėraš
čius „Šviesūs krislai" ir poemą 
„Upytė”; Vienuolio, Gustaičio, 
Lazdynų Pelėdos, Žemaitėj, Liudo 
Giros ir kitų autorių po vieną kitą 
eilėraščių ar poezijos kūrinių. 
Prieš pat vokiečiams okupuojant 
Vilnių, t. y. 1915 metų vidurvasarį 
J. Rinkevičius savo leidinių kata
loge jau turėjo per 130 leidinių su 
kelių šimtu tūkstančių tiražu. Tuo 
metu jis buvo vienintelis tokio 
masto grožinės literatūros kūrinių 
leidėjas, užtarnautai nusipelnęs 
atgimusios Lietuvos literatūros 
kūrėjo — pionieriaus vadą.

Sėkmingą J. Rinkevičiaus lietu
viškos knygos kūrimo veiklą nu
traukė karo veiksmai 1915 m. va
sarą, pasiekę Vilnių. Jo žurnalai 
ir knygos žuvo gaisrų liepsnose, 
o jis pats atsidūrė Petrapilyje. 
Ten gyvendamas vadovavo spau
dos ir švietimo sekcijai prie Cen
trinio Lietuvių Komiteto; jo žinio
je buvo knygų ir laikraščių leidy
ba bei spaustuvės administravimas. 
Sekcija karo metu išleido kelio- 
liką mokykloms vadovėlių bei 
šiaip knygų; bolševikams pagro
bus valdžią, visi tie leidiniai pa
teko žinomo komunisto Zigmo 
Aleksos — Angariečio žinion. Kny
gas nuo barbariško sunaikinimo 
išgelbėjo J. Rinkevičius po ilgų 
derybų su Z. Aleksa-:—Angarie- 
čiu, jas nupirkęs už kelioliką tūk
stančių „rublių. Šitos knygos su
krautos į vagoną 1918 m. atsidūrė 
Vilniuje.

Nepriklausomoje Lietuvoje J. 
Rinkevičiaus asmenybė yra tam
priai susijusi su „Švyturio" knygų 
leidykla, kuri nuvarė milžinišką 
lietuviškos knvgos gamybos dary 
bą bei knygai praskynė kelią į 
plačiausias skaitytojų mases „Švy
turys" savo užuomazgą gavo Vil
niuje, j kurį 1918 m. sugrįžęs J. 
Rinkęvičius, knygų vagonu ve
žinas, susirūpino mokykloms va
dovėlių, tuomet labai reikalingų, 
leidyba. Greit Vilniuje plataus 
mąsto kultūrinis darbas buvo ne
beįmanomas: 1919 m. lenkams užė

mus Vilnių, prasidėjo lietuvių 
persekiojimas. J. Rinkevičius, kaip 
perdaug aiškus „litvomanas", ga- , 
vo įsakymą nedelsiant iš miesto 
išsidanginti.

Ką nuveikė J. Rinkevičiaus 
įsteigtas ir jo vadovautas „Švy
turys", manau, nėra reikalo pla
čiai aiškinti. Del vaizdo patiekiame 
tik keletą skaitlinių kurios be žo
džių byloja apie nuvarytą „Švy
turio“ knygų leidybos barą. Lei
dykla per septynerius savo gyva
vimo metus išleido 547 paskirais 
pavadinimais knygas 3.345.000 egz. 
bendru tiražu t. y. beveik po kny
gą kiekvienam Lietuvos gyvento
jui. O prie šio skaičiaus dar pri
dėjus leidinius kitų įstaigų kaip 
Lietuvių Mokslo Draugijos, Švie
timo Ministerijos ir kitų, kurių 
išleidimu rūpinosi „Švyturys", jo 
išleistų knygų skaičius pašoktų 
iki 750 vienetų su pej 5.000.000 
egz.

„Švyturys" nustojo mūsų tautai 
švietęs 1926 m. „Švyturį" likviduo
jant (iš jo vėliau susikūrė grynai 
komercinė akcinė „Spindulio" Ben
drovė) J. Rinkevičius gavęs savo 
dalį knygomis bandė tęsti knygų 
leidybos darbą. Turėjo knygų san
dėlį, vertėsi knygų prekyba ir iš
leido keletą leidinių. Naujas smū
gis jį galutinai ištrenkė iš tų vė
žių, kuriomis jis sėkmingai kelia
vo apie dvidešimt metų. 1930 m. 
liepos 5 d. vakare gaisro ugnyje 
sulpeškėjo jo sandėlis — medinis 
barakas so jo ilgamečio triūso ir 
svajonių turtu knygomis, kurioms 
jis buvo pašventęs visą savo gy
venimą bei' paaukojęs gerausias 
fizines bei dvasines jėgas. Po šio 
smūgio, kuris degėsiuose palaido
jo tolimesnes knygų leidybos vil
tis, J. Rinkevičius prie savo numy
lėto darbo jau nebegrįžo.

Prasidėjęs 1939 m. naujas pa
saulinis karas ir greit jį atsekusi 
Rytų raudonojo slibino žiauri oku
pacija neaolenkė ir J. Rinkevičiaus: 
jo ir žmonos smulkios galanteri
jos krautuvė buvo nacionalizuota, 
o jos savininkai, kaip „buržujai — 
kapitalistai" išmesti į gatvę.

Antroji raudonojo slibino oku
pacija, paliegusį knygų leidėją 
užtiko Kulautuvoje, kur, anot jo 
žodžių, buvo nusikraustęs, kad 
galėtų ramiai išsimiegoti. Karo 
viesulo vejamas, įsigijęs žemai
tuką ir ratus, J. Rinkevičius su 
šeima patraukė j Vakarus ir po 
ilgos bei nuotykingos kelionės, 
prisikasė iki Bad—Mergentheimo, 
kur jam drauge su kitais tautie
čiais buvo prisegtos universalinės 
DP etiketės. Stovyklą likviduo
jant J. Rinkevičių iš čia, kur kai
po ligonis turėjo patogų kambarį, 
draug su kitais sukeldina į Schw. 
Gmūnde. Toj vietoj lietuviškos 
knygos kūrėjas — pionierius gy
vena ir šiandieną.

Sovietu revoliucijos sukaktis
Šiemet*) sueina jau trisdešimt 

metų, kaip Rusiją valdo bolše
vizmas. Maskva tą sukaktį atžy
mi įprastomis jai demonstracijo
mis ir masiniais mitingais. Nie
kada rusų žemėje, net minint 300 
metų Romanovų dinastijos su
kaktį, nebuvo tokios demonstra
cijos ir šauksmo į visą pasaulį. 
Jei techninės priemonės leistų, 
tai garsiakalbiai, radijas, prožek
toriai, kamuolių salvės ir įdūkęs 
riksmas drebintų visą žemę

Prieš 30 metų rusu revoliucija 
prasidėjo šūkiu ir himnu griauti 
visą iš pamatų. Istorija galės 
konstatuoti, kad šios revoliucijos 
himnas buvo vienintelis daiktas, 
nuosekliai išlaikytas — griauta iš 
paties ir su įtūžimu visos žmoni
jos atramos: moralinės, religinės,

♦) š. m. lapkričio 7 d. suėjo 30 metų 
rusų revoliucijai.

KAJETONAS SKLERIUS-SKLERIS Nida, žvejų laivai

S. S.

tautinės, socialinės ir humanisti
nės. O kas jų vietoje pastatyta? 
Prievarta ir kančia, be vilties ir 
be pasigailėjimo. Galima būtų ir 
neprisiminti. Šios sukakties, jeigu 
ji būtų vienos rusų tautos reika
las. Bet taip nėra, ir taip nebuvo 
galvota iš pat pradžių. Kas yra 
skaitęs „KP (b) istoriją“, žino, jog 
Rusija buvo parinkta tiktai baze 
pasaulinei revoliucijai. Jos pa
degėjai gerai nusivokė, kad Ru
sija mažiausiai tiko tam savo 
skurdžia pramone ir negausiu 
miestišku proletariatu, bet ge
riausiai tiko savo tamsumu ir 
žema kultūra. Čia galima buvo 
laidyti į žmones bet kurie melą- 
gingiausi šūkiai ir suokti viso
kiausios fantazijos, ir jos lipte 
lipo prie žmonių, kurie gyveno 
tamsoje, o akys jų raibo, pažiū
rėjus į ponų karietas ir carinių 
valdininkų ordenus. Kodėl pa- 

čiau taip negyventi ir viso to ne
turėti už dyką, be pastangų, be 
darbo, o tiktai išsidalinus ponų 
turtu („grab nagrablenoje“). Dėl
to buvo pakurtos pačios žemiau
sios žmonių aistros — buvo grob
ta ir žudyta iki persisotinimo. O 
paskui žmonės išvydo, kad tur
tas sutekėjo į naujų aristokratų 
saujas ir nauji ordenai sublizgėjo 
ant rėksnių krūtinės. Žmogus gi 
paliko dar didesnis skurdeiva, dar 
sunkesnė prislėgė jį našta, 
nes jis savo triūsu, savo pra
kaitu, savo nelaisve ir krau
ju turi krauti kapitalus, 
kurie švaistomi po visą žemę pa
saulinei revoliucijai įžiebti. Rusų 
tauta yra tiktai kovos laukas, ir 
dėlto yra taip baisiai sutrypta. Nė 
viena tauta istorijoje nėra dar iš
gyvenusi tokios baisios tragedijos- 
savižudystės dėl fikcijos, dėl mi
ražo, kuries yra vadinamas „že
mės rojumi".

Jau dabar, po trisdešimties me
tų, yra aišku, kad marksistinė pa
saulio tvarka, artremta vien į 
žmogaus gyvuliškumą, viską su- 
gyvulinti. Neprotingus gyvius dar 
tvarko instinktas — laiko juos 
kaip geležinėse replėse, — o su- 
gyvulėjęs žmogus savo siausmui 
ir aistrai neturi jokių žąslų. Dėlto 
rusų revoliucija, kuri pasirėmė pa
čiais žemiausiais žmogaus geis
mais, graso kaip lavina užlieti 
visą, kas dar žmogų išlaiko žmo
gumi. Ji nesiskaito su jokiomis 
priemonėmis, su jokiais Dievo ar 
žmogaus įstatymais, su jokia tiesa 
ar gėriu Jai nėra nieko pasto
vaus, nieko švento ir nieko abso
liutaus, išskyrus tą vieną tikslą — 
užvaldyti pasaulį per fas et nefas. 
O kas po to? Nuolatinis valymas 
ar valymasis, iki būtų nuvalyta 
žmonių giminė nuo žemės veido. 
Juk negalima patikėti, kad visi 
žmonės visam pasaulyje visą lai
ką būtu visiškai vienos minties.

Ta nuoga realybė, kurios jau 
uždengti nebegalima, daugumai-St
vėrė akis ir prikišamai parodė, 
kokia praktiškai esti nihilistinė 
valstybė, čia jau negali būti kalbos 
apie metodą ar priemones, o apie 
patį principą, iš kurio srūva visas 
blogis. Kas šito nenori matyti, ne
nori dar įsigilinti į faktų esmę ir 
padaryti logiškų išvadų. Mat per
daug šiurpios išvados nupurto. O 
rusų revoliucija kalba neužčiaup
ta burna apie žmogų, kuris spio- 
vė į Dievą, moralę ir kultūrą ir 
dėlto dabar spiaudo į visus žmo
nes ir net pačią savo tautą. Kas 
nežino rusų patarlės „Nusispiaut“ 
(Napliuvat). O tuo prieš 30 metų 
kaip tik pasirėmė labai gudrūs 
„pasaulio novatoriai“,- kuriems 
žmogaus destruktyvus nusistaty
mas buvo pats parankiausias tiks
lui pasiekti. Ir šiandien mes dėlto 
daug kenčiame.

Vaižgantas

Aggiejevo galas
(Iš „Pragiedrulių") 

(Tęsinys)

Tai padaryta su tikslu įbailinti 
apylinkę, idant nebesigriebtų drau
džiamųjų raštų. Be to, gauti įro
dymą, kas jau darosi Lietuvos so
džiuje, terorizuoti Vilniaus gene
ralgubernatorių, per jį ministeriją, 
gauti dar didesnės galios sava- 
valiauti ir piliečius koneveikti. N. 
sodžius ne tik nusigandęs, dar 
įžeistas ir nuskriaustas; jam ža
los pridaryta. Ligi šiol dar niekas 
nedrįšo savavališkai landžioti po už
daras ir slepiamas vietas, su spau
diniais susiimti griežtai visus ran
kraščius, tarp kurių yra gi viso
kių dokumentų, kontraktų, vek
selių, sutarčių, ne tik laiškelių iš 
mylimųjų. Daug jų, jei ne visi, 
žus. Antstoliui Aggiejevui leista 
čia „pogpliat i otličitsia" — paūž
ti ir pasižymėti. Sako, visą savo 
nuovadą taip iškrėsiąs. Reikia ru
sų policijai užbrėžti sieną, kurios 

ji nebedrįstų bent savavališkai 
peržengti, be aukštosios valdžios 
įsakymų. Reikia pradėti ginti bent 
buto neliečiamybė, jei asmens ne
liečiamybės dar negalime apgintiI

Šviesus kalbėtojas dalyką iš
manė. Matyti, nebe šiandie jis ge
riąs Prūsų lietuvių šviesos, Rusi
jos Lietuvoje slepiamos. Jis nieko 
nepadabino. Nesistengė pajudinti 
klausytojus, pakelti kerštą ar ką 
panašaus. Vis dėlto pasakojimas, 
patys faktai padarė visiems neap
sakomai sunkaus įspūdžio. Kas 
šandie nebeturėjo visur prisikai- 
šiojęs prūsinių raštų nepolitikos 
ir politikos turinio? Kur ją beiš- 
slaptysi, jei bus tokių kiaulių, ku
rios ir giliąją šaknį išknisa.

Pirmasis įspūdis buvo toks, jog 
visus tik įbailino. Visi taip persi
gando, jog norėjo tučtuojau šokti 
bėgti namo. Nebebuvo tikri nė tos 
valandos, ar jau nebus galvą ati
trūkęs Vagėjas su savo šnipais. 
Reikėjo, nieko nelaukiant, bent iš 
artimųjų vietų, bent smarkiau 
draudžiamoji literatūra pašalinti, 
jei ne į ugnį įmesti. Ir būtų pa
bėgę, kad ne Taučius.

Jam padaryta dar gilesnio įspū
džio, Jis raštų neblaškė, kur pak
liūva, tai ūmios revizijos nebijojo. 
Tik visą jį nutirpino, pirmą kartą 

patyrus, jpg jo tautos šventykla 
yra profanuojama. Į šventyklą ki
aulių ir šunų įeinama, ir nėra to
kių „bobinčiaus ubagų", kas laz
domis išmuštų tuos nešvariuosius 
gyvulius Taučius deimantininkas 
temokėjo statytis poezijos rūmą ir 
ten stoti; jam zapadninkai ligi 
šiol, tiesą pasakius, tiek tereiškė, 
kiek velniai kažin kuriame pasau
lyje. Tikime, kad jie yra, bet kad 
nepasirodo, tai visai dėl jų nė ne
rimstame. Ir rusai, kaip ir pikčiai 
rodės, taip pat pigiai nuvaromi; 
reikia tik švęstu vandenėliu paš
lakstyti.

Dabar pasidarė aišku, jog bet 
kokiu „vandeniu" zapadninkų 
neiššlakstysi iš „zapado"-Lietuvos. 
Taip nuliūdo Aleksiui širdis, jog 
net ašaros pasirodė akyse. Taigi 
gražia galvele linguodamas, ėmė 
improvizuoti.

— Pilkas, surūkęs mūsų gyveni
mas. z Vargai, nelaimės, priepuo
liai simkūs; varžo mus pančiai sun
kios nelaisvės; prakaitu veido val
gome duoną ir tą negryną ... O 
džiaugsmų maža.

Varguos ištirta mūsų kantrybė, 
plienu pavirtus valia mužiko nusi
minimo baido šešėlį, gaivina viltį 
geresnių dienų.

O kaip gi maža tereikia žmogui, 

kad jis nušvistų, viską užmirštų: 
prakaitą, vargą, širdies liūdnumą! 
Truputis saulės, švelnaus vėjelio, 
truputis laisvės — tai jau ir laimė!

„Rudenio" laikas. Lytingas oras. 
Puč' žvarbus vėjas tiesiai iš šiau
rės. Purvina, juoda, mėšluota že
mė. Augmenys miršta. Gyviai apalpę 
kemšas į plyšius, kad nebmatytų, 
kas sviete daros.

Paukščiai, per vasarą vaikus 
perėję, už miškų ūksmę daina 
mokėję, už laukų maistą vietą 
mylėję, lėk, kaip apkvailę į svečią 
kraštą: sudiev, Tėvyne, jei taip 
nebmeili!

Ir liekam vieni mes, purvabri- 
džiai . . . „Žiemos" dar laukiam.

Slenka iš lengvo žemyn saulutė. 
Temsta pasaulis. Stiprėja speigas 
„šiaurei" netrūksta jėgos naikinti, 
kolei į kietą kaulą paverčia vis
ką aplinkui.

Liūdnas šešėlis ant žmonių vei
do: ir jie nebnori žiūrėt į svietą; 
traukias kaip sraigiai į savo kiau
tą ir taip gyvena puse gyvy
bės . . .

ūmai Taučius pašoko stačias, 
lyg pablūdęs rankas į krūtinę pri
sispaudęs, kažin kur aukštyn akis 
įbedęs, ir virpančiomis lūpomis, 
pranašingu džiaugsmu pabaigė:

— Bet, štai, saulutė spindulių 

sauję bėrė iš aukšto, papūtė kitas, 
vasaris, vėjas, tirpina ledą, sausi
na žemę-slėptos gyvybės nebsu- 
turėsi. Sprogsta šakelės,., lapeliais 
dengias, žiedeliais puošias, — neb' 
ta Tėvynė, kad — „pavasaris"!

Zvembk ir tu, gyvi, vieko atga
vęs! Grįžkite, paukščiai, džiaugtis, 
mylėtis, linksmint pasaulio skar
džioms dainelėms!

Siepkis, žmogeli, ir tu podrauge; 
drąsiau dairykis po švarų plotą 
sveikink šviesybę, šilimą švelnią, 
gerk nors tą džiaugsmą, jei dau
giau nėra, juk taip nedaugei 
tau paskirta ! ! ! —

Visus susirinkusius nukrėtė dre
bulys, lyg nakties šalčiui pagavus. 
Bet tai nebuvo — nakties šaltis, 
tik vidaus virpulys, užgavus jau
triąsias stygas ir tą nuolatinį ano 
laiko lietuvių jausmų kaitaliojimą: 
tai nusiminimą, tai viltį.

Kitu laiku kraštas jaunimas bū
tų šuktelėjęs: — Valio, Aleksy! — 
Dabar tik virpančios šnervės be
reiškė jo pritarimą. Vienas Niaura 
per visą draugo kalbą paliko taip 
šleikščiai kairįjį skruostą pritrau
kęs prie šnervės, lyg štai štai 
prapliups nekantrybė. Vis dėlto 
Niaura, nenorėdamas gadinti įspū
džio, tepyko patylomis. „Poezijai 
Visur ta pati. Net kur reikia pa-
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Boris Shub Gruodžio 11 d. liaudies komi-

Sovietu kelias i valdžia
Prieš 30 metų — 1917 m. lapkri

čio 7 dt — Kronštato jūrininkai 
puolė Petrapily Žiemos rūmus, pa
dėdami bolševikams paimti val
džią. Prieš aštuonetą mėnesių rusų 
tauta buvo nuvertusi 300 metų 
valdžiusią Romanovų dinastiją ir 
sudariusi laikinąją vyriausybę

Savo trumpo valdymo metu ši 
vyriausybė buvo suteikusi žodžio 
ir spaudos laisvę, panaikinusi caro 
laikų religinius suvaržymus, lega
lizavusi profesines sąjungas, pri
pažinusi Lenkijos nepriklausomybę 
ir panaikinusi slaptąją policiją. 
Per keletą dienų po Nikalojaus II 
abdikacijos iš Sibiro kalėjimų ir 
baužiamųjų kolonijų buvo paleisti 
visi politiniai kaliniai. Visuotinė 
laikinosios vyriausybės amnestija 
sugrąžino j Petrapilį iš Zuericho 
Leniną, iš New Yorko Trockį ir iš 
tolimojo Sibiro Staliną. Bet laiki
noji vyriausybė nenorėjo tuojau 
pasirašyti su kaizerine Vokietija 
separatinę taiką ir tuojau pat pas
kelbti žemių ūkininkams išdalini
mą. Daug kartų ji atidėliojo ir rin
kimus konstituantos, kuri — su tuo 
sutiko visos partijos — buvo vie
nintelė kompetentinga spręsti apie 
politinę Rusijos ateitį. Greitos tai
kos, žemės išdalinimo ir konsti
tuantos sušaukimo pažadais bolše
vikai ir galėjo laimėti valdžią.

1917 m. lapkr. 8 d. rytą skubo- 
mis sušaukto tarybų kongreso ats
tovai išgirdo, kad naujoji vyriau
sybė, kurios liaudies komisarų ta
rybos pirmininku buvo Leninas, 
yra suareštavusi tiek socialistus, 
tiek buržuazinius laikinosios vy
riausybės ministerius Po to kilusį 
sąmyšį gyvai pavaizdavo Ameri
kos komunistinis rašytojas John 
Reed, kuris dabar yra palaidotas 
Kremliaus mūruose. Savo veikale 
„Dešimt dienų, kurios sukrėtė pa
saulį" Reed rašė: „Stambus ūki
ninkas, kurio barzdotas veidas bu
vo perkreiptas įtūžimo, užžengė 
ant kalbėtojų tribūnos ir smogė 
kumštimi į prezidiumo stalą." Mes 
socialrevoliucionieriai reikalauja
me tuojau pat paleisti Žiemos rū
muose kalinamus socialistus mi
nisterius. Draugai, ar žinote, kad 
keturi draugai, kurie savo gyvybę 
ir laisvę aukojo, kai grūmėsi su 
carine tiranija, Petro-Povilo tvir- 
tovėn, istorinian laisvės karstau, 
įmesti?

Kitą dieną, 1917 m. lapkričio 9, 
Leninas pasirašė įsakymą, kuriuo 
buvo suvaržoma spaudos laisvė. 
„Kiekvienas žino", sakoma tame
istoriniame dokumente, „kad bur
žuazinė spauda yra galingas gink

las buržuazijos rankose. Tokiu kri
tišku laiku, kaip šis, kada darbi
ninkų ir ūkininkų, vyriausybė tik 
susidarė, yra negalima palikti 
priešo rankose ginklą, kuris ne 
mažiau yra pavojingas, kaip bom
bos ir kulkosvaidžiai

1917 m. lapkričio 17 d. iš Leni
no kabineto pasitraukė penki bol
ševikiniai komisarai: „Mes esame 
nuomonės", pareiškė jie, „kad yra 
reikalinga sovietuose sudaryti vi
sų socialistinių partijų vyriausybę 
. . . alternatyva sudaryti grynai 
bolševikinę vyriausybę, kuri gali 
išsilaikyti tik politinio teroro prie
monėmis".

Gruodžio 1 d. visi nebolševiki- 
niai laikraščiai, išskyrus M. Gor
kio „Novaja Žizn" ir socialrevo- 
lucionierių „Dielo Naroda” buvo 
uždaryti. Kai kurie socialistų nele
galūs lapeliai tarpais dar pasirodė, 
bet kelių mėnesių būvy visi nutilo.

Tuo metu Lenino liaudies komi
sarų taryba ėmėli tolimesnių pasi
ruošimų konstituantai sušaukti. 
Rinkimų dieną, 1917 m. gruodžio 
25, bolševikų rinkiminiai lapeliai 
rašė: „Aštuonis mėnesius dvari
ninkų ir kapitalistų Kerenskio vy
riausybė darė, ką tik galėjo, kon
stituantos susirinkimui sutrukdyti, 
nes jie žinojo, kad konstituanta
atsikreips prieš juos dvarų, taikos 
ir kitais svarbiais klausimais. Su
silaukti konstituantos buvo galima 
tik nuvertus. Kerenskio vyriausy
bę ir vedant ‘darbininkus, karei
vius ir ūkininkus į laimėjimą prieš 
buržuaziją".

Kempteno Maironio vardo gimnazija iškilauja. Iškilautojai apžiūri Mainau 
salą Badeno ežere. P. Urbučio nuotr.

sarų taryba uždarė buržuazinę 
konstitucinių demokratų (kadetų) 
partiją. Uždraudime buvo sako
ma: „Konstituantoj nėra vietos 
liaudies priešams kapitalistams ir 
dvarininkams. Kraštas gali būti iš
gelbėtas 'tik konstituantos, kuri 
bus sudaryta iš dirbančiųjų masių 
atstovų". Kitas įsakymas, tą pačią 
dieną pasirašytas Lenino, Trockio 
ir Stalino, įsakė suimti kadetų 
vadą. Trockis pareiškė: „Prancūzų 
revoliucijos metu padoresnius žmo-' 
nes, kaip kadetai, dėl jų opozici
jos liaudžiai jakobinai giliotinavo".

Kai iš visų Rusijos dalių pradė
jo plaukti rinkimų duomenys, bol
ševikų linija staiga pasikeitė. „Vi
su atspalvių antirevoliucionieriai 
šaukia apie konstituantą“ rašė 
1917 m. druodžio 15d. „Izvestijos**, 
„bet mes esame istorinius duome
nis citavę ir įrodę, kad demokra
tai niekad atstovų susirinkimams 
nenusilenkia". Naujai krypčiai bu
vo rimtas pagrindas. Galutiniai 
duomenys rodė, kad iš 36 milijonų 
rinkimuose dalyvavusių rusų dau
giau kaip 20 milijonų balsavo už. 
socialrevoliucionierius, o už bolše
vikus vos 9 milijonai ir už bur
žuazines partijas apie 4 milijonai, 
taigi didžiulė dauguma rusų tau
tos, nusisukusi nuo bolševikų, 
kaip ir nuo buržuazinių partijų, 
pasisakė už demokratinius parla
mentinius socialistus.

Leninas taip pat atitinkamai lai
kėsi. Gruodžio 31 d. čekai, vėliau 
vadinamai GPU, dar vėliau NKVD 
ir šiuo metu MVD, 1917 m. gruo-
džio 20 d. įsteigtai slaptajai poli
cijai, buvo įsakyta suimti laimė
jusios rinkimus partijos vadą Cer- 
novą ir socialdemokratų vadą Ce- 
retellį.

1918 m. sausio 18 d. bolševikai 
su kulkosvaidžiais išvaikė vieną 

viešą susirinkimą, sušauktą kons
tituantos sušaukimo proga. Nu
matydami galimą apsupimą ir 
elektros išjungimą, socialistų ats
tovai į Tauridos rūmus susirinko 
apsiginklavę sumuštiniais ir žva
kėmis. Bet bolševikai buvo geriau 
ginkluoti: salėse, koridoriuose ir 
galerijose buvo prigarmėję gink
luotų Kronštato jurininkų, latvių 
kareivių ir raudongvardiečių. Kai 
konstitucinis susirinkimas 237 bal-

Lietuvės slaugės, dirbančios 
Manchesterio miesto (Anglijoje) 

S alfo rd o ligoninėje

sais prieš 136 atmetė pasiūlymą 
savo legislatyvinius įgaliojimus 
perleisti Lenino vyriausybei, bol
ševikinė mažuma išėjo iš salės. Nak
tį, aidint trukdantiems šūkiams ir 
šautuvų buožių smūgiams į grin
dis, socialistinė dauguma paskel
bė „demokratinę-federatyvinę res
publiką", panaikino privatinę že
mės nuosavybę ir nutarė sušaukti 
tarptautinę socialistų konferenciją, 
„kurios tikslas-sukurti visuotinę 
demokratinę taiką“. Dviem valan
dom praslinkus, sovietų įsakymu 
konstituanta buvo paleista. Kai 
1918 m. sausio 19 d. atstovai po 
pietų dar bandė kartą susirinkti 
Tauridos rūmuose, jie ginkluotų 
sargybų buvo neįleisti. .

Kokiais sumetimais bolševikai 
konstituantą šaukė? Trockis buvo 
nuomonės, kad padaryta klaida; 
Stalinas vėliau tvirtino, kad su
šaukimas palengvinęs „priešin
goms masėms įrodyti, kodėl toki 
parlamentai turi būti paleisti, tai 
palengvino jų sugriuvimą ir buvo 
dar viena vinis buržuazinio parla
mento karstui".

Trupuį kitaip žiūrėjo žinomas 
rusų rašytojas ir ilgametis Lenino 
draugas Maksim Gorki. 1918 m. 
sausio 22 d. jis rašė: „Beveik 
šimtą metų geriausieji iš rusų tar
po apie šią dieną svajojo. Konsti

tuanta jiems išrodė politinė prie
monė, kuri rusų demokratiją įga
lins laisvai savo valią pareikšti. 
Tūkstančiai iš inteligentų tarpo, 
dešimtys tūkstančių darbininkų, 
ir ūkininkų yra kalėjimuose mirę, 
pakarti ir sušaudyti už šią sva
jonę. Upės kraujo pralieta už šią 
šventą idėją. Ir šiandien, kai tiks
las pasiektas ir demokratija paky
la džiūgant, „liaudies komisarai" 
įsakė šaudyti. Reikėtų nepamiršti, 
kad tūlas tų „liaudies komisarų:: 
savo gyvenime primygtinai yra 
dirbantiesiems kalbėjęs apie rei
kale kovoti už konstituantos su
šaukimą. Aš klausiu „liaudies ko- 
misarus**, tarp kurių turėtų būti 
garbingų ir išmintingų vyrų, ar 
jiems aišku, kad vartoja priespau
dą prieš rusų demokratiją ir nai
kina revoliucijos vaisius."

Po trijų metų Kronštato jūrinin
kai sukilo prieš tuos vyrus, ku
riems jie pagelbėjo paimti valdžią. 
Ligi to laiko Lenino režimas su
naikino baltųjų armijas, kapitalis
tus ir dvarininkus. Vis dėlto 1921 
m. pradžioj vidurinėj Rusijoj pra
sidėjo ūkininkų sukilimai ir Pe
trapily streikai. 1921 m. kovo 1 d. 
15 000 Baltijos jūrininkų ir darbi
ninkų suruošė Kronštato tvirtovėj 
masinį susirinkimą. Jie reikalavo 
slaptų sovietų rinkimų, laisvų 
profesinių sąjungų, žodžio ir spau
dos laisvės darbininkams 4r ūki
ninkams, paleisti kalinčius socia
listus ir atšaukti komunistinius 
būrius, kurie kaimuose javus rek
vizavo. Sukilimui vadovavo jūri
ninkas Petrišenko (Maskvos ap
šauktas „caro generolu").

Kai vienas pulkas nepaklausė 
įsakymo pulti Kronštatą, buvo 
vietoj sušaudyta kiekvienas de
šimtas vyras. Tada buvo surinkti 
kandidatai į komunistinius kari
ninkus ir specialūs čekos daliniai 
Kronštatui pulti. Kovo 8, tarptau
tinę darbininkės moters dieną, 
Kronštato jūrininkai su tokiu at
sišaukimu kreipėsi į pasaulį: Tarp 
patrankų griausmo ir granatų ug
nies, kuri darbo liaudies priešų 
komunistų į mus atkreipta, mes 
kronštatiečiai siunčiame jums, pa
saulio darbininkės moterys, mūsų 
broliškus sveikinimus. Mės siun
čiame jums sveikinimus iš sukilu
sio raudonojo Kronštato, laisvės 
salos“.

Aštuonias dienas kietai puolė 
komunistiniai daliniai, remiami 
raudonosios armijos aviacijos ir 
aitilerijos, kol krito revoliucijos 
tvirtovė. „Kronštatas šiandien kri
to", rašė 1921 m. kovo 17 d. vie
nas stebėtojas. Tūkstančiai negy
vų jūrininkų ir darbininkų guli 
gatvėse. Vyksta visuotinis belais
vių ir įkaitų žudymas".

Bolševikų valdymas buvo užti
krintas. N. Zeitung, Nr. 89)

galio imtis. Kad gi bent taip kal
bėtų kokia moteriškė, dar, dar. Kai 
virkšnauja, nekeikiąs ir apmaudo 
negriežia vyriškis, tai, tiesiog, 
šleikštu" . . . Balsu gi atsiliepė:

— Draugas Saulėgrąža, nupiešęs 
skurdžią mūsų būklę (jis moka!) 
papranašavo mums „pavasarį"; su
prask, tautinį mūsų atgimimą. Jis 
neklysta! tautinį mūsų atgimimą. Jis 
kai tikrasis gamtos pavasaris sa
vaime ateina, tautai „pavasarį" 
patys tautiečiai tepagreitina. Šal
čiai ir speigai nuo tautos savaime 
nenueina: jie reikia varu nuvary
ti, kaitinti tautą iš vidaus, neno
rint, kad žiedelius „šiaurė"—Ru
sija nugnybtų. Lietuvių tauta te
bėra slaptažiedė; vis dėlto ji jau 
žydi. O piktosios dvasios to jai 
pavydi ir gnaibo. Galvokime, kaip 
nuo jų užsiburti, kad nepakenktų. 
Atminkime, šalčiai kenksmingiausi 
gegužės mėnesį, kada jau pumpu
rai susikrovę, kada, juos paga
dinus, kitų augmenėlis nebetesi 
beišvaryti iš savęs.

— Užmušti gyvates!
Šūktelėjo kažin kas iš būrio 

tokiu piktu įnirtimu, jog visiems 
pasirodė jį jau turint bent vieną 
„piktąją dvasią" nusitvėrus ir bes- 
maugiant savo rankomis.

Vaikinai krūptelėjo, Daugeliui 

ūmai užsidegė akys tokiu pat 
kerštu. Iš visų akių tryško tokia 
rusų policijos neapykanta, kuri ne 
kitaip baigiasi.

Vienas Niaura nė nemirktelėjo 
ir neišsidavė, ar jis pritaria terorui 
ar ne. Daug jau reiškė, kad jis 
neprieštaravo.

Niaura buvo dabar taip nuš
vitęs, kaip būtų lapę nušovęs. Jis 
jautė dedąs tvirtą pamatą būsimai 
revoliucijai, pasipriešinimui, kurs 
toli toli peržengs dabartinės kovos 
su antstoliu ribas.

Pasitarimas užtruko iki vidu
nakčių. Buvo smulkiai panagri
nėta, kaip dar sumaningiau slėpti 
ginamieji raštai, kuriais susibau- 
dėliai dabar buvo sočiai aprūpi
nami. Kas tai padaro, niekas ne
žinojo ir nevalia buvo domėtis. 
Tai buvo varginiausia laikyti, nes 
paslaptis baisiai visiems knitėjo.

Skirstantis namo, Niaura atsi
liepė:

— Mudu su Taučium čia pat 
nusnūsime ir anksti rytą iš tikrųjų 
pamedžiosime oželių.

Liko prie ugnelės Zaltvykštis. 
Visiems jau išvaikščiojus, tarė:

— Ka bestimpą lauke, geriau 
eikime pas mane. Aš čia pat, už 
pusantro kilometro, gyvenu pas 
Burzdulį.

Jaunikaičiai nustebo. Vos beiš
tarė;

— O kad pas Burzdulį niekas 
gyvas nebuvo užėjęs nuo pat tų 
laikų, kada čia Juodžius ir kiti 
Lietuvos milžinai tebebuvo!

— Teisybė! — pritarė Zaltvykš- 
tis. — Užtat tie Lietuvos milžinai 
ir dabar pas jį tebevaikšto.

Kad Zaltvykštis būtų ėmęs sekti 
pasaką, kaip lapė ėjo viešėti pas 
gervę ir antraip, nebūtų Aleksiui 
ir Jokūbui buvę tokių dyvų, kaip 
dabar, kad jie eina pas Burzdulį 
milžinų pramintais keliais.

Prisivedęs studentus prie taip 
jiems žinomos iš oro pusės „To- 
šynės" (Burzdulio jie, tolimi kai
mynai, nė žint nepažino), nepabel- 
dęs truktelėjo dureles, ir jos atsi
metė oran: jų neturėta jokio už
daro, nei skląsčio. Ir suėjo.

Ant krosnies, kojas į pat lubas 
įdūrę, knarkė milžino kaulai, gri
aučiai,. kitaip nepavadinsi žmo
gaus, kurs rodės nebeturįs nė vie
no svaro raumenų. Įdubusios akys, 
įdubę žandai, įdubę smilkiniai, 
įdubusi kaklo duobė ir didžiausia, 
juodžiausia duobė plačiai išsižio
jusioje burnoje, iš kurios per žan
dą varvėjo seilės. Ir viskas taip 
giliai, jog, rodės, į kiekvieną tą 
įdubimą supiltume! po kvortą 
kruopų. Be balso, kurs ėjo lyg iš 
Krakatuvos ugnikalnio, lavai ver
žiantis, ir šnypštimo, kurio būtų 

pabūgęs ir Boakonstriktor, mie
gančio gyvybę dar reiškė kaklo 
duobė, kurioje, per nesurištus 
marškinius buvo matyti, virė kun
kuliavo sproginėjo, lyg gerame 
katiliuke šutinamos bulvęs. Per 
marškinius buvo numanu pečio
mentės ir pečiai, kurie taip buvo 
išsikišę, lyg norėjo audeklą pra
durti. Kojų letenos, nusvirusių 
rankų plaštakos susidarė iš visai 
palaidų kaulų, kurie lyg tik tam 
sykiui buvo gretimai suklostyti; 
pakrutės žmogus, jie ims ir iš
virs į visas puses.

Jei ketinate pamedžioti, tai ne
pasiganę nevaliosite, — kalbėjo 
Zaltvykštis, įpūsdamas žiburį ži
dinyje; tikriau, sukurdamas mažą 
ugnelę, dėdamas ant kojelių čia 
pat buvusią keptuvėlę ir pjausty
damas lašinius.

Tuoj gardžiai pakyipo kiauliena, 
ir jauni vyriukai dabar tik pajuto, 
kokie jie alkani, kad ir po porą 
riekelių suvalgę,- pajuto, kaip pil
vo syvai ūmai trykštelėjo ir su
kurkė. Pakirdo ir Burzdulis, kvapo 
patraukęs; savo balžienas nukišo 
nuo krosnies tiesiai į žemę nepa- 
sispyręs priekrosnio. Jis nieko ne
sakė, nieko neklausė, numanė, kas 
čia šeimininkauja, nes niekas kitas 
čia nesimaišo. Išsižiojo žiovauti, 
ir draugams pasirodė tai arklys ne 

žmogus, nusižiovavęs: tiek buvo 
platu burnos. Ir ėmė kasytis pašo
nes, veikiau grėbliais, ne nagais.

Stori Burzdulio marškiniai buvo 
gerokai įvilkėti, juodi nuo prakai
to ir suodžių, be apikaklės, tik 
raiščiais pakaklėje surišami. Da
bar tie raiščiai kabaldžiojo palai
di. Jie buvo surišami tik einąnt į 
žmones. Marškiniai, matyti, paties 
susisiūti, nes labai prastai atrodė.

Tuo tarpu keptuvėlė su gyvai 
šokinėjančiais ir šnekančiais laši
nėliais atsirado ant kamiengalio 
ties langeliu. Zaltvykštis iš krep
šio išsitraukė visą pladę duonos, 
atriekė jos abiem, svečiams, sau ir 
dar vieną dideliausią abyšalę. Pir
miausia šiąją pamirkė taukuose, 
apkrovė plonomis lašinėlių rieke
lėmis ir, nieko nesakydamas, pa
dėjo Burzduliui ant delno, kaip 
ant vėtyklės. Jo užteko vipai aby- 
šalei atsigulti. Nė., nežiūrtelėjęs, 
kas čia paduota, senis ėmė kąsti; 
ne tiek kąsti, kiek ūrioti nuo aby- 
šalės trupinius ir kramtyti. Čia 
dar didesnių atsirado dyvų, kai 
senis ėmė kramtyti. Visi žandų 
kaulai tratėjo, gurgždėjo, kyščiojo, 
katras sau į šalis vaikščiojo; gra
žiai, kaip mechaninis iš šakaliųr 
sunarstytas „diedas".

(Bus daugiau)
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Molotovas už Lietuvos 
priėmimą JTO nariu

IŠTRAUKA IŠ BUV. UŽS. REIK. MINISTERIO J. F. BYRNES 
NESENIAI IŠĖJUSIOS KNYGOS „SPEAKING FRANKLY"

Paskelbus Sovietų Sąjungos 
siūlymą dėl balsavimo procedū
ros saugumo Taryboje, Moloto
vas tuoj išreiškė viltį, kad Balt- 
gudija, Ukraina ir Lietuva bus 
priimtos į JTO. Jis sakė tik^s, 
kad bent dvi pirmosios tikrai 
bus priimtos. Maršalas Stalinas 
labai rėmė šį pasiūlymą.

Min. pirm. Churchillis pritarė 
Sovietams sakydamas: „Aš visa 
širdim užjaučiu gudus, kurie lie
ja kraują, naikindami tironus“.

Nenorėdamas su tuo sutikti, 
tačiau nenorėdamas nė priešta
rauti Churehilliui ir Stalinui, 
kuomet tarptautinės organizaci
jos klausimas buvo kaip tik sus
tojęs pusiausvyroj, prezidentas 
pareiškė: „Britų Imperijos ži
nioj yra daug gyventojų. Prisi
minkim Australiją, Kanadą ir 
Pietų Afriką. Sovietų valdžia ly
giai kaip ir britai, valdo mases 
žmonių. JAV neturi kolonijų, ta
čiau turi daug gyventojų. Brazi
lija yra mažesnė už Rusiją, bet 
didesnė savo teritorija už JAV.

Yra tačiau daug kraštų su ma
žai gyventojų, pav. Honduras, Li
berija. Mes turime išnagrinėti šį 
klausimą, ar bet kuriai tautai 
iš viso gali būti duodama dau
giau, kaip vienas balsas. Aš ne
noriu laužyti principo, pagal kurį 
kiekviena valstybė gauna tik po 
vieną balsą. Dėl to mes turėtu
me iš esmės susitarti dėl sąjun
gos steigiamo susirinkimo sušau
kimo, o jau tada per užs. 
reikalų ministerius dar prieš 
susirinkamą ar susirinkimo me
tu išspręsti tuos klausimus, ku
rių sprendime aš mielai pri
tarčiau daugumos nuomonei“. 
Prieštaravimų nebuvo. Kadangi 
aš asmeniškai buvau priešin-
gas Sovietų reikalavimui, man 
atrodė, kad prezidentas ge
rai padarė ir kad tas klausimas 
daugiau nebus judinamas. Bet 
sekančią dieną prezidentas pa
skaitė jam ką tik įteiktą prane
šimą apie užs. reikalų minister 
rių konferenciją, kuriame tarp 
kitko buvo sakoma:

„2-rasis paragrafas sako, kad 
konferencija nuspręs, kas įeina į 
organizaciją tikraisiais nariais. 
Šiuo atveju D. Britanijos ir JAV 
atstovai rems dviejų Sovietų res
publikų priėmimo pasiūlymą“. 
Pranešimas tapo priimtas.
Vėliau aš sužinojau* kad užs. 
reik. min. konferencijoj p. Ede
nas, kuris norėjo užtikrinti visų 
britų tautų bendruomenės narių 
priėmimą į JTO tikraisiais na
riais sutiko su Molotovu dėl 
Baltgudijos ir Ukrainos. P. Stet- 
tinius vėliau irgi sutiko ir pa
tarė prezidentui taip pat sutikti.

Aš labai nustebau dėl šio, mano 
nuomone, labai neišmintingo nu
tarimo. Po konferencijos aš pa
sakiau prezidentui savo nuomonę, 
Aš jam priminiau, kad prieš iš
vykdamas iš Vašingtono jis gru
pei senatorių pasakė, jog, Stali
nui pareikalavus priimti į JTO 
Baltgudiją ir Ukrainą, jis reika- 
Rausiąs visų mūsų 48 valstybių 
priėmimo. Iš tikrųjų sovietų res
publikos nėra savarankiškesnės 
už mūsų jungtines valstybes.

Aš priminiau jam, kaip labai 
buvo ginčytasi Tautų Sąjungoj 
dėl to, kad D. Britanija drauge su 
dominijomis negautų 5 balsų, tuo 
tarpu kai mes teturėjom 1 balsą. 
Mūsų žmonės įsitikino, kad do
minijos ' yra nepriklausomos 
valstybės, turinčios skirtingus in
teresus nuo D. Britanijos. Ta
čiau to negalima pasakyti apie 
Sovietų respublikas. •

Aš bijojau, kad JT oponentai 
nepareikalautų Sovietų Sąjungai 
trijų balsų, taip kaip Tautų Są
jungos priešai prieš 26 metus 
ginčijosi dėl D. Britanijos balsų. 
Aš raginau prezidentą reikalauti 
JAV bent lygaus skaičiaus su 
SSSR. Prezidentui atrodė tas da
lykas pavėluotas, tačiau jis paža
dėjo jį iškelti.

Aš įtikinau Hopkinsą, kad 
mes turėtume bent išgauti iš 
Stalino ir Churchillio šitokį su
tikimą, kurio vėliau' praktiškai 
galėtume ir nepanaudoti. Jis 
pritarė man,* ir mes įkalbinėjo
me prezidentą atšaukti sutarimą 
dėl dviejų sovietinių respublikų 
priėmimo, jei rusai nesutiks skir
ti JAV 3 balsus. Pagaliau prezi
dentas pasakė mums, tuo klausi
mu informuosiąs maršalą Staliną. 
Vasario 10 d. prezidentas jam 
parašė laišką, kuriame buvo sa
koma: „Aš esu susirūpinęs, kad 
JAV teturės tik 1 balsą Visumos 
susirinkime. Todėl, jei aš noriu 
užtikrinti JAV tautos ir kongreso 
nuoširdų patarimą dėl mūsų da
lyvavimo pasaulinėj organizaci
joj, aš privalau prašyti JAV- 
bėms lygaus balsų skaičiaus su 
SSR.

Prieš iškeldamas viešumon šį 
klausimą, aš norėčiau sužinoti, 
kad jūs neturite nieko prieš ir 
kad šį mano pasiūlymą, reikalui 
esant, sekančioj konferencijoj pa- 
remšite.

Kitą dieną maršalas Stalinas 
pareiškė savo sutikimą, sakyda
mas: „Kadangi priimant Baltgu- 
diją ir Ukrainą Sovietų Sąjungos 
balsų skaičius visuotiniam susi
rinkime padidėjo, JAV balsų 
skaičius taip pat turėtų būti padi
dintas.

Tai yra reikalinga, ir aš esu 
pasiryžęs remti šį pasiūlymą. 
Prezidentas Rooseveltas taip pat 
klausė Churchillio nuomonės, ir 
šis prižadėjo remti JAV balsų 
lygybės reikalą.

Kai aš atvykau į Vašingtoną, 
Baltuosiuose Rūmuose radau šią 
Hopkin$o telegramą: „Preziden
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Dietrich Ralle

Karo belaisviai Rusijoje
(Pabaiga)

kaimynui žuvo duonos davinys, ku
rio jis, nežinia dėl ko, nebuvo suval
gęs vakare. Įtarimas krito t mane, 
pagišalinusį, ir kai aš, nieko nejaus
damas. vėl atsiguliau, puolė ant ma
nęs mano kaimynas ir visa gauja, 
kuri tuo būdu „reagavo“, ir mane 
taip sutaisė, jog kraujas tekėjo’iš no
sies ir burnos ir vos akimis begalėjau 
matity. Apie gynimąsi čia nebuvo kas 
galvoti, bet apskritai jėgos buvo jau 
tikrai silpnos, taip kad tas intermezzo, 
išskyrus beformiškai sutinusią nosį ir 
keletą mėlynių, laimingu būdu netu
rėjo jokių blogų pasėkų. Skundimas 
butų neturėjęs jokios prasmės.

Tokie įvykiai — jų pasitaikydavo 
ne kartą — būdavo tik reiškinys nu
olat augančio susierzinimo, kuris la
bai staiga atpalaiduodavo tvarkius 
tsigalvojimus, kas mažų mažiausia 
kartą per dieną atsitikdavo duoną 
dalijant. Į kiekvieną baraką eidavo 
tam tikras skaičius suraikytų gabalų, 
bet galų gale ne kiekvienas gabalas 
sulig gramu būdavo tokio pat svorio 
kaip kitas, be to, pasitaikydavo dar 
vidutinių gabalų ir „briaunų“. Smar
kiausių nuomonių skirtumų paskui 
kildavo dėl7 to, kuris gabalas tikrai 
didesnis ir kuris tikrai mažesnis.

Nors visiška apatija ir bendras pa- 
siblaurėjimas vargu leisdavo atgauti 
pravartu žmogui su žmogumi ryši, 
ktfris būtų nusipelnęs draugystės var
do, vis dėlto nenorėčiau palikti ne
paminėjęs, jog būdavo kažkas, kaip 
ir sielvarto bendruomenė, kurioje 
paskiras žmogus porą padrąsinamų

Be to, naktį dažnai tekdavo pralei
sti su visiškai nuo lietaus ir sniego 
peršlapusiais drabužiais, be apklotų 
gulint ant plikų medinių narų. Plau
čių uždegimas ir ilgas viduriavimas 
arba net kruvinoji čia reiškė tikrą 
mirų. Bet l mirties atsitikimą nedaug 
kreipta akies. Du dar pusėtinai pajė
gūs belaisviai kur nors nuo stovyklos 
turėdavo iškasti duobę ir, kai miru
siajam nutraukdavo batus ir nuo jo 
nuimdavo dar šiaip ką, kas dar buvo 
pravartu, — jis būdavo jbloškiamas t 
duobę, kurią „laidojimo komanda“ iš 
dviejų vyrų gaudavo vėl užpilti, gal 
nė nežinodama, kas ten guli. Už tai 
ji gaudavo dvigubą sriubos davinį.

Būdavo baisu stebėti savo ir kitų 
kūno sunykimą. Plikai nukirptos kau- 
kuolės su blausiomis, giliai įdubusio
mis akimis, su nudribusia, pergamen
tine oda ir sulysę kūno nariai primi
nė man atvaizdus iš senų iliustruoti^ 
žurnalų: „Badas Indijoje.“

Dar baisesnis betgi buvo psichiškai 
moralinis sunykimas. Egoizmas ir sa
vęs išlaikymo instinktas pakildavo 
dažnai iki brutalumo. Žmonės su iš
silavinimo pretenzijomis ir kurių mo
raliniai defektai iki tol, reikia spėti, 
ribodavosi tik pilietinėmis ydomis, 
staiga išplėtojo kriminalinių polinkių, 
įsigalėjo duonos vagystės, aš pats 
triskart buvau tokios auka. Pirmą 
kartą, kai tik apsiverčiau ant kito 
šono, pavogė man duoną už nugaros, 
antrą kartą būčiau buvęs beveik ne
kaltai nulinčiuotas. Kai aš — buvo 
naktį — buvau išeinamojo!, mano

tas gavo visai patenkinamus at
sakymus iš min. pirmininko ir 
maršalo Stalino dėl JAV balsų 
skaičiaus padidinimo, reikalui 
esant. Nenorėdamas dabar iškelti 
to klausimo viešumon, preziden
tas prašo, kad tas klausimas ne
būtų net privačiai diskutuoja
mas.

Aš pamaniau, kad jis elgiasi 
teisingai, ir jo reikalavimą išpil- 
džiau.

Prezidentas ir jo patarėjai nu
tarė San Franciske neprašyti JAV 
balsų sulyginimo su SSSR. Jis 
tuo reikalu su manim nesitarė, ir 
aš nežinojau, kad jis jau buvo 
pakeitęs savo nuomonę.

Aš manau, kad viešoji opozi
cija dėl Rusijos trijų balsų prieš 
mūsų vieną nebuvo tokia didelė, 
kaip aš tikėjausi. Tačiau aš ma
nau, kad. San Franciske mes tu
rėjome laikytis Jaltos nutarimų. 
Aš jaučiau ir dabar tą patį jau
čiu. kad mažosios tautos būtų pa
sipriešinusios tiek Sovietų Są
jungos, tiek JAV reikalavimams. 
Si akcija būtų buvusi teisingiau
sia ir visiems būtų palikusi po 1 
balsą. Ir tai būtų buvęs geriau
sias sprendimas.

žodžių arba kartais menkų prisimini
mu pasidalijimų iš toli pasilikusio 
ankstybesnio gyvenimo gelbėdavosi 
nuo visiško sugyvulėjimo ir pakvai
šimo.

Nedarbingumas kaip išsigelbėjimas
Daug būdavo mainikaujama, dažni

ausiai duona už tabaką, kurios maž
daug reguliariai kas dešimtą dieną 
gaudavome po 50 g. Ar su musų 
sveikata tai buvo sveikintina, tesiži
nai, dar ir ten, kur, stingant kiek ge
resnio, būdavo vartojamas, „susuki
mui“ daugiausia laikraštinis popierius 
arba storas vyniojamas popieriais. Vis 
dėlto daugelis mainydavo savo duo
nos normą už tabaką, dažnai bene su 
užpakaline mintimi, kad arba save 
visiškai pražudytų arba, kaip „distro
fikai“. numatomu laiku butų išdan
ginti tėviškėn, šalia jau pavaizduoto 
skurdo ši alternatyva būdavo palai
koma stokos bet kokio ryšio su Tė
viške, netikrumo dėl spėliojamos il
gos nelaisvės, sunkaus darbo ir jaus
mo, kad esi užmirštas ir beteisis ir 
atiduotas stovyklos komendanto sau
valei.

Galop ir mane užklupo liga. Jau 
seniai aš buvau kankinamas skran
džio ir žarnų varstymo, kuris dėl pa
vaizduotų sanitarinių sąlygų ir dietos 
neĮmanomumo, žinoma, nesitaisė. Bu
vau jau taip nusilpęs, jog vos be
galėdavau užsiristi ant viršutinio na
rų guolio. Kai dar prie to prisidėjo 
plėvės uždegimas, mane galutinai 
parbloškė. Buvau nugabentas i ligo
ninę ir kitą naktį kairėje krūtinės 
pusėje pajutau baisius skausmus, su
sijusius su karščiavimu. Laimei nese
niai buvo atvykęs vokiečių štabo gy
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dytojas (su visais laipsnių ženklais, 
tik be antpečių) globoti stovyklos. Be 
vaistų, žinoma, jis ne daug ką galėjo 
padaryti, bet turėjo bent teisę para
šyti. kad kas serga, arba paskirti ki
ton darbo grupėn ( „o. k.“ arba „di
strofiku"), ir jis taip lengvai nesida
vė niekieno (kalbamas, taip pat nė 
stovyklos komendanto ruso. Su dide
liu apdairumu ir žmonišku supratin
gumu jis stengdavosi būti teisingas 
savo sunkiam uždaviniui.

Po poros dienų man karštis nukri
to, ir bijodamas, kad su dar anaiptol 
neišgijusia liga negaučiau vėl eiti t 
sniegą ir šalti, aš dirbtinai variau 
aukštyn gyvojo sidabro stulpelį. Bet 
gydytojas tyrė mane smulkiau, negu 
buvau manęs, ir aš dar dvi savaites 
galėjau pasilikti ligoninėje. Kartu jis 
aptiko mano apgaudinėjimą, bet, užu
ot grasinęs išmetimu ir pranešimu 
stovyklos komendantui, paprašė mane 
pasikalbėti tik prie keturių aklų. Iš kar
to jis stengėsi pagrįsti motyvą, kuris 
mane prie to paskatino, leido paskui 
man ši tą pasipasokoti iš savo gyveni
mo, iš ligšiolinės nelaisvės ir apie savo 
gimines. Tada man pasakė, kad aš, 
kaip bepradedąs juristas, turėčiau su
prasti tokio elgesio abejotiną vertę. 
Jis esąs nuomonės, kad tai tik per 
plauką nuo a&gavystės, Ir norįs man, 
atsižvelgdamas į blogus patyrimus, 
kurių aš ligi šiol ęsas turėjęs Iš sto
vyklos gydytojų taikyti švelninamas 
aplinkybes. Tačiau jis norėtų mane 
primygtinai įspėti savo tolesniame 
gyvenime — gal aš veikiai busiąs grą
žintas tėviškėn — neiti toliau tuo ke
liu, kurio gale stovįs nacių dėsnis: 
Gera tai. kas naudinga tautai! — Tie 
rimti Žodžiai, pasakyti be patoso, ta
da mane tiesiog sukrėtė.

Pagaliau transportas atgal
Po atleidimo iš ligoninės man dar

bas raiste pasidarė dar vargingesnis, 
negu anksčiau. Liga mane dar labiau 
buvo nusilpninusi, o žarnų diegliai 
vėl greit prasidėjo. Tik didžiausiomis 
pastangomis kasdien vilkdavaus į 
raistą. Per artimiausią darbo grupių 
patikrinimą mane prirašė prie „o. k.“, 
ir tuo būdu, kaip spėliota, patekau 
sąrašan paskirtųjų transportui namo. 
Aš net puoselėjau vilti jog tai įvyks 
apygreičiai, nes remiantis faktu kad 
esu gimęs Vienoje, buvau įregistruo
tas austru ir tikėjausi kaip, beje, visi 
austrai dėlto išvykti greičiau. Bet pa
sirodė apsirikta. Dėl kažkokių ne
aiškių organizacijos sunkenybių au
strai ir čekai dar atsiliko, tuo tarpu 
kai „Reicho vokiečiai" po to greit 
buvo pašaukti ir jau po dešimties 
dienų buvo Frankfurte prie Oderio.

Pagaliau atėjo ir mūsų eilė. Vidur
naktyje turėjome išeiti, buvome su
sodinti l siaurojo geležinkelio trau
kinį. t. y. viršum durpių prikrautų 
vagonečių, ir per didelį šaltį jis ėjo 
į Gusą, kur atvykome pusiau sustin
gę. Tenykštėje stoties halėje iki Vla
dimiro traukinio atėjimo mes galė
jome vėl kiek atšilti. Aš susirietęs 
kiūto jau kampe ir, žinoma, turėjau 
atrodyti gana susibaigęs, nes staiga

atsistojo prieš mane vienas rusas, iš
sitraukė iš maišelio gabalą duonos ir 
obuolį ir abu dalyku įspaudė man į 
ranką. Ne tik buvau be galo nuste
bintas, ne — iki ašarų sujaudintas: 
pirmoji dovana, kurią aš gavau iš ru
so, bet to, dar pirmasis obuolys, kurį 
apskirtai man teko pamatyti Rusijoje. 
Mužikas pašipasakojo man, maišyda
mas vokiškai ir rusiškai, kad jis bu
vęs per pirmąjį pasaulinį karą be
laisviu Vokietijoje, Reino krašte. Pa
tikę jam ten, dirbęs pas ūkininką, ir 
su juo buvę jgerai elgiamasi. Ypačiai 
jis gyrė vokiečių ūkininkų „turtin
gumą“ ir jų ištaigingą_ valgį, tuo pa
čiu atsikvėpimu rusų ūkininką pava
dino bado kentėtoju, kolhozinį ūkį 
— kiaulide, o Stalinui ir Sov. Sąjun
gai krovė tokius išsireiškimus, kurių 
aš čia negaliu pakartoti.

Iš naujo buvau be žado: čia pirmą
kart man pasirodė pilnas pagiežos 
nepasitenkinimas sovietine sistema, 
kaip kad jis, žinoma, ne vien spo
radiškai rūgo po paviršiumi. Be abe
jo, nepatenkintieji — nereikia apsi
rikti — visi priklauso senesnlajai 
kartai. Jaunimas stovi už Staliną ir 
už sovietinę valstybę.

Kas būtų tikėjęs, kad mūsų, namo 
grįžtančlųjų. transportas bus sudary
tas tuoj po atvykimo į Vladimirą, 
tas baisiai klydo. Net vėl norėta mus 
įtraukti darban — dar net per biau- 
rią pūgą, kuri tuo tarpu buvo kilusi. 
Bet, davus potvarkį anai vyr. ins
truktorei, kuri čia turėjo savo nuo
latinę buveinę, to nebedaryta.

Mano vidurių diegliai tuo laiku vėl 
man pridarė baisaus rūpesčio. Turė
damas tą klastingą ligą, dažnai neiš
vengiamai nė vargais negalais nebe
pasieki „kiemo". Tada gaudavau — 
esant šaltam vėjui ir keliems laips
niams žemiau nulio — kelines skalb
tis šaltu vandeniu ir šlapias vėl už
simauti, kol jos nuo kūno šilumos 
vėl palengvėl pradžiūdavo.

Gražiai nešant sniegą, palikome 
mes stovyklą spalio pabaigoje, kad 
pasiektume geležinkelio stotį skersai 
per Vladimiro miestą su jo pilkais 
mediniais namais, jo klampiomis gat
vėmis ir vargingomis parduotuvėmis, 
kur šąlančios moterys pardolioja ko
kius tris klaušinius_ (ne daugiau) ar 
pussvarį sviesto. Musų vagonus pri
kabino prie transporto iš Gorkio, ku
ris be austrų ir čekų taip pat vežė 
vengrų ir jugoslavų ir netrukus pa
sijudino Vakarų kryptimi.

Iš karto mes važiavome, žinoma, 
ne „Europos kryptimi“, bet į Ukrai
ną. Tuo būdų mūsų Europos ilgesys 
dar buvo pastatytas dideliam bandy
mui (kad mes Iš tikrųjų vis dar bu
vome Europoje, niekas negalvodavo. 
Net patys rusai, kurie vis dėlto nori 
būti vakariečiai, neskiria Maskvos 
prie Europos). Bet gal po aštuonlų 
dienų beveik nepertraukiamo važia
vimo pagaliau mes pasiekėme Černo
vicų geležinkelio stotį, kur buvome 
perkrauti į normalaus pločio vagonus.

Išvertė J. Vildūnas.

DP ĮKURDINIMO
PLANAI

Sėkmingiausia įkurdinimo akci- , 
ja, kuri iki šiol Vokietijos britų 
zonoje buvo įgyvendinta, yra at
rinktųjų asmenų priėmimas į D. 
Britaniją. Si akcija buvo vykdoma 
pagal britų darbo ministerijos di
rektyvas. Iki šiol buvo įkurdinta 
21.568 asmens.

Daromos naujos pastangos DP 
įkurdinti: 1) Žydų emigracija į Pa
lestiną. Iki šiol priimta 2. 428 žy
dai. 2) DP emigracija į Kanadą. Į 
šią kategoriją įeina artimi giminės 
ir darbininkai, dirbsią cukrinių . 
runkelių pramonėje. Pagal šį planą 
yra (keliavę 413 asmenų. 3) Išvie- 
tintųjų asmenų emigracija Kana
dos miškų pramonėn, kur jie, kaip 
medkirčiai dirbtų. Iki šiol išvažia
vo 1.263 vyrai. 4) Emigracija nete
kėjusių DP moterų, kurios dirbs 
kaip namu ruošos darbininkės Ka
nadoje. Jau išvyko 152 moterys. 
5) DP šeimų įkurdinimas Brazilijo
je. Įkurdinta 1010 asmenų. 6) „Juo
dojo deimanto" planas. Pagal jį 
suverbuota 16.900 vyrų Belgijos 
anglių kasyklų darbams. 7) Iki/iiol 
įkurdinta pavienių asmenų 2.191.

Šiuo metu paruošiami šeši nauji 
planai, pagal kuriuos artimoje 
ateityje DP įkurdinimas bus pra
plėstas. Į šį planą įeina taip pat 
1.500 pramonės darbininkų priė
mimas Venecuelon. Įkurdinimas 
turėtų greičiausių laiku būti įvyk
dytas. Nemaža darbininkų, anglia
kasių, tekstilės ir metalo pramo
nei prašo Olandija. Prancūzija rei
kalauja 14.000 darbininkų, dau
giausiai angliakasių. PCIRO paruo- 
šiamajai komisijai Ženevoje pa
tiektas planas, pagal kurį visi 
kraštai, priklausą Jungtinėms Tau
toms, nustatytų ataitinkamas DP 
imigracijos kvotas.

Ji mano, kad greita pabėgėlių
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problema gali būti išspręsta tiktai 
tuo atveju, jeigu tautos tam tikrą 
esmenų skaičių pareikalautų jų 
numatytiems darbams įvykdyti.

IRO reikalauja, kad masinis 
įkurdinimas visų išvietintųjų as
menų grupių turėtų būti paremtas 
kaip galima greičiau visų IRO sta
tutą pasirašiusių kraštų.

Jau visa eilė kraštų pareiškė 
priimti iš viso 332.000 imigrantų, 
iš kurių 60.000 turėtų išvykti per 
ateinančius tris mėnesius. Į šių 
valstybių tarpą įeina Argentina, 
Australija, Belgija, Brazilija, Ka
nada, Čilė, Prancūzija, Olandija, 
Prancūzų šiaurės Afrika, Peru ir 
Venecuela. 5 IRO turimieji laivai, 
galį per mėnesį išvežti 3500 žmo
nių, turėtų perimti pergabenimo 
atsakomybę. Šią padėtį apsunkina 
kaip kurie kraštai, kaip pav. D. 
Britanija ir Belgija, rūpestingai at- 
sirinkdamos tik tokius darbinin
kus, kurie galėtų užpildyti jų dar
bo rinkos trūkumą.

Tikimasi, kad JAV pradės vesti 
masinio įkurdinimo politiką. Ši 
nuomonė buvo pareikšta JAV kon
greso komisijos, kuri praėjusią va
sarą lankėsi DP stovyklose Vokie
tijoje ir Austrijoje.

šiuo metu IRO globoja Vakarų 
Europoje, Viduriniuose ir Toli
muose Rytuose apie 1,5 mil. DP. 
Daugiausiai jų yra trijose vaka
rinėse Vokietijos zonose, Austri
joje, Italijoje, Prancūzijoje ir Vi
duriniuose Rytuose. Apie 8.000 
europiečių, gyvenančių Kinijoje, 
laukia jų grąžinimo arba įkurdi
nimo. Kiti 26.000 asmenų daugiau
siai kiniečių kilmės, gyveną įvai
riose Tolimųjų Rytų srityse ir ka
ro metu buvę priversti sugrįžti at
gal į Kiniją, nori grįžti į savo 
anksčiau gyvenamąsias vietas. Be 
to, manoma, kad apie 500.000 as- ■ nį DP skaičių priverčia ir kitas 
menų, kurie dar prieš 1939 metus 
išvyko iš savo gimtųjų kraštų tė
ra dalinai naujuose kraštuose įsi
kūrę. (Dena)

susitarimą, kas mėnesį gali iš
vykti į Palestiną, iš stovyklų iš
važiavo 55.428 asmens.

Kvotų planas
Stebėtojai nurodo, kad ir prie 

geriausių apskaičiavimų šis pla
nas apimtų tik 25% visų norinčių 
įsikurti DP. IRO iki 1950 m. turi 
išspręsti šią problemą ir užsida
ryti. Kadangi individualiai pa
siūlytųjų vyriausybių planų ne
pakanka, IRO yra pasiruošusi 
prašyti savo narių pagal specia
lias kvotas įsileisti DP ir tuo bū
du išspręsti šią problemą.

Šis bandomasis pasiūlymas iš
kėlė ir JAV vaidmenį, šį klau
simą sprendžiant, nes jos smar
kiai gynė JT debatuose egzilės 
principus. Daugelis mano, kad 
JAV susilaikymas priimti dides-

IRO pragys J AV priimti
250.000 DP

Nors jau vienuolika mėnesių 
prabėgo nuo to laiko, kai JT nu
tarė įkurti Tarptautinę Pabėgė
lių Organizaciją, kuri perimtų 
UNRRA-os ir kitų organizacijų 
darbą, Europoje pasilikusių iš
vietintųjų asmenų likimas tebėra 
viena iš svarbiausių spręstinų 
žmoniškumo problemų. Užpereitą 
savaitę buvo pažengta į prieki p ------ X, I-,-..-,— . Tnn — g

tiek pat, kiek normalus vokiečių 
vartotojas. Stebėtojai praneša, 
kad didelis sąlygų pablogėjimas 
jaučiamas dėl personalo ir finan
sų sumažinimo. DP taip pat ken
čia ir nuo vokiečių spaudimo 
atiduoti pastatus, kuriuos jie da- 
dar naudoja.

tautas palaukti Amerikos pavyz
džio.

Nuo 1946 m. gegužės mėn., t. y. 
nuo to laiko, kai pirmasis DP 
transportas pasiekė New Yorką, 
iki šiol apie 22.000 išvietintųjų 
asmenų pagal reguliarias kvotas 
buvo priimti į JAV. Kol kas ne
išleista jokio įstatymo, lengvi
nančio tradicinius imigracijos 
kvotų suvaržymus. Prezidentas 
Trumanas, kuris palaiko ir pri
taria bėdos priemonėms, užpraei
tos savaitę kalboje, pasakė: „Aš 
negalvoju, kad JAV jau savo da
lį atliko, aš linkiu, kad mes da
bartinę padėtį priimtumėm su 
tokia pat tolerancija, kaip kad 
mes tai padarėme 1852 m. ir 1854 
m., didžiosios emigracijos metais 
iš Vokietijos.

TRO numato prašyti JAV pri-

Repetuojamas naujas veikalas
Lietuvių Dramos Teatras Trem

tyje, reziduojąs Augsburge, pra
dėjo repetuoti populiariąją L. Pui
dos 4 v. komediją „Mokyklos 
draugai". Režisuoja — akt. H. Ka
činskas. Veikale dalyvauja tea- 
tran grįžę aktoriai E. Dauguvie
tytė, A. Škėma, ir P. Šimkus. Taip 
pat laukiama ir akt. V. Valiuko. 
Naujoji premjera, tikimasi, įvyks 
prieš Naujuosius Metus.

Lietuvės dailės darbų paroda.
Š. m. gruodžio mėn. pradžioje 

dailininkė J. Dobkevičiūtė-Pauk- 
štienė Biberache (Riss) rengia sa
vo dailės darbų parodą. Tapytoja 
išstatys apie 40 savo tremtyje su
kurtų kūriijių. Tai bus bene pir
moji lietuvės tremtinės paskirai 
surengsima dailės darbų paroda.
Dar vienas doktoratas Tuebingeno 

universitete
Š. m. spalių mėn. Elena Žukaitė- 

Milinavičienė, parašiusi dizertaci- 
ją tema „Tetanie-Psychdsen", Tue
bingeno Universiteto Nervų ir 
Psyhiatrijos Klinikoj pas žymų 
vokiečių mokslininką prof. E. 
Kretschmar, gavo daktaro laipsnį.
Lietuvis kunigas paskirtas kole

gijos profesorium
Lietuvis kunigas V. J. Pakutka 

paskirtas Marywood kolegijos pro-

A. Kaskas — vaidina Svarbiausi 
vaidmenį

Operos solistė ANNA KASKAS 
šią metų Chicagos operos sezono 
atidarymui statomoje operoje „II 
Travatore" dainavo svarbiausią 
rolę. Anna Kaskas lankėsi Water
bury taip pat su San Carlo Opera 
Company; ji dalyvavo operoje 
„Aida“ ir atliko Amneris rolę.

Axel Munthei 90 metų
Žinomas švedų gydytojas ir ra

šytojas Axes Munthe spalių 31 d. 
sukako 90 metų. Jau eilę metų jis 
kaip karaliaus Gustavo V svetys 
ir draugas gyvena vienoje kara
liškoje pilyje. A. Munthe pažįsta
mas ir lietuviams. Jo „San Miche- 
lio knyga“ ir kitų raštų vertimai 
Lietuvoje buvo labai mielai skai
tomi.

kompozitoriaus sukaktis 
visuomenė mini kompozi- 
M. Ravenskio trisdešimt

sprendžiant šį klausimą: IRO pa
ruošiamoji komisija iš Ženevor 
praneša, kad ji yra pasiruošus 
sušaukti konferenciją, kuri nūs 
tatys savo nariams specialia 
kvotas DP asmenims į jų kraš 
tus įsileisti.

1.661.000 DP išmėtyti dvyliko 
kraštų, nuo Anglijos iki Kinijos 
Apie du trečdaliai jų yra Vaka- g 
rų Vokietijoje, Austrijos zonose 
ir Italijoje.

Gudu
Gudų 

toriaus 
penkerių metų kūrybinio darbo 
sukaktį. M. Ravenskis yra vienas 
žymiausių gudų tautos muzikų.

Tarptautinės knygų varžybos
New Yorko leidykla „Farrar, 

Straus and Compary" siūlo visų 
kraštų rašytojams siųsti jai savo 
rankraščius. Už firmai priimtinus 
kūrinius, be paprasto honoraro, 
bus už kiekvieną dar išmokama 
2000 dolerių premija. Temą pasi
rinkti gali patys autoriai.

Aktorius teisiamas
Austrų aktorius Otto Hartmann 

teisiamas už įskundinėjimus na
cių laikais gestapui savo scenos 
bendradarbių ir kitų asmenų. Dėl 
jo įskundimų buvę nuteista vie
nuolika asmenų.

Trys kategorijos
Apie 619.500 gyvena „stovyk-t 

lose", anksčiau buvusiuose SS r j 
barakuose, atskirtuose vokieči’ B / 
ir austrų kaimų dalyse, miest’ ; /< 
namų kvartaluose, specialiose r Jį ■ 
vaikų stovyklose; kiti — 454.00C 
gyvena už stovyklų ribų. Visi DPiĮjĮj 
skirstomi į tris kategorijas: 1 *j|| 
„gyvi išlikę darbo vergai“, dau j* 
giausia lenkai, ukrainiečiai, ru- Įgl 
munai, nacių priverstinųjų darb’ 
batalionų likučiai;. 2. „politinia-1|| 
pabėgėliai“ — prieš komunistus 
nusistatę Estijos, Latvijos ir Lie- 
tuvos piliečiai. Jie išbėgo iš sa-|«| 
vo kraštų, kai Rusija 1944 m. i?pE 
ten išvarė vokiečius. Tie asmenų 
buvo nacių įjungti į darbus; 3 
žydai, daugiausia iš Lenkijos S 
koncentracijų stovyklų likučfa'Hffi 
ar atbėgėliai iš Rytų Europos 
kraštų. Šie paskutiniai atbėgo pcp1.* 
karo, bijodami pasireiškusio tuose į 
kraštuose antisemitizmo.

Kitas nerepatrijuotinų branduo
lys, susidedąs iš pirmųjų dviejv; 
grupių, daugiausia katalikų, su- 
daro beveik 70% visų DP, gyve-: 
nančių stovyklose. Jie atsisakė f .<- 
grįžti namo dėl baimės ir dė1, 
priešingo nusistatymo naujoms ju-- 
tėvynėse esančioms valdžioms į A 
Žydų grupė, kuri teturi maža pil-1 
nų». šeimų, tikisi galėsianti emių 
gruoti į Palestiną.

Atominė energija JAV.
k JAV šiuo metu uoliai dirbama
\ atominės energijos tyrimo ir prak- 

X ' tinio pritaikymo srity. Tyrimo in- 
|||a. ' stitutai ir atominės energijos 

įmonės yra decentralizuota, kad 
\ galima būtų apsaugoti nuo sunai-

7 ' \ tinimų karo atveju. Visi darbai 
atominės energijos srity yra sub- 

V-'-įO sidijuojami iš dalies valstybės, iš 
dalies privačių firmų.

Pagal Vašingtone esančios ato- 
minės JAV komisijos potvarkį su- 
darytos penkios darbuotojų gru- 
np« kurine nrslttiičkai vvkdn visile

Kančios didėja
Kartu su ateinančiąja trečiąja 

žiema, stovyklose, kuriose dau
gelis jau gyvena per 28 mene- 1 
siūs, išvietintųjų asmenų fiziniai 
ir psichologiniai kentėjimai didė- ] 
ja. Pagal pranešimą per paskuti- 1 
nius 12 mėn. gimė apie 20.000 i 
vaikų blogesnėse negu primity- < 
viose sąlygose.

Amerikiečių zonoje karinė vai- 1 
džia DP aprūpina pastoge ir duo- i 
da apie 50% maisto, paimto iš ! 
vokiečių ūkio. IRO maistą papil- ; 
do iki maždaug 2.000 kalorijų : 
dienai. Britų ir prancūzų zonų DP ] 
gauna 1.550 kalorijų dienai, arba ]

Tarptautinė pabėgėlių organizacija yra nustačiusi specialias kvotas išvietintlesiems asmenims emigruoti į IRO ' 
statutą pasirušusias valstybės

Pagal sudarytąsias IRO sutar
tis ir kitus laisvus susitarimus, 
15 kraštų numato per 1—3 metus 
priimti 314.200 DP. Pavyzdžiui, 
Prancūzija tuoj gali priimti 
69.000, Belgija, gal būt, 65.000, 
daugiausia angliakasių, Britanija 
— 60.000 darbininkų ir 20 000 ne
tekėjusių moterų, daugiausia na
mų ruošos darbams, Kanada — 
22.000, į Australiją per 1948 m. 
apie 25.000; Venecuela, Brazilija, 
Peru ir Čilė — apie 29.000. Per 
paskutinius *kelis mėnesius, įs 
kaitant ir tuos 1500, kurie, pagal

fesorium. Paskutinius 20 mėn. kun. 
Pakutka ėjo klebono padėjėjo pa
reigas St. Marys parapijoje Wil
kes-Barre, Pa.

imti 250.000 DP per ateinančius 
dvejus metus. Kai kurie kongreso 
atstovai, sugrįžę iš tyrinėjimo 
kelionės po stovyklas, išsireiškė, 
kad jie tiki, jog kongresas rati
fikuos atsakingą J. Tautoms įsi
pareigojimą. Strattono projektas 
— per 4 metus įsileisti 400.000 DP; 
Chelf projektas — tuoj įsileisti Berese susiorganizavo mažųjų ’ 
100.000; Ferguson projektas — lietuvaiHų moksleivių tautinių šo- 
įsileisti „be kvotos ir Ives-Ja
vits projektas padėti DP karo - 
našlaičiams-laukia artimiausios Laumkonyte, Irena Mažeikyte, Ne
reguliariosios Kongreso sesijos. lida Stašytė, Anselma Petraitytė, 
(NYT, 47. 11. 2.) ..................................... ..... ” *'

Moksleivių tautinių šokių ansamb
lis Argentijoje

kių ansamblis, kurį sudaro Juana

Amanda Jančytė ir Kazė Pečiūrytė

| pės, kurios praktiškai vykdo visus 
ft šios srities garbus.
K Monsanto Chemical Koncern 

atominė įmonė „Clinton Laborato- 
> ries" yra Oak Ridge. Šios įmonės 
i svarbiausias uždavinys — tobuli

ns nimas joje p agamintos atominės 
/ bombos, atominio spinduliavimo 

biologinės įtakos, kuri pasireiškė 
Japonijoje po atominės bombos 

; numetimo, tyrimas ir taip pat tyri
nėjimas radioaktyvių elementų.

„General Electric" koncernui 
priklausantis „Hanford Engineo- 

; ring Works" pačioje pirmoj eilėj 
\ * tiria galimybes panaudoti atominę 
f . energiją elektros energijai gauti. 
| į Taip pat jame dideliais kiekiais 
H| gaminamas plutonijus, kuris su- 

darė laponijoj numestos bombos 
|| I užtaisą. Šios dabo grupės žinioje 

Yra ir bandomosios atominės ener- 
|H gijos stoties statyba. Schenectady,

N.Y.
„Los Alamos Laboratories" pir

moj eilėj rūpinasi kariniams rei* 
kalams pritaikinti milžiniškus ener
gijos kiekius, atsipalaiduojančius 
skaldant atomą.

Long Island, bendradarbiaujant 
devyniems JAV universitetams ir 
valstybei remiant įkurta „Brook- 
hayen National Laboratory"- kur 
tiriamos bendrosios atomo proble
mos.

„Argonne National Laboratory" 
Chicagoje įkurta, bendradarbiau
jant kitiems 25 universitetams ir 
daugeliui pramonės koncernų. Čia 
pirmoje eilėje tiriama atominės 
medicinos, biologinės spindulių 
įtakos ir naujų skaldomų elementų 
chemikos klausimai.
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LIETUVOJE
Visur užkliūva

„Čia, po šiuo laišku pasirašiu
sieji, rugpiūčio mėn. 16 d. 13 vai. 
susirinkofne Vilniaus „Valgio“ 
tresto valgykloje Nr. 1 (Gedimi
no-Totorių gatvių kampas) papie
tauti. Susėdome prie stalo kits 
kito nepažindami, ir nepažįsta
mais būtume, gal būt, išsiskyrę, 
jei pietūs būtų paduoti žmoniškai. 
Laukiame pietų pusvalandį, lau
kiame valandą. Bet jų padavėja 
neduoda. Prašome, kad kaip nors 
mus aptarnautų, sakome, kad tu
rime skubių darbų, kad nėra lai
ko sėdėti ištisas valandas. Bet į 
mūsų pareiškimus niekas dėme
sio nekreipia, tarytum ne žmonės, 
o pagaliai būtume. Tik dviem va
landom ir 20 minučių praslinkus 
po mūsų prisėdimo prie stalo 
(t. y. 15 v. 30 min.) mums buvo 
paduoti pietūs.

Bet vienam iš mūsų trūko 500 
gr. duonos.

Paprašėme padavėją Podris, 
kad duoną grąžintų, bet ji atsi
sakė.

Tik po ilgų derybų pažadėjo 
duoną grąžinti rytojaus dieną.

Tada paprašėme skundų kny
gos, bet buvo atsakyta, kad kny
ga kontrolinėje inspekcijoje. Pa

prašėme, kad valgyklos vedėja 
drg. Sokolova skundų knygą 
mums vis dėlto duotų. Ir knyga 
pagaliau buvo duota, bet ji pasi
rodė be kontrolinių įstaigų para
šų, be antspaudo. Nusiskundi
mas, į tokią knygą įrašytas, gali 
būti išplėštas ir nepasiekti adre
sato. Todėl nutarėme tokią špar
galką nunešti į Prekybos darbuo
tojų profesinės sąjungos respu
blikinį komitetą, kad šis atatin
kamai reaguotų ir sutvarkytų val-
gyklos Nr. 1 darbuotojus. Knyga 
iš mūsų buvo paimta, bet mūsų 
prašymas, kad kas nors iš komi
teto su mumis nueitų į valgyklą 
padėtį išsiaiškinti — nebuvo įvyk
dytas. Buvo atsakyta:

— Mes eisime pietauti ir ištir- 
sime.

Bet su mumis drauge nėjo...“
Tokį laišką „Tiesos“ rugs. 19 d. 

nr. paskelbė Kauno Suaug. gim- 
naz. mokyt. V. Rutkauskas, LTSR 
ministrų tarybos darbuotojas G. 
Strausas ir Vilniaus miškų tech
nikumo mok. K. Ruseckas.

Statybinių medžiagų gamyba
„Kaune esančiam Statybinių 

medžiagų pramonės trestui Nr. 1 
priklauso stambiausios respubli
kos plytinės, kaip „Palemonas“, 
„Sargėnai“. Bet užklausęs tresto 
vadovus apie plytų gamybą gauni 
vieną ir tą patį atsakymą:

— Blogai su plytomis ...
Didelius uždavinius šių metų 

plytų gamybos planas statcTstam- 
biausiai Lietuvos „Palemono“ 
plytinei. Siems uždaviniams vyk
dyti ji turi visus reikalingus įren
gimus ir žmones. Bet gamybos 
planas nuolat žlugdomas. Per die
ną Palemone turi būti pagamina
ma 64.600 plytų. Vos 35.000 var
gais negalais išeina iš formų. Dar 
blogiau su čerpių gamyba. Vie
toje 8,400 čerpių, pagaminama 
2.-200. Plytinės vadovai maža rū

Linksmos lietuvės tremtinėj moksleivės

pinasi, nesisieloja dėl jiems pa
vesto darbo vykdymo.

Palemono plytinėje dirbama 
viena pamaina. Tai ir yra viena 
pagrindinių priežasčių, jog taip 
maža pagaminama plytų ir čerpių. 
Darbo jėgos yra pakankamai ir 
pilnai galima būtų dirbti dviem 
ar trimis pamainomis.

Antna priežastis — moliui vežti 
vagonėlių trūkumas. Molio sluogs- 
niai atrasti, jis kasamas. Tačiau 
mašinos ir darbininkai ištisas va
landas nesulaukdami molio stovi 
be darbo, nes nepakanka moliui 
vežti vagonėlių. Kada reikėjo re
montuoti vagonėlius, kurių apga
dintų plytinėj yra apie 80, plyti
nės direktorius Pišin ir vyr. in
žinierius Petrenko lengvabūdiš
kai mostelėdavo ranka į darbi
ninkų įspėjimus, kad reikalinga 
skubiai renibntuoti vagonėlius:

— Et, gausime iš Vilniaus.
Bet nesulaukus iš kitur paža

dėtų vagonėlių, imtasi remontuoti 
savus. Tačiau remontas vyksta 
labai lėtai. Plytų degimą gali su
žlugdyti kuro stoka, nes Palemo
no plytinės durpyne vietoje 90 to
nų kasdien iškasama tik 39 tonos.

Dideli sunkumai visose plyti
nėse yra ryšium su gipso stoka. 
Dėl Statybinių medžiagų pramo
nės ministerijos tiekimo — reali
zavimo valdybos kaltės ši svarbi 
čerpių gamyboje medžiaga ne
gauta.

Jei ministerijos tiekimo — re
alizavimo valdybos snaudaliai bū
tų laiku pakrapštę savo akis, gip
su visai lengvai galima būtų ap
sirūpinti.

Bet neturint čerpių formoms 
pagaminti gipso, jo vietoje gali
ma pavartoti specialius presus.

ROOSEVELTIENĖ GINA 
PABĖGĖLIUS

Lapkričio mėn. 5 d. Jungtinių 
Tautų posėdyje Lake Success ru
sai puolė atstovo Frank L. Strat
ton projektą įsileisti 400.000 DP į 
JAV Kaltinime nurodoma, kad 
•„išvietintieji asmenys Amerikon 
įsileidžiami tik dėl jų raumenų ir 
dėl Amerikos darbdavių interesų“* 
Franklin D. Roosveltienė į rusų 
kaltinimus tuojau atsakė pareikš
dama, kad jie yra „visiškai netei
singi“ ir atmetė Sovietų S-gos 
pravestą kritiką amerikiečių ad
ministruojamoms DP stovykloms 
Vokietijoje ir Austrijoje. Rusų de
legatas V. A. Zorin kaltino JAV 
Angliją ir Prancūziją, kad jos į- 
kurdinančios DP tokiuose kraš
tuose, kur jie turi dirbti „vergo 
sąlygose“.

Rooseveltienė, atsakydama į vi
sus priekaištus pasisakė prieš so
vietų rezoliuciją, kurioje reika
laujama, kad „kvislingai, karo nu
sikaltėliai“ gyveną sąjungininkų 
stovyklose, vengią repatrijuoti ir 
kad tose stovyklose esą daugiau

Tokį presą Palemono plytinė turi. 
Tačiau čerpių gamyba vilkinama, 
gamybiniai planai nevykdomi.

— Nėra gipso, — vėl skundžiasi 
plytinės vadovai.

Tuo tarpu nič nieko nedaroma, 
kad gautas presas būtų paleistas 
į darbą...

Ne geresnė padėtis ir Sargėnų 
plytinėj. Vietoje 37,000 plytų per 
dieną čia pagaminama 25,000. Ply
tinė turi duoti kasdien po 5.000 
čerpių. Tačiau jau kelintas mė
nuo čerpės negaminamos. Ir čia 
nėra gipso!

Gelgaudiškio plytinės direkto
rius Žemaitis dirba viską, tik ne 
jam pavestą darbą. Vietoje reika
lingų pagaminti 19,000 plytų, te- 
pagaminama 11,000. Čia pasirodo 
kaltas ne direktorius, bet... ark
lys, kurio direktorius Žemaitis 
niekur negali gauti moliui atvežti.

Panašiai dirba ir kitos Staty
binių medžiagų pramonės tresto 
Nr. 1 žinioje esančios plytinės. 
Negana to, jog plytų ir čerpių pa
gaminama labai maža, didelė jų 
dalis yra blogos kokybės.

Dėl šių plytinių blogo darbo 
pirmon eilėn kalti Statybinių me
džiagų pramonės tresto vadovai.

Eilėje atvejų tresto darbuoto
jai vengįa paremti plytinių darbą. 
Štai, prieš kurį laiką Sargėnų 
plytinėje buvo skubiai reikalin
gas molio presui diržas. Direkto
rius rašė trestui reikalavimus, 
prašė žodžiais, bet veltui.

— Neturime mes, neturi nei 
ministerija, — buvo atsakinė
jama treste.

Tačiau Sargėnų plytinės direk
torius šį diržą po ilgo vaikščiojimo 
į trestą, pareikalavus betarpiškai 
iš Statybinių medžiagų pramonės 
ministerijos — gavo.

(„Tiesa“, VII. 12) 

negu 400.000 Sovietų S-gos pi
liečių. (S&S, 47. 11. 6)

POPIEŽIUS PRAŠO AMERIKOS 
PRIIMTI DP

Gerai painformuoti Vatikano 
sluoksniai praneša, kad Popiežius 
Pijus XII kreipėsi į JAV, prašy
damas sumažinti imigracijos su
varžymus ir sudaryti sąlygas įva
žiuoti Europos išvietintiems as
menims.

Kalbėdamas apie Marshallio 
planą, Popiežius pareiškė: „Euro
pos tautoms ne tiek reikalinga 
pagalba ir pinigai, kiek taika. 
Kur tik pasiklausome, ten girdi
me iškankintų žmonių taikos ir 
tautų bendradarbiavimo šauks
mus“ (WK, 47. 11. 3.).

IR AMERIKOS LEGIONAS 
UŽ DP ĮSILEIDIMĄ

Iš Indianopolio pranešama, kad 
Amerikos Legiono tautinis vyk
domasis komitetas atsisakė prie
šintis Europos išvietintųjų asme
nų įsileidimui į JAV. Komitetas 
pataria įsileisti tam tikrą ribotą 
išvetintųjų asmenų skaičių.

Komitetas priėmė rezoliuciją, 
paruoštą Legiono Amerikonizmo 
komiteto, kurioje prašoma DP 
problemą išskirti iš .bendrojo 
imigracijos objekto“ ir ją ^trak
tuoti kaip ypatingą bėdos atvejį, 
įtraukiant ir humaniškumo rei
kalavimus“.

Komisijos pirmininkas James 
'E. Green pareiškė, kad ši akcija 
„jokiu būdu nenori pakeisti Le
giono tradicinės politikos-truk- 
dyti normalių kvotų imigracijos 
išplėtimą“ (S and S, 47. 11. 2.).

KANADA ĮSIPAREIGOJO 
PRIIMTI DP

Kanados radijo oraneša. kad 
Tarptautinė Pabėgėlių Organiza
cija Ženevoje iš naujo kreipėsi į 
Jungtines Tautas priimti 1.5 mil. 
benamiu pabėgėliu. Kanada kol 
kas įsioareigojo iki sekančiųjų
metu gegužės mėn. įkurdinti

Iš Pabaltijo futbolo žaidynių Augsburge. Viršuje — žaidynėse dalyvaujan
čios komandos eisenos metu, apačioje—komandos išsirikiavusios prieš gar

bės tribūną

20.000 DP. 4.000 asmenų jau pa
siekė Kanados žemę. Įvažiavę pa
gal normalias kvotas asmens, turį 
giminių Kanadoje, į šį skaičių 
neįeina. (Dena)

KATALIKU MISIJOS AUKA
Spalio mėn. 25 d. IRO iš Heidel

bergo praneša, kad Tautinė Kata
likų Labdaros Konferencija (Na
tional Catholic Welfare Confe
rence) pereitą mėnesį išleido 
30.700 dolerių amerikiečių zonos 
DP reikalams. Si suma buvo su
naudota, nuperkant rūbų, kurie 
Aschaffenburgo ir Wildvleeken 
stovyklose buvo padalyti. Be to, bu
vo nupirkta mokslo priemonių ir 
įrankių IRO vadovaujamoms pro
fesinėms mokykloms Arolsene.

Misija padėjo 199 išvietintiems 
asmenims iš amerikiečių zonos iš
vykti į Jungtines Amerikos Val
stybes. (Dena)

Šeimos vyksta pas
BELGIJOS DP

, Iš Heidelbergo pranešama, kad 
Belgijoje dirbančiųjų DP šeimos 
iš amerikiečių zonos gali vykti 
pas savo šeimos galvas PCIRO 
praneša, kad paskutinėmis spalio 
savaitėmis išvyko du ešalonai iš 
amerikiečių zonos. Pirmasis trans
portas su 450 asmenų išvyko iš 
Ambergo spalio mėn. 23 d. ir an
trasis su daugiau kaip 500 asmenų 
kelias dienas vėliau iš Stutt- 
garto. (Dena)

KAS GAUNA PAPILDOMĄ 
DIRBANČIO MAISTĄ

Spalių mėn. 28 d. Pasinge įvyko 
PCIRO apylinkių direktorių kon
ferencija. Joje buvo svarstomi 
dirbančiųjų papildomų normų 
klausimas ir bendroji DP maiti
nimo būklė. Amerikiečių zonos 
PCIRO aprūpinimo ir išlaikymo 
skyriaus direktorius Benjamin 
Horowitz pranešė, kad dirban
čiųjų 3200 kalorijų davinys bus 
išlaikytas. Papildomai darbinin
kai bus įtraukti*į vietinių bur
mistrų algų sąrašus ir gaus mė
nesines algas reichsmarkėmis ir 
naudosis socialiniu draudimu. 

Dirbančiaisiais bus patvirtinti 
tik tie DP, kurie dirba ne ma
žiau kaip 40 vai. per savaitę. Dir
bantieji PCIRO administracijoje, 
taip pat darbininkai, dirbą įkur
dinimo ir repatrijacijos darbą 
turi pirmumo teisę, skirstant pa
pildomas maisto normas.

Horowitz mano, kad apie 50.000

darbininkų amerikiečių zonoje 
gaus papildomą maistą.

Šios kategorijos pripažintos 
dirbančiomis: rūbų gamybą, mez
gyklos, batsiuviai, vietinės sto
vyklos įmonės, maisto paruoši
mas, kuro gamyba, toliau stovyk
lų policija, transporto tarnybos, 
sveikatos tarnybos. stovyklos 
kontroliniai organai ir dirbą ame
rikiečių kariuomenėje darbinin
kai.

DP, lanką amatininkų kursus; 
gąus papildomą maistą daugiau
sia tris mėnesius. Amatų kur
santai, įskaitant teoriją ir prak
tiką, turi dirbti nemažiau 40 vai. 
per savaitę ir per tris mėnesius 
gauti amatininko pažymėjimą. 
Manoma, kad apie 14.000 DP lan
kys šiuos kursus. Apie 1000 DP 
lanko amatų kursus Arolsene, 
Offenbache. Ludwigsburge, Ha
nau, Fuerthe ir Wuerzburge. Di
desnis skaičius lanko stovyklose 
rengiamus kursus. DP organiza
cijos, kurios rengia apmokymo 
kursus, turi taip pat teisę šio 
projekto ribose gauti paramą. 
(Inf. D. Nr. 1.)

KITZINGENAS — DIDŽIAUSIA 
LIETUVIŲ STOVYKLA BAVA

RIJOJE
PCIRO apylinkės centras iš 

Bad Brueckenau perkeliamas į 
Kitzingeną. Šios apylinkės PCIRO 
direktorius Mr. S. B. Milus taip 
pat praneša, kad greitu laiku Kit- 
žingene įrengiama 2600 asmenų 
lietuvių stovykla. Tuo būdu pa
naikinamos Seligenstadto ir 
Wuerzburgo vakarų stovyklos. 
Taip pat keli šimtai lietuvių iš 
Wuerzburgo Nord-Kiaserne per
keliama į Kitzingeną. Milaus 
nuomone, šis perkeldinimas pa
lies apie 3000 asmenų ir iki lap
kričio mėn. 15 d. turėtų būti 
baigtas. Kitzingenas bus didžiau
sia lietuvių stovykla Bavarijoje.

VAIKAMS PAPILDOMAS 
MAISTAS

Amerikiečių zonoje bus įreng
ta šešios specialios stovyklos DP 
valkams, nustojusiems per daug
svorio. Mažai sveriantiems vai
kams bus duodamas geresnis 
maistas. Vyr. IRO maitinimo ka
rininkas Klara Hill praneša, kad 
DP stovyklose turėtų būti suren
giami kursai,.kaip geriau sunau
doti DP maistą. Rūpinamasi, kad 
mokyklose besimoką vaikai gau
tų papildomą maistą.
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JAV karinės pajėgos 
turi būti pasiruošusios

Prezidentas Trumanas pareiškė, 
kad JAV turi laikyti ginkluotąsias 
pajėgas, kad galėtų užtikrinti 
taikos lygsvarą ,,pasaulyje, kuris 
sujaudintas nauju ’ rengimusi 
karui“.

Prezidentas savo pareiškimą da_ 
vė JAV laivyno pajėgų vadovams, 
kurie šventė pirmąją laivyno die
ną nuo to laiko, kai įsijungė į gin
kluotąsias pajėgas.

Vykdomojo komiteto viršininkas 
pareiškė: „Įnašas, kurį laivynas 
sumokėjo vyrų ir moterų gyvybė
mis, uždeda mūsų tautos didelę 
atsakomybę, kaip pasauly vado
vaujančiai pajėgai... Šį atsako
mybė apima ne tik teisingos ir sti
prios taikos įgyvendinimą, bet ir 
išlaikymą jėgų, kurios užtikrintų 
taiką (S&S, 47. 10. 28)

Ir britai netikti, kad 
sovietai turi atominę 

bombą
Molotovui paskelbus, kad nebė

ra atominės bombos paslapties, 
britų atominės energijos tyrinėto
jai pareiškė, jog sovietų užs. reik, 
min. tikrai meluojąs. Žymūs britų 
atominės energijos mokslininkų 
d-jos nariai sutiko, kad anglo- 
amerikiečių mokslo leidiniai yra 
nušvietę pagrindinius atominės 
bombos gaminimo procesus. Bet, 
pagal juos, tikroji paslaptis ir tik
roji atominės bombos problema ir 
glūdi jos gamyboje. Jie abejoja, 
kad Rusija jau dabar gamintų ar 
rengtųsi gaminti bombą ankščiau, 
nequ po kelerių metų.

D-jos pirmininkas ir Bristolio 
Universiteto teorinės fizikos pro
fesorius Nevtill Francis Mott pa
reiškė, kad draugija neturinti in
formacijų, jog Rusija yra radusi 
būdą atominei bombai pagaminti. 
„Gamybos problema yra tokios 
apimties, jog netikima, kad rusai 
ją pasigamintų" jis pareiškė. Tai 
yra neįtikėtina, kad ji būtų jau 
įveikusi visus atominės bombos 
pagaminimo techniškus sunkumus."

H. S. W. Massey, d-jos vicepir
mininkas ir Londono Universiteto 
matematikos profesorius mano, kad 
Mr. Molotovas, galbūt būtų galė
jęs pasakyti, kad turimos informa
cijos jau leidžia pradėti atominės 
bombos gamybą. M. L. E. Oliphant, 
vienas žymiausių d-jos narių ir 
Birminghamo universiteto fizikos 
profesorius Molotovo tvirtinimą 
pavadino tiesiai „tam tikros rūšies 
blefu". (NYHT 47. 11. 9.)

Amerikiečių kariai Vo
kietijoje supažindinami 

su Sovietų Sąjunga
Lapkričio pradžioje buvo pradė

tas amerikiečių okupacinių da
linių politinis lavinimas. Šio la
vinimo tikslas yra parodyti ka
riams dabartini Sovietų Sąjungos 
gyvenimą. Jau išleistos dvi brošiū
ros. Vienoj įų „Pažink savo kai
myną — SSSR" atvaizduojama „di
dingos ir žiaurios Rusijos istorijos 
dalis, pasakojama apie galingą vy
rą, kuris šią savaitę švenčia 30 
metų sukaktį, nuo to laiko, kai jis 
pagrobė valdžią ir ją išlaikė iki 
šiai dienai".

Pagrindiniais šio savaitinio kur
so. dalykais yra numatyti Rusijos 
geografija ir jos bendra politinė 
istorija. Antroji brošiūra „Komu
nizmas veikia" yra bendrais bruo
žais apibūdinta komunizmo veik
la. Joje, pasiremiant plačiai žino
mais istoriniais faktais, kuriuos 
kiekvienas, neatsižvelgiant į poli
tinius įsitikinimus, gali pasitikrin
ti, nurodoma, kad jau nuo Petro 
Didžiojo laikų Rusija yra valdo
ma be tautos pritarimo. Jos valdo

vai rėmėsi vien tik jėga. Ameri
kiečių okupacinių pajėgų kariams 
aiškiai pabrėžiama, kad Rusija dar 
niekad nepažino tikrosios „demo
kratijos“ ir ji negali pretenduoti į 
kovotoją už šią politinę filosofiją. 
Be jokių pastabų, brošiūroje ob
jektyviai yra pavaizduotos pir
mosios .bolševizmo dienos, ka
da Stalinas su Trockiu po Lenino 
mirties varžėsi dėl valdžios ir pa
rodoma kokiomis priemonėmis ši 
pergalė buvo pasiekta.

Siekiama užbaigti 
pilietinį karą Graikijoje

Spaudos konferencijoje JAV-bių 
misijos Graikijai šefas Mr. D. Gris
wold pareiškė, kad graikų kariuo
menei yra teikama pakankamai 
ginklų, amunicijos ir karo medžia
gos, kad ji pajėgtų užbaigti kraš
te siaučiantį pilietinį karą. Atsar
gumo sumetimais smulkesnių davi
nių apie suteiktus kiekius nieko 
nesakoma.

Tuo pačiu laiku graikų genera
liniam štabui artimi sluoksniai AP 
agentūrai pareiškė, kad yra gauta 
šiek tiek karo medžiagos. Buvo 
nurodyta, kad kautynių prie Met- 
sovo, 20 mylių į rytus nuo Jani
nos, metu sukilėlių pajėgos buvu
sios geriau ginkulotos, negu grai
kų kariuomenės. Mr. D. Griswold 
pareiškė, kad už graikų armijai 
tiekiamą karo medžiagą reikės 
mokėti tik 10% kainos. (NYHT 47. 
11. 9.)

Tikrins Bavarijos studentus
* Bavarijos karinės valdžios direk
torius gen. W. J. Muller įsakė ba
varų min. pirm. Dr. Hans Ehard 
rūpestingai patikrinti visus studi
juojančius. Esą, patikrinus klausi
mų ankietas paaiškėjo, kad iš 9433 
dabar BavarijojJjesimokančių stu
dentų 1403 priklausė NSDAP ir 
apie 701 studentas tai yra nuslėpę.

J. Byrnes pereis į filmų pramonę
Spauda praneša, kad pasitraukęs 

iš politikos buvęs JAV užs. reik, 
ministeris J. Byrnes pereisiąs dirb
ti į filmų pramonę.

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Kemptenas. Beveik visi kemptenie- 

čiai lietuviai Vėlinių išvakarėse su
sirinko j miesto kapines, kur tramr 
pomis pamaldomis buvo prisiminta 
čia tremtyje atsiskyrę iš kolonijos 
tarpo jau per 20 tautiečių ir nu
keliavę amžinybėn. Vietos parapijos 
klebonas kun. Stanevičius atlaikė už 
mirusius pamaldas, pasakė tai dienai 
pritaikintą pamokslą, o muz. P. Ar- 
mono vadovaujamas choras pagiedo
jo keletą giesmių. Uniformuoti skau
tai uždegliojo žvakutes ant po visas 
kapines išsiblaškiusių kolonijos mi
rusių tautiečių kapų.

— Lapkričio mėn. 5 d. pradėjo veikti 
fotografų amatininkų kursai, ku
riems vadovauja gimnazijos mokyto
jas. tremties laikraščių foto bendra
darbis, inž. Kazys Daug'ėla. Kursus 
suorganizavo LID Kempterto skyrius.

— Spalių mėn. 31 d. Kempteno ko
lonijos moterų susirinkime išrinktas 
moterų komitetas, kurį sudaro: pirm. 
K. Masiulienė, vice-pirm. V. Valavi- 
čienė ir sekr. Br. Gasparėnienė.

— Jau pusantrų metų laiko,, kai
lietuvių stovykloj veikia biblioteka 
— skaitykla, kurios lektūra iki šiol 
daugiausia buvo anglų kalba. Dabar
tinio komiteto švietimo ir kultūros 
reikalams norib L. Pračkailos rūpes
čiu, atsiranda jau nemaža ir lietuvių 
kalba knygų. Si biblioteka skirta vi
siems Kemptene gyvenantiesiems iš- 
vietintiems asmenims, bet ja, galima 
sakyti, tesinaudoja tik lietuviai. Šios 
bibliotekos — skaityklos vienas pa
reigūnas (lietuvis) nusiskundžia, kad 
vietinė PC IRO per daug čia kem
šanti bolševikinę literatūrą. Labai 
dažnai atsiunčią po dideli josios pun
dą ir įsaką išdėstyti ant visų stalų, 
o vėliau ateiną ir patys pažiūrėti, ar 
vykdomi jų įsakymai. Iv.

Iš Freiburgo padangės
Kristaus Karaliaus šventei atžymėti 

Freiburgo studentai ateitininkai sa- 
ruošė spalio mėn. 26 d. akademiją.

Buv. Vyr. Tribunolo Tei
sėjui

A. A. JULIJONUI 
BORElSAI

mirus, jo dukteriai Valeri
jai, giminėms ir artimie
siems gilią užuojautą reiš
kia ir kartu liūdi
Liet. Teisin. Tremt D. Augs

burgo Skyriaus nariai.

Staiga mirus L. R. K. Felt- 
bacho sk. vicepirmininkui
PLK. JONUI LAURINAIČIUI, 
gilią užuojautą reiškiame p. 
Onai Laurinaitienei

L. R. K. Fellbacho skyrius

Colleges doktorantę Van
dą Sruogienę ir stud. phil. 
Dalia Sruogaitę, mirus vyrui 
ir tėvui '
PROF. DR. BALIUI SRUOGAI, 
nuoširdžiai užjaučia ir drau
ge liūdi
Bonnos UnįversitetoStudentai 

Ateitininkai

Didžio skausmo dienomis, 
PROF. DR.

BALIUI SRUOGAI MIRUS, 
p. Vandai Sruogienei ir p. 
Daliai Sruogaitei reiškiu gi
lią užuojautą

Antanas Rūkas

šventės proga atlaikytos iškilmingos 
pamaldos, kurių metu kolonijos ka
pelionas dekan. J. Petrėnas pasakė 
turiningą pamokslą. Akademijos me
tu atitinkamai papuoštoje salėje 
svečias žurnalistas Selėnas paskaitė 
vertingą paskaitą „Kristus Karalius". 
Meninę akademijos dalį atliko Frei
burgo studentai ir kolonijos mažieji. 
Tuoj po minėjimo įvyko lietuvių 
studentų susirinkimas. Perrinkta stu
dentų valdyba, revizijos komisija ir 
atstovai t visuotini suvažiavimą.

Susirinkimo metu aptarti pašalpų, 
maisto ir kiti studentiją liečiantieji 
klausimai. Konstatuotas gyvas stu
dentų sambūrių kūlturinis veikimas, 
geras visų srovių sugyvenimas, geri 
santykiai su U-tetu bei kitais studen
tais užsieniečiais. Pagyvinti bendram 
visų DP studentų kūlturiniam veiki
mui buvo bandyta sudaryti DP stu
dentų atstovybę, kuri rūpintųsi ne 
tik kultūrine veikla, bet ir atstovau
tų DP studentų reikalus u-tete, (kas 
iš u-teto pusės pageidaujama), IRO 
ir prancūzų karinėje valdžioje. Ban
dymas tačiau nepavyko. Yra vilčių 
tačiau, kad bus sudaryta pabaltiečių 
studentų atstovybė (estų, latvių ir 
lietuvių). Lietuviai yra gausiausi 
Frelburge iš visų DP studentų, todėl 
nori, kad jų reikalai atstovybėse ne
būtų nustumti | užpakali. Iš naujo
sios valdybos tikimasi šiuo reikalu 
pozityvios veiklos ir daugiau kul
tūrinio studentijos, ne tik atskirų 
sambūrių veiklos.

šiomis dienomis pradėta registra
cija jaunų vyrų t Kanadą. Nuolat 
sunkėjant materialinei būklei, ne 
mažas skaičius studentų užsiregistra
vo. Greitu laiku tikimasi sveikatos 
tikrinimo komisijos.

Vienas asmuo (pavardė neskelbia
ma), at jausdamas sunkią studentijos 
būklę, dviems labiausiai pašalpos 
reikaliniems ir moksle pažangiausiems 
studentams sušelpti paskyrė 1000 
markių piniginės pašalpos.

Br. Zumeris

Pabaltijo Universitetas
Vėlinių dieną visi lietuviai studen

tai kartu su Pinnebergo lietuvių ko
lonija, aplankė Eggerstedto kapinėse 
palaidotus savo tautiečius. Kapai bu
vo papuošti vainikais, gėlėmis, žva
kėmis. Čia kalbėjo studentijos atsto
vai, kunigas. Neperdidžiausiose ka
pinėse liūdnai aidėjo Lietuviškų gies
mių garsai. Universiteto koplyčioje 
vyko dienai pritaikytos pamaldos.

A—is

Idėjos draugams ONUTEI 
SAVICKAITEI IR VLADUI 
VAITKUI saulėto šeimos gy
venimo linki
Heidelbergo stud, ateitininkai

Pranešame giminėms ir 
pažįstamiems, kad š. m. lap
kričio mėn. 9 d. Augsburge 
DP ligoninėje širdies prie
puoliu mirė mūsų mylima 
mamytė ir uošvė 
ANTANINA BARONIENE

Palaidota lapkričio 12. d. 
Augsburgo katalikų kapi
nėse.

Sūnus, duktė ir žentas.

Mielą „Žiburių" bendra
darbį KAZĮ BARONĄ, jo 
mylimai mamytei mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame

„Žiburių1' redakcija ir 
administracija

Ekonomistą K. BARONĄ, 
liūdintį dėl mamytės mir
ties, širdingai užjaučia

„Dainavos" sporto klubas

Ekonomistą K. BARONĄ 
liūdintį dėl mamytės mirties, 
nuoširdžiai užjaučia

„Dainavos" stalo 
teniso sekcija

Dipl.Ekon.
KAZIUI BARONUI, 

mylimai mamytei mirus gi
lią užuojautą reiškia

Sirjatavičiai, Krygeris, 
Saldaičiai

Kūno kultūros mokytojų, sporto 
klubų atstovų ir sporto darbuotojų 

suvažiavimas
š. m. lapkričio mėn. 28—29 d. d. 

Augsburge-Hochfelde šaukiamas va
karinėse Vokietijos zonose esančių 
kūno kultūros mokytojų, sporto klu
bų atstovų ir sporto darbuotojų su
važiavimas.

Kiekvienas tremtyje esąs lietuvių 
sporto klubas į šį suvažiavimą siun
čia po vieną atstovą.

Atvykę t ši suvažiavimą dalyviai 
registruojasi „Dainava“ sporto klubo 
patalpose. Maistu apsirūpina kiek
vienas individualiai.

Suvažiavimui sušaukti Komitetas

Pabaltijo futbolo 
turnyro reikalu

Dažnai periodinėje lietuvių spaudo
je užtinkame straipsnius, nagrinėjan
čius musų sportinio gyvenimo reika
lus, tačiau tas nagrinėjimas ne visuo
met yra objektyvus. O kad tokių 
straipsnių pasitaiko — užtenka žvilg
telti I „Tėviškės Garsoo" sporto ži
niose tilpusi straipsni- „Pabaltijo Fut
bolo Turnyras" (T. G. Nr. 96) ir su
sipažinti su jo mintimis.

Straipsnio autorius rašo:
„Pati turnyro organizacija buvo 

silpna ir rinktinė pirmoms rungty
nėms buvo sudaryta ir labai keistu 
būdu, Augsburgo sporto klubo val
dybos“.

Atidžiai perskaičius št sakinį susi
daro vaizdas, kad autorius visu 100% 
yra tikras savo minčių teisingumu ir 
nori jas įpiršti skaitytojams. Tačiau 
kaip Jo klysta! Nenorėdamas kibti 
prie ątskirų žodžių ir iškelti minėto 
straipsnio autoriaus tendenciją šmeiž
ti Augsburgo , Dainavos" sporto klu
bą. mėginsiu gerb. skaitytojus supa
žindinti su faktais.

Nesusitarus su latviais ir estais 
ruošti Pabaltijo Tautų olimpiadą, 
Muencheno sporto apygarda nutarė 
ruošti Pabaltijo futbolo turnyrą. Ka
dangi tokiam turnyrui pravesti ge
riausias sąlygas turi Augsburgas, to
dėl Muencheno sporto apygarda ir 
pavedė „Dainavos“ sporto klubui 
sueiti į kontaktą su latviais ir estais 
ir kartu su jais paruošti futbolo tur
nyrui taisykles parūpinti aikštę ir 
kt. Žodžiu. Augsburgo „Dainava“ bu
vo įpareigota sutvarkyti techniškąją

Dipl.Ekon.
KAZIUI BARONUI, 

mylimai mamytei mirus, gi
lią užuojautą reiškia
Norkūnų šeima ir Kaukaris

Gilaus liūdesio prislėgtai 
p. Stasei Volodkienei, Kor- 
zonų ir Volodkų šeimoms 
dėl jų vyro, tėvo ir uošvio

LIUDO VALODKOS
mijties reiškia nuoširdžią 
užuojautą
Stasė ir Jurgis JakuboniaL

Gilaus liūdesio valandoje 
kolegei mokytojai ELENAI 
ŠVAŽIENEI, jos mylimam 
broliukui Leonardui mirus, 
didžią užuojautą reiškia 
Ingolstadto Liet Gimnazijos

Direktorius ir mokytojai

Didžio skausmo valando
je, mirus mūsų brangiam 
vyrui, sūnui ir broliui a. a. 
Vytautai Sulaičiui, mus mo
raliai bei materialiai pam
inusiems, ypač Kassel-Mat- 
tenberg liet, parap. kleb. VI. 
Kulveliui, p. Z. Jonušui ir 
jo vadovaujamam „Lituani- 
cos" dūdų orkestrui, p. Do- 
brovolskienei, p. Stankevi
čiui, o taip pat visiems pa- 
lydėjusiems velionį į am
žino poilsio vietą tariame 
nuoširdų ačiū

Šulaičių šeima

šių žaidynių pusę, o Mūncheno 
sporto apygardos pifmininkas, dar iš 
Lietuvos laikų žinomas geras futbolo 
specialistas, pasiėmė rūpintis lietuvių 
komandos sąstatu.

Augsburgo .Dainava“ uždėtą jai 
naštą nešė kantriai ir savo pareigas 
atliko, kiek leido sunkios gyvenimo 
sąlygos.

Gaila, kad straipsnio autorius ne
nurodo, kur pasireiškė organizaci
niai „silpnumai“. O gal jis blogą 
rinktinės sudarymą mėgina sieti prie 
silpnos organizacijos!? Jeigu tikrai 
taip būtų, tai man silpnam filosofui, 
bus sunku įtikinti gerb. autorių, kad 
„silpna organizacija“ ir „labai keistu 
būdu sudaryta rinktinė“ yra dvi 
skirtingos sąvokos ir bent viešai 
spaudoje nevertėtų jų jungti.

Tai tiek dėl pačios organizacijos. 
O dabar žvilgterkime į antrąją meda
lio pusę-futbolo rinktinės sudarymą. 
Kaip minėjau futbolo rinktinės sąs
tatu turėjo rūpintis Muencheno spor
to apygardos pirmininkas, todėl „Dai
nava“ laukė iš jo žinios, kada pasi
rodys pirmieji sporto reprezentantai. 
Tačiau jie nesirodė. Tuomet „Daina
vos“ sporto klubas, bijodamas kad 
futbolo turnyras gali iširti dėl lie
tuvių futbolininkų neatvykimo, savo 
iniciatyva ryžosi gelbėti susidariusią 
padėtį ir nutarė per savo futbolo 
sekcijos vadovą šaukti Jam žinomus 
futbolininkus. Ir taip suvažiavo va
dinamoji rinktinė ruoštis artėjančiam 
turnyrui.

Sąstatą prieš latvius sudarė ne 
„Dainavos“ sporto klubo valdyba, 
kaip kad autorius mini, bet geresnie
ji futbolininkai, pasitarę su minėto 
klubo futbolo sekcijos vadovu. Po
sėdyje dalyvavo tik vienas „Daina
vos“ sporto klubo valdybos narys, ir 
tai tik pakariamuoju balsu, todėl kal
tinti valdybą, kad ji blogai sudarė 
sąstatą, būtų nelogiška. Žinoma, to 
gal nebūtų daręs ir minėto straipsnio 
autorius Jeigu jis butų vietoje iš
siaiškinęs, kas sudarė mūsų rinktinę.

Sąstatą prieš estus' sudarė Muen
cheno sporto apygardos pirmininkas, 
į Augsburgą atvykęs tik antrąją 
rungtynių dieną, ir, visų nustebimui, 
pareiškęs, kad apie šį turnyrą nieko 
nežinąs. Būtų pateisinama,'jeigu pa
našiai išsireikštų eilinis pilietis, atsi
tiktinai užklydęs į Augsburgą bet 
kad ape šias žaidynes nežinotų spor
to pareigūnas, žadėjęs sudaryti lietu
vių futbolo vienuolikę—daugiau, ne
gu keista. O vis tik, faktas lieka 
faktu. Įdomu, ar straipsnio autorius 
mėgino pagvildenti mintį, kas būtų
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1947. XI. 15. Nr. 46 (105) Žiburiai lipsi.

įvykę jeigu „Dainava“ būtų pasiti
kėjusi apygardos pirmininko pažadais 
if būtų nesukvietusi futbolininkų, iš 
ko tuomet apygardos pirmininkas bū
tų sudaręs rinktinę paskutiniąją 
rungtynių dieną prieš estus.

Baigdamas norėčiau minėto straips
nio autoriaus paprašyti, kad dalyko 
esmės neišaiškinęs tendencingai ne- 
sisvaldytų žodžiais ir kaltintų .. tik 
tuos, kurie tikrai yra to verti.

V. Simutis

ŠVEDAI VYKSTA
„LIŪTO NARVAN“

šio mėnesio gale švedai vyksta 
Londonan, pini vilčių nugalėti anglų 
liūtą jo paties narve. Tai jau try
liktas kartas, kai puikiausiai pa-'" 
siruošusios kontinento valstybinės 
rinktinės vyksta vis su viltim lai
mėti. Tai žygis, kuris dara nė kartą 
nebuvo apvainikuo'tas sėkme.

Truputis istorijos. Pirmieji 1931 m. 
karštą pirtį gavo ispanai su gar
siuoju Zamorra,-kuriam niekad savo 
gyvenime neteko tiek daug kartų 
išimti kamuolio iš tinklo, kaip High
bury stadiono vartuose. Pasekmė \;7! 
Po metų žymusis austrų „Wunder- 
teamas“ tejvarė anglams didoką do
zę baimės, bet pralaimėjo 3:4. Pran
cūzai tuoj po to buvo ištikti žiaures
nio likimo — 1:4. 1934 m. naujai iš
keptas pasaulio meisteris Italija pra
laimėjo daug aiškiau, negu kukli 
pasekmė — 2:3 — tai sako. 1935 m. 
Vokietija irgi vilčių kupina, „priėmė“ 
sausai 0:3. Metais vėliau Vengrija 
su visom savo žvaigždėm pasiekė 
dviejų įvarčių, bet gavo ištisą pu
stuzinį. Bene, geriausios pasekmės 
pasiekė 1937 m. Čekoslovakija — pra
laimėjo garbinga pasekme 4:5. 1939 
m. paskutinis svečias prieš karą Nor
vegija aiškiai pralaimėjo 0:4. Po še
šių metų pertraukos 1946 m. net trys 
svečiai iš kontinento gavo stiprokos 
„pylos“: Belgija 0:2, Šveicarija 1:4 
ir Olandija net 2:8. Paskutinioji ang
lų auka šių mėtų pavasarį buvo Pran
cūzija, kurios vartininkas DaRui su
žavėjo anglus, įkėlė sau kainą ir lei
dos tik tris kartus nugalimas. Tuo 
tarpu vyrai aplink Ben Bareką 
neįstengė nei karto įveikti ramaus 
Swifto.

Dabartinis bandymas nugalėti ang
lus jų pačių tvirtovėje plačiai dis
kutuojamas Europos sportinėje spau
doje.

Švedai, po aiškios pergalės prieš 
Norvegiją 4:1, gerai žino savo stip
rybes bei silpnumus. Ir mums keis
toka, kad švedai ramūs dėl savo 
puolimo ir tikri, kad sausai, nieko 
nepešęs jų puolimas aikštės neapleis. 
Bet gynimas, nors ir geras, bet anglų 
puolikai lemiamose sekundėse, o gal 
net dalyse, tikrai pajėgs išnaudoti 
švedų klaidas.

Iš kitos pusės, švedai smulkiai na
grinėja anglų galimybes, numatomą 
sąstatą ir, net, sunkumus. Juk Ang
lijoje dar jaučiamas slogutis po pra
laimėjimo prieš Šveicariją (Ziuriche 
0:1). Šio slogučio net ir aiškios per
galės pries Portugaliją bei Belgiją 
galutinai nepagydė. Beje, švedai lau
kia, kad anglai šį kartą išeisią su 
visai nauja rinktine. Įdomu, kad 
pirmą kartą per 40 metų BiEfEi 
(British Football Association) rung
tynių sąstatą apkalbėsianti prie bendro 
stalo su geriausiais anglų žaidikais. 
Be to, švedai puikiai žino, kaip at
rodo Arsenalo „narvas" — populia
rusis Londono Highbury stadionas su 
savo šaltaisiais anglų žiūrovais, ku
riuos atsitiktinai į rungtynes pate
kęs europietiss greičiau palaikys ko
kiais ispanais ar italais. Savos rink
tinės „užnugariui“ sudaryti į Lon
doną vyksta virš 1000 gerai organi
zuotų švedų. Tam tikslui du laivai 
jau senai išparduoti ir laukia iš
plaukimo dienos, šiuos švedus anglai 
lengvai pažins iš apsiginklavimo“ — 
tautinė vėliavėlė bei didžiulis mega
fonas! Įsivaizduokit 1000 asmenų „cho
rą“, kuris jau gerai „susidainavęs" 
iš anksto surepetuotais kovos šūkiais 
stengsis palaikyti savųjų kovos dva
sią, o gal net daugiau — atsispirti 
prieš 67 000 anglų.

Kaip ten bebūtų, bet šios rungty
nės bus šio sezono futbolo šlageris! 
Tai yra kontinento futbolo prestižo 
reikalas. Juk, jeigu švedams pavyktų?

Be to, juk tai kaip tik tryliktas 
įsiveržimas į „liūto narvą“. Bet ang
lai nesą prietaringi . .. Va

Kasselio sportas
— X. 24 Lituanicos futbolos vienuo

likė sužaidė su vietos jugoslavais 3:3 
(0:0). Įvarčius įkirto Sabaliauskas 2 
ir Adomavičius 1. Tai buvo penktas 
šiais metais Lituanicos susitikimas 
su jugoslavais: dvejos rungtynės lai
mėta ir trejos baigėsi lygiomis, įvar
čių santykis 20:11.

— Daugiau kaip mėnesį laiko už
trukusios baigėsi gimnazijos krepšinio 
pirmenybės, kurios buvo vykdomos 
trijose grupėse ir kuriose dalyvavo 
17 komandų su daugiau kaip 100 jau
nųjų krepšininkų. Vyr. berniukų 
grupėje pirma vietą laimėjo VIII/VH 
kl., surinkusi lo tašk. ir kr. sant. 
319:195. Daugiausia taškų pelnė Ko
valskis VII kl. — 81 ir Butkevičius
V kl. — 77. Jaun. bern. gr. nugalėtoju 
išėjo II ir I kl. su 20 tašk. ir kr. s. 
586:294, Antroje vietoje liko IH kl. I 
kom. su 18 tašk. kr. s. 584:249. Dau
giausia taškų pasiekė Mėlinis IH kl.
— 245 ir Galeckas VI kl. — 176. Mer
gaičių grupėje, dėl geresnio krepšių- 
santyklo. pirmą vietą užėmė VII kl. 
komb. su 10 tašk. kr. s. 212:59. antrą
VI kl. I su 10 tšk. kr. s. 163:83. Dau
giausia taškų Labanauskaitė VII kl.
— 105 ir Jelmokaitė VI kl. I 70.

— Gimnazijos mokytojų - mokinių 
stalo teniso rungtynės baigėsi aukšta 

mokinių pergale 8:1 Laimėtojams 
taškus pelnė: Raudys 3, Slėnis 3, ir 
Saltmiras 2, mokytojams garbės taš
ką iškovojo Šeštokas.

K, Miškinis

Kempteno jauniai — Augsburgo 
estų rinktinė — 53:32 (26:22)

Lapkričio 1 d. i Kempteną buvo 
atvykę Augsburgo estų krepšininkai 
ir čia sulošė krepšinio rungtynes su 
mūsiškiais Jauniais. Pradžioje mūsiš
kiams nesiseka, pirmauja estai,, bet 
jau pirmojo puslaikio gale pavyksta 
mūsų jauniesiems krepšininkams estus 
pralenkti. Antrame puslaikyje estai 
visai pakrinka, ir mūsiškiai baigia 
rungtynes didele taškų persvara savo 
naudai. Galutinė susitikimo pasek
mė 53:32 (26:22) kempteniečių lietu
vių naudai. Taškų pelnė: Kempteno 
lietuvių jauniams — Gilys — 22, Lau
kaitis — 8, Muliuolis — 5, Eidėnas — 
18; Augsburgo estams — Lohmus — 
7, Konze — 9, Villomaem — 6. Vel- 
lenurme — 8 ir Vesterstein — 2.

Rungtynes pravedė Adolfas Andru
lis. Iv.

Gmūndiečiai Įveikė vokiečius lC%:5’/»
Schw. Gmūnd stovyklos šachmati

ninkai dalyvauja WUrttembergo vo
kiečių pirmenybėse su 2 savo ko
mandom. Neseniai buvo pirmosios 
pirmenybių rungtynės su Schw. Gmūnd 
pirmuoju (1872) m) Schach-Vereinu. 
Jos pasibaigė lietuvių laimėjimu 10,5 : 
5,5. Tokio stipraus lietuvių pasirody
mo vokiečiai nelaukė, nes iki šiol Jie 
buvo vienas rungtynes laimėję, o ki
tas užbaigė lygiomis. Lietuvių laimė
jimas prieš antrąjį Schw. Gmūnd 
klubą 12 :6 jų nestebino, nes Jie 
stipresni už pastarąjį klubą.

Paskutinių rungtynių pasekmės to
kios: Brazauskas 0, Markevičius 1, 
Kaunas 0, Stančius, Anskolis ir Žilys 
(visi trys lygiom), Striukas 1. Maš- 
činskas 1, Pyragius 0, Mačiukas 1, Po
vilaitis 1, Zenkevičius 0, Stančius jun. 
1, Jurgulis 1, Cižauskas 1, Bulgaraus- 
kas 1. ,

SKIBNIAUSKO SIMULTANAS
Schw. Gmūnd stovykloje XI. 8 d. 

žinomas lietuvių šachmatininkas V. 
Sklbnlauskas žaidė simultaną prieš 
12 vietos šachmatininkų ir turėjo

Pasų prašymai iš Vokietijos į Gen. 
Konsulatą New Yorke dar ir dabar 
užtrunka kelyje po du mėnesiu ir 
daugiau, todėl svarbu, kad Jie būtų 
taip paruošti, jog be papildomo su
sirašinėjimo būtų galimą išduoti pasą. 
Dabar pasitaiko, kad' atėjus paso 
prašymo vykdymo eilei, atseit, paso 
išrašymui, paaiškėja įvairiusių trū
kumų: pavardė dvejopai parašoma — 
anketoje vienaip, pasirašoma kitaip; 
vietoje dviejų atsiunčiama viena fo
tografija; dažnai anketoje nenurodo
ma gimimo data arba vieta, arba 
taip nurodoma, kad kyla rimtų abe
jonių. Pavyzdžiui, gimimo data kar
tais taip parašoma: 10. 11. 12, arba 
10. 11. 1912. Kyla rimtų abejonių, ar 
tokia data yra: 1912 m. lapkr. 10, ar 
1912 m. spalio m. 11 d. Todėl mėne
sių • vardus prašome rašyti žodžių 
(sausis, vasaris), arba romėniškais 
skaitrųpnimis, o tik metus ir mėne
sių dienas arabiškais skaitmenimis.

Išvengimui nereikalingo pasų išda
vimo užtęsimo paduodame šias in
formacijas, kurias prašome galimai 
plačiau paskleisti tarp tremtinių per 
spaudą ir komitetus, kad kreipda
miesi su pasų prašymais į mus jų 
laikytųsi:

1) Pasus Lietuvos piliečiams ameri
kiečių zonose Vokietijoje ir Austri
joje išdavinėja Lietuvos Gen. Kon
sulatas New Yorke; Lietuvos pilie
čiams britų zonose Vokietijoje ir 
Austrijoje — Lietuvos Pasiuntinybė 
Londone; Lietuvos piliečiams pran
cūzų zonose Vokietijoje ir Austrijoje 
— Lietuvos Konsulatas Chicagoje.

2) Kadangi tremtiniai dažniausia ne
turi gimimo bei vedybų metrikų iš
traukų arba su turimomis nenori 
skirtis, tai Gen. Konsulatui' atsiun
čiamos pasų prašymų anketos be 
lydimų dokumentų. Todėl ir pasų 
prašymų anketas pfašome siųsti per 
vietinius lietuvių komitetus. Komite
tų pirmininkai įpareigojami per liu
dininkus ar dokumentus anketose su
teiktų žinių tikrumu įsitikinti ir tik 
po to rekomenduoti Gen. Konsului 
išduoti užsienio pasą. Prašytojo pa
rašas anketoje ir taipgi asmens ta
patybė fotografijoje turi būti paliu
dyti lietuvių komiteto. Būtų gera, 
jeigu komitetai, siųsdami anketas, 
kartu rekomenduotų, kokiu keliu 
pasus geriausia jiems pasiųsti. Pra
šymams be komitetų rekomendaci
jos eigos nebus duodama, nebent 
kas iš konsulato pareigūnų, prašyto
ją asmeniškai pažintų.

3) Išpildant anketas prašoma rašyti 
aiškiai ir išskaitomai, ypatingai var
dus, gimimo datas ir vietų pavadini
mus. Moterų pavardės šalia moteriš- 
kosisos lyties, kaip pavyzdžiui, Sen
kuvienė, Senkutė, anketoje turi būti 
paduodamos ir vyriškąja lytim, nes 
retesnių pavardžių tą*nustatyti kar
tais būna sunku, o pasai išrašomi 
vyriškąja lytimi.

4) Niekas neturi teisės turėti dvie
jų Lietuvos užsienio pasų, todėl pa
sus gavusieji iš Lietuvos Gen. Kon
sulato Šveicarijoje ar Pasiuntinybės 
Londone naujų tegu neprašo. Jei kas 
turi Lietuvos užsienio pasą Išduotą 
įstaigos, kurios nepripažįsta sąjungi
ninkai, tai prašydamas naujo mums 
turi tą senąjį pasą atsiųsti.

5) Gauti užsienio pasui vien tik 
vidaus pasų nuorašų ir fotografijų 
neužtenka. Prie jų dar turi būti pa

pasitenkinti kuklia pasekme 5,5:6,5. 
Simultano pasekmės tokios: Brazaus
kas 0,5, Markevičius 1. Kaunas 1, 
Stančius 1. Maščinskas 1, Zenkevi
čius 1, Jurgulis 1, kiti pralaimėjo.

Tremties bokso tvirtovę-Kasselio 
<tNerį“ prisiminus

Dabartinėse sąlygose gyvendami, 
negalime nepastebėtai praeiti pro 
kiekvieną vienokį ar kitokį pasireiš
kimą, kuris turi teigiamos reikšmės 
mūsų tremtiniškame gyvenime. Sį 
kartą aš noriu kalbėti kaip tik apie 
negirdomis praleistą buv. Kasselio S. 
K. „Neries“ boksininkų veiklą, kuri 
turi likti mūsų sportiniame gyveni
me ryškiu paveikslu.

Šios bokso tvirtovės užuomazga 
reikia laikyti jau 1945 m. rudenį, ka
da. nors dar neįsijungus į sporto 
klubo - rėmus, buvo pradėtas darbas. 
1946 m. gegužės mėn. boksininkams 
persitvarkius į SK ..Nerį“ ir įsteigus 
bokso sekciją, kuriai vadovavo tuo
laikinis klubo pirm. R. . Trampas, 
darbas dar suintensyvėjo. To pat mė
nesio pabaigoje suruoštos pirmosios 
rungtynės su Moenchenbergo lenkais 
davė jau beblogą pasekmę 7:7. Tai 
buvo gera pradžia, kuri pradedan
tiems boksininkams davė pasiryžimo 
ateičiai ir jau kitose rungtynėse prieš 
tuos pačius lenkus išplėšta pergalė 
8:6. Apygardinė DP olimpiada Arolse- 
ne mūsiškiams atneša taip pat gra
žių vaisių, iš 6 joje dalyvavusių bok
sininkų 5 laimėjo pirmąsias vietas. 
Taip žingsnis po žingsnio neriečiai 
boksininkai vis labiau tobulinosi ir 
skynė pergalės vieną po kitos, Ruo
šiant svarbesnias rungtynes, klubo 
iniciatyva buvo kviečiami kitose sto
vyklose gyveną žymesni boksininkai: 
Šležas, Koira ir kt, kurie, čia būdami 
dažni svečiai, duodavo stipraus im
pulso vietinėms pajėgoms. Iš tokių 
sujungtomis Jėgomis kovotų rungty
nių yra pažymėtina pergalė prieš 
Frankfurto vok. rinktinę (11:4) ne
žymus pralaimėjimas (8:6) prieš sti
prius Kasselio vokiečius ir kt. .

Pereitų metų lapkričio mėn. „Ne
riai“ persiformavus į naują klubą 
..Lituanica" buvę visi neriečiai pe
rėjo jon, ir toliau tęsia pradėtą dar
bą. —Edv— 

Informacijos Lietuvos užsienio pasu reikalu
ties prašytojo išpildyta ir pasirašyta 
anketa.

6) Jungt. Amerikos Valstybėse, prisi
laikant Lietuvos pasų mokesčių įsta
tymų už pasus, galiojančius iki dvie
jų metų, imama 6.00 dol. (30 litų) 
konsularinis mokestis. .Atsižvelgiant 
į tolį ir kitas aplinkybes, Europoje 
gyvenantiems išduodami pasai, ga
liojantys ketveris metus, todėl ata
tinkamai ir kosularinis mokestis būtų 
dvylika JAV dolerių. Kadangi oficia
liai vokiečių markės kursas nustaty
tas 10. markių už dolerį, tai ir kon- 
sularinio mokesčio tenka imti po 120 
markių už pasą. Lietuvos Gen. Kon
sulatas New Yorke pretenzijų į mo
kestį už pasus neturi, todėl visas už 
pasus Vokietijoje ir Austrijoje gau
tas pajamas paveda VLIK-ui. Atsiž
velgiant į nepajėgumą mokėti, ko
mitetų pirmininkai tą mokestį gali 
sumažinti arba visai nuo mokėjimo 
atleisti.

7) Pasų anketos pirmoje eilėje tu
rėtų turėti visas į pasą įrašyti reika
lingas žinias. Tam tikslui galėtų būti 
reprodukuota Lietuvos Gen. Konsu
lato New Yorke dabar vartojama 
užsienio paso prašymo anketa, iš
metus gal tik angliškąjį tekstą ir 
atatinkamai pertvarkius 22 paragra 
fą, atsižvelgiant į tą aplinkybę, kad 
tremtiniai dokumentų kaip ir neturi.

8) Jeigu kam nebūtinai tuojau rei
kalingas Lietuvos užsienio pasas, tai 
tegul nesiskubina kreiptas į Lietuvos 
Gen. Konsulatą New Yorke. Tuo at
veju pasus greičiau gaus tie. ku
riems būtinai greitai Jie reikalingi.

New York, N. Y.
1947 m. rugp. 15 d.
, Lietuvos Gen. Konsulatas 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Atspaustas užsieniečiu akademikų 
žurnalas „Scholar4*

šiomis dienomis atspaustas užsie
niečių akademikų Vokietijoje žurnalo 
pirmasis numeris, 112 puslapių, kaina 
5 M. Žurnalas leidžiamas Heidelberge.

Be kitų straipsnių, lituanistikos 
klausimais rašo prof. Ernst Fraenkel 
_,Der baltische Sprachstamm und sein 
Verhaitnis zu den ąnderen indoger- 
manischen Idiomen“; prof. J. Balys 
..Volkscharakter und VolksbrMuche 
der Litauer“. Angliškai atspausta 
Stepo Zobarsko novelė „The Mon
signor’s Footstool". Studentams įdo
mus straipsnis World Student Re- 
lief’o „Heimatlose Studenten“. Kro
nikoje: The Baltic University, Der 
Zentralausschuss der baltischen Stu
denten, In the Name of 5000 Stu
dents, An die estnische, lettische und 
litauische Studenten etc.

Doktoratų aptarimų skyriuje: Dr. 
V. Labokas, Dr. J. Stankaitis, Dipl.- 
Ing. J. Gimbutas, Dr. M. Alseikaitė- 
Gimbutienė, Dr. G. Grinevičius. Dr. 
E. Butrimavičius.

Adresas užsakymams (prašoma vie
ton užsisakyti bendru sąrasu): ..Scho
lar" Heidelberg, HSuserstr. 32

Antrasis numeris ruošiamas gruo
džio pabaigai išleisti. Medžiaga siųs- 
tina tuojau pat. Ypatingai pageidau
jama kronikinė medžiaga iš studen
tų gyvenimo ir pranešimai apie mūsų 
akademikų mokslinius darbus—

„Scholar Redakcija.“

VIS LABIAU IR LABIAU AIŠKĖJA, KAD MŪSŲ KULTŪRINIS GY
VENIMAS SAVO JĖGA SEMIA IS RELIGIJOS. ŽMOGUS DAŽNAI 

YRA RELIGINGESNIS NEGU JIS MANO.

Dėlto yra inteligento vertas uždavinys, pažinti tą antgamtinį, 
vyksmą, kuris jame vyksta ir jį sąmoningai išgyventi.

Sį uždavinį padeda atlikti

NAUJASIS GYVENIMAS 
relig. kultu r. la’ikrastis.

Jis per savo dvejus ėjimo metus yra patiekęs daug vertingos 
medžiagos krikščioniškajam gyvenimui statyti.

Užsisakyti jį galima per spaudos platintojus. Kam per spaudos pla
tintojus yra nepatogu, prašoma kreiptis administracijon

(13b) Mttnchen 27, 
Lamontstr. 21.

Vieno numerio kaina 1,50 RM. Užsisakyti galima pasiunčiant bent 
10 RM. prenumeratos sąskaiton. Išeina 2 kart mėnesyje. Galima gau
ti ir anksčiau išėjusius numerius.

SKELBIMAI
Buvusiems UNRRA-os 
universiteto studentams

Nežiūrint į visas Studentu Sąjungos 
valdybos pastangas, darytai per pas
kutinius mėnesius, nepasisekė įkurti 
nei Tarptautinio Universiteto, nei bu
vusius UNRRA-os universiteto stu
dentams patekti į vokiečių aukštąsias 
mokyklas dar 1947 metų žiemos se
mestrui. Patyrimai parodė, kad šios 
problemos gali būti išspręstos tik 
bendrai veikiant visai studentijai. Dėl 
šių priežasčių š. m. lapkričio mėn.
20 d. 10 vai. Deutsches Museum 
Mūnchene šaukiamas visuotinis bu
vusių UNRRA-os studentų

susirinkimas
Kadangi dabartinės valdybos kaden
cija jau pasibaigė spalio mėn., šiame 
susirinkime bus renkama nauja val
dyba. Dienotvarkėje numatyta:
1. Pranešimas apie valdybos metinį 

darbą,
2. Iždo pranešimas,
3. Rev. Kom. pranešimo priėmimas,
4. Tarptautinis universitetas,
'5. Steigimas studentų sąjungos, kuri 

rupintūs Tarptautiniu universitetu, 
6. Statuto priėmimas ir rinkimai.

Visi studentai, norį tęsti studijas 
vokiečių universitetuose ar Tarptau
tiniame Universitete, prašoma šiame 
susirinkime dalyvauti.

Studentų Sąjunga

Lietuvių Studentų Valdybų 
ir studentijos žiniai

Dėl susidėjusių techniškų kliūčių 
metinis lietuvių studentų atstovų su
važiavimas įvyks ne š. m. lapkričio 
14 — 15 d. d. WUrzburge, bet lapkričio
21 — 22 d. d. Augsburge. Suvažiavimo 
vieta: lietuvių stovykla Hochfeld. At
vykę collegos registruojasi vietos 
lietuvių komitete. Suvažiavimo po
sėdžio laikas lieka tas pats.

Lietuvių Studentų Centrinė 
Atstovybė Vokietijoje.

Tuntininkių suvažiavimas
šių metų XI. 30 — XII. 1 d. Schw. 

Gmūnd, lietuvių stobykloje, Bismark 
Kaserne, šaukiamas L.S.S. skaučių 
seserijos vadijos tuntininkių. vie
tininkių, skyrių Ir mažesnių vienetų,

Paieškojimai
Antanas Ražinskas gyv. Lenkijoje, 

kilęs iš Totorkiemlo km., Vištyčio 
vlsč. ieško: tėvų ir brolio Alfonso. 
Kreiptis šiuo adresu: A. Ražinski, 
Rychlik Nr. 4, Pow. Pila — Polska — 
Polen.

Miss Goldie Powitz, 5915 N. Ken
more Avenue, Chicago 40, Illinois, 
United States America, ieško Miss 
Minnie Goldie Powitz, maždaug 58 

. metų amžiaus. Paskutinis jos žino
mas adresas: Alsėdžiai, Telšių apskr. 
Žinantieji apie šį žydų kilmės as
menį prašomi rašyti viršuj nurody
tuoju adresu.

Vydūnas Petras, gyv. Argentina, 
Buenos Aires Famatina 3025. ieško 
Viduno Jono, gim. apie 1921—22 m.

Beteška (Beleckas), gyvenąs Brigh
ton 35 Mass. Lincolin St. USA, ieško 
savo brolio sūnaus Belecko, kilusio 
iš Paknio parap.

Mažeikienė Vanda, gyv. Augsburg- 
Hochfeld DP Camp 9/32, ieško sesers 
Guzikienės Jadvygos su dviem vai
kais. Guziko Petro su šeima, Guziko 
Juozo su šeima.
• Kvictkauskas Kostas (Andrius) pra
šomas atsiliepti šiuo adresu: Kun. T. 
Palukaitis (13b) Wallerstein/Ries, 80. 
Ieško jo dėdė Amerikoje.

Onutė Ašmontaitė, gyv. Ba«i-Mūn- 
der sanatorijoj, prašo atsiliepti gimi
nes ir pažįstamus.

Legr. Grigonis Joseph, S. P.?2. 335 
C. M. 1, T. O. E. France, ieško šiur- 
kutės Stasės, gyv. 1945 m. Innsbrucke.

L. Šalna, gyv. Oldenburg, Unterm 
Berg Caup, ieško Petro Šalnos.

Dominik ir Paulina Gudžiūnai, 12223 
So. Lowe Ave. Chicago 28, III. kilę 
iš Šiluvos parap., Liepkainės kaimo, 
Šiaulių apskr., ieško giminių ir pa
žįstamų.

Adv. Meškauskas Juozas, gyv. Augs- 
burg-Haunstetten, Flachsstr. 36, ieško 
Vlado Morkūno, kuris 1945 m. buvo 
Laibach (Liubjina) mieste, Slovėnijos 
sostinėje.

Sidabras Robertas, gyv. MUnchen, 
Steingadenerstr. 7, ieško Sarapnickų 
Stasio, Beno, Leono ir Prano. 

vedėjų suvažiavimas. Mišrių tuntų 
skaučių vienetų vadovės, be šio šau
kimo, kitų kvietimų negaus, nes va- 
dija neturi jų adresų.

Nakvynės, kava ir sriuba bus parū
pinta. Užkandžio reikės pasiimti.

Smulkesnių informacijų prašome 
kreiptis i suvažiavimo organizatorę 
psktn. dr. Mariją Žilinskienę — 
Schw. Gmūnd Bismark Kaserne, 9 
blokas. Vadlja

Pabaltijo Filatelistų S-ga „Baltija“ 
Augsburge, Hočhfeldo stov., kiek
vieno mėnesio I—mą 'sekmadienį 13 
vai. vykdys pašto ženklų varžytynes. 
Varžytynėms ženklai serijomis, rin
kiniai ir kt. priimami iki 15 d. kiek
vieno mėn.

Ženklus siųsti:
Juozui Liubinskui, Augsburg, Von 

Richthofenstr. 34.

„ATŽALYNO“ PRANEŠIMAS
Neužilgo išeina iš spaudos mūsų 

sieniniai * ir kišeniniai kalendoriai 
1948 metams. Sieninio kalendoriaus 
lentelė 5 spalvų paruošta dail. J. 
Firinausko, vaizdujanti mūsų pa
vergtąją tėvynę. Kalendorljumas ir 
įrašas lentelėje lietuvių ir anglų kal
bomis ir todėl šis kalendorius tinka 
mūsų ir mūsų globėjų kambariuose 
bei įstaigose kaip papuošalas bei 
kaip dovana mūsų užjūrio broliams 
lietuviams. Kainos: sieninio — 4,00 RM, 
kišeninio — 2,50 RM. Užsakant pa
vieniui prisiunčiama ir 0,50 RM pašto 
bei įpakavimo išlaidoms padengti. 
Užsakant daugiau kaip už 50,00 RM 
duodama 10% nuolaidos. Pinigus ir 
užsakymus siųsti: „ATŽALYNAS“', 
Weilheim-Teck, Postfactl" 1.

Adelaida Sausdravaitė-Pryšmantienė 
prašoma pranešti savo adresą Lietu
vių Komitetui Augsburg-Hochfeld. 
DP Camp.

Prašomi labai skubiai pranešti savo 
adresus Liet. Raud. Kryžiui, (14 b) 
Reutlingen, Lederstr. 94.
1. Deksnys Jonas,
2. Deksnys Mykolas, abu kilę iš Deks- 

nių km., Rokiškio pašto ir apskr. ir
3. Rudis Ona, kil. iš Balciškių vienk., 

Daujenų pašto, Pasvalio valsč.

Antanas Kazalonis, gyv. JAV, ieško 
Vinco Miliausko ir Jono Krušinsko, 
kilusių iš Suvalkų kalvarijos, Smal- 
nyčlų kaimo. Pranešti šiuo adresu: 
K. Jelenlauskienė (14a) Schw. Gmūnd, 
Bismarck Kaserne, Block 6.

Kun. Mykolas Kirkilas, Augsburg- 
Haunstetten, Flachsstr 48-ni (pas J. 
Jurskį), prašo atsiliepti pp.:

1. Mantuką Juozą,
2. Sabeiką Stasį.
Dr. Noakaitė Alisa, Wien 9, Laza- 

rettgasse 14, Universitatskinderklinik 
Osterrelch, prašo atsiliepti pp.:

1. Marcinkevičiūtę-Sinkevičienę 
Jadvygą.

2. Enzinaitę-Uldukienę Erną,
3. Dr. Kozičą Joną,
4. D&. Namlkaitę-Pacienę,
5. Dr. Vaškevičienę Oną.
Digrys Stasys, Wien 19, Ddblinger 

Hauptstr. 77/10, prašo atsiliepti pp.:
1. Jušką Alfonsą,
2. Sušinskienę Janiną su sūnum Vy

tautu.
KEBURIS Povilas, gyv. QM Techn. 

Labor Service Co 4060. Zeilsheim 
Uber Hdchst b. Frankfurt a. M.

Ieško FEDIRKOS Antano, gim. 1926 
m., paskutiniu laiku gyvenusio Vil
niuje. Turintieji žinių apie šį asmenį 
prašomi atsiliepti aukščiau minėtu 
adresu.

I. R. O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN prie KASSEL’io ieško se

kančių asmenų:
BERGGRUN Valerie, 20 metų, iš Do- 

beritz;
BUMBLAUSKAITE Adolfine, gim, 

13. 6. 1926, iš Kraussen;
DAUGIRDIENE Tanja, iš Greifswald; 
ENDZAITIS Franz, gim. 3. 4. 1925. iš 

Gdinia;
FESTER Else, gim. 13. 12. 1891, iš 
.Parchim;

MACIULAITIS Otto, gim. 1908, iŠ 
Kauno;

NARUN Hermann, 48 metų, iš Temp
lin;

ORLINSKI Ester, 52 metų, iš Stutthof; 
SPUNDER Monia, iš Marijampolė; 
ŽIGAS Vytautas.
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J. Butėnas

KUR ESAME?
Norint bent apytikriai nustatyti, 

ligi kur jau yra atslinkus! didžioji 
pasaulio politikos griūtis, tenka 
labai rūpestingai numėtyti propa
gandos balastą ir nušluoti nees
minių reiškinių šiukšles, kad iš
vystume pagrindines tikrosios pa
dėties apybraižas. Dėja, ir tie, 
kurių amatas yra tai daryti, labai 
nevienodai tas apybraižas mato'ar 
bando atspėti. Pavyzdžiui, taip ir 
nesutariama, kuris iš abiejų pa
saulinių 'frontų, Rytai ir Vakarai, 
arba komintemas su Sovietų S—ga 
už sayo nugaros ir demokratijos 
su JAV priešaky, yra ofenzyvoje 
ir kuris defenzyvoje.

Įvykių ir žodžių gausybė tei
singą padėties įvertinimą veikiau 
apsunkina negu palengvina. Ką 
reiškia gen. Clay paskelbtoji pro
pagandos obenzyva prieš komu
nizmą Vokietijoje — ar tai tėra 
priemonė komunistinės veiklos

JAV keturmotoris transporto lėktuvas „Skymaster“ tipo pirmą kartą 
istorijoj perskrido be piloto Alanto okeaną, nuskrisdamas 3800 km. per 
10 1/4 vai. Lėktuvas buvo vairuojamas radaro spinduliais iš 3800 km. at
stumo. Lėktuve buvo 14 vyrų (gula, kuri, reikalui esant, būtų perėmusi 
lėktuvo valdymą, tačiau per visą skridimą ir nusileidžiant jų ranka nepa

lietė nė vieno kontrolinio aparato

veržimuisi į Vakarus sulaikyti, ar 
tai yra dalis JAV politinės stra
tegijos demokratinei ofenzyvai 
pernešti anapus geležinės uždan
gos? Kaip išaiškinti' brutaliai at
viro ir tiesaus žodžio kompaniją, 
kurią JAV valstybės departamen
tas pradėjo prieš Sovietų S1—gą? 
Kaip tik šiomis dienomis valsty
bės departamentas išleido oficialų 
leidinį, pavadintą „JAV užsienių 
politikos aspektai". Jame įrodoma, 
kad sovietų priešinimasis neleido 
atstatyti pasaulio ūkio ir .sukurti 
garantijų, kurios apsaugotų nuo 
naujo karo ir užtikrintų taiką. So
vietai pavertę niekais atominės 
komisijos darbus, jie sabotuoja 
Marshallio plano vykdymą, jie 
kliudą Vokietijos klausimo spren
dimą. Anot „Le Monde", patys 
Vašingtono politiniai sluoksniais 
to leidinio pasirodymą laiką JAV 
užsienių politikos posūkio ženklu. 
Bet posūkio kuria prasme — gyni
mosi (padaryti galą sovietų ir 
komintemo griaunamajam veiki
mui pačioje demokratijų stovy
kloje) ar puolimo (palaužti sovie
tu pasipriešinimą teisingos, demo
kratiškos, pastovios pasaulio tai
kos sukūrimui)?

Toliau, kokie užkulisiniai mo
tyvai slypi už berniškai įžūlios so
vietų propagandos? Kokie sume
timai pastūmėjo Maskvą vėl iš
leisti į dienos švieną kominterną 
kominformo pavidalu? Kodėl taip 
suintensyvintas demokratinių bei 
antikomunistinių jėgų likvida
vimas sovietų satelitiniuose kraš

tuose, klaikiai primeną kruvinąjį 
„buožių" — ūkininkų likvidavimą 
savo metu pačioje Rusijoje ir 
Ukrainoje? Ar yra operacijų ba
zės „konsolidavimas" rengiamai 
komintemo tiesiog ar pačios So
viet - S—gos ofenzyvai prieš „ka
pitalistini*' pasaulį”, ar gynimasis 
bei apsisaugojimas nuo demokra
tinės ekspansijos? Ar Molotovo ir 
Višinskio žodinė agresija yra ko
mintemo stovyklos vidinio silpnu
mo ženklas ir nerimo reiškinys, 
ar ideologinės ofenzyvos paskel
bimas imperializmu štampuotai 
pasaulio demokratijaij

Walter Lippmann sakosi įsiti- 
kinęs, kad sovietinė bei komuni
stinė ekspansija jau sukaustyta, 
kad „šaltasis karas“ prieš sovie
tus jau laimėtas, kad visi tie 
ekscentriški komintemo stovyklos 
šuoliai išduodą jų susirūpinimą ir 
baimę. Energinga, bet ramia, nuo-

seklia ir konstruktyvia politika 
JAV galinčios ir privalančios 
nuimti to savo laimėjimo derlių. 
Sprendžiant iš jo ankstyvesniųjų 
straipsnių, kuriuose jis išdėstė sa
vąjį to „šaltojo karo" supratimą, 
atrodo, kad Lippmannas mano, jog 
jau bus atėjęs metas, kada sovie-

JAV. karo aviacijos bombonešis YB 49, vadinamas ..skrendančiu sparnu“, pakyla bandomam skridimui Muroc 
Lake aerodrome (Kalifornijoje) „Sparnas“ yra varomas 8 turbininių motorų

Pirmoji britų karališkosios šeimos n uot^auka su Įeit. Philip Mountbetten, princesės Ellzabetos sužadėtiniu.

tai, visą laiką blefu lošę didįjį pa
saulio politikos pokerį, energingai 
JAV pareikalauti, padės kortas 
ant stalo ir sumokės savo užstatą. 
Tasai gi užstatas sovietų pajėgų 
pasitraukimas į Sovietų S-gos sie
nas ir tuo būdu sudarymas sąlygų 
sveika pusiausvyra pagrįstai Eu
ropos tvarkai.

Jau nebeilgai teks laukti tos 
Lippmanno tezės patikrinimo. Pag
rindinį sovietų nusitatymą parodys 
jų laikymasis Vokietijos klausi
mu, kurį keturi užs. reik, minis
terial pradės -svarstyti Londone 
lapkričio 25 d. Tačiau mūsų many
mu Lippmann samprotavimai gali 
būt tik iš dalies teisingi. Žymusis 
amerikiečių žurnalistas į Maskvą 
perdaug žiūri kaip į Rusijos sos
tinę ir Kremlių permaža įvertina 
kaip komunistinio kovos fronto 
štabą.

Gali būti teisingos Lippmanno 
informacijos, kad sovietų kom
partijos šulai išbarę prancūzų ir 
italų komunistus, kad jie, būdami 
vyriausybėje, neįtraukė Prancūzi
jos ir Italijos į sovietų diplomat!-' 
jos orbitą. Galima taip pat su
likti, kad sovietai ėmė jaustis ne
betikri ir savo ^satelitų, kraštuose, 
ir dėl to, amerikietinių šaltinių 
liudijimu, Maskva įsakiusi savo 
agentūroms tuose kraštuose vieno 
mėnesio būvyje likviduoti visokį 
antikomunistinį elementą. Tačiau 
neatsargu būtų tarti, kad komin- 
terno stovykla būtų susitelkusi 
vien defenzyvai.

Minėtame JAV valstybės depar
tamento leidiny sakoma, jog „So
vietų S-ga pirmon galvon susirū-

pinosi iščiulpti iš Vokietijos ko 
daugiausia reparacijų ir imasi 
priemonių, kad Vokietijoj įsodintų 
į Sovietų S-gą besiorientuojantį 
režimą. Tai šiaip ar taip, agresinis 
užsimojimas, nors toji agresija tuo 
tarpu vedama ne nuogu ginklu, 
bet subtiliomis komintemo prie
monėmis. Agresijos pradas glūdi

AustraUjos užsienių reikalų ministe- 
ris Herbert V< Ewatt, išrinktas Jung

tinių autų atstovu Palestinos 
komisijon

pačioj komintemo kaip ideologi
nio karo organizacijos prigimty, o 
Molotovas Sovietų S-gą įsakmiai 
idendifikavo su kominternu (tegul 
ir kominforno pavidale), lapkričio 
6 d. pareikšdamas, jog „gyvename 
gadynę, kada visi keliai veda į 

komunizmą" ir sovietinės spalių 
revoliucijos reikšmę matydamas 
tame, kad ji žadanti „išlaisvinimą 
visam kapitalistiniam pasauliui'. 
Kad ir kaip taktiškai manevruo
damas demokratijoms mulkinti, 
raudonasis Kremlius nuo to savo 
nusistatymo niekad nepasitrauks.

Sovietai neperseniausiai bandė 
JAV apmulkinti, pasiūlydami ati
traukti opupacines pajėgas iš Ko
rėjos, kurią tuoj po to apvaldytų 
jų suorganizuota penktoji kolona.

Buvo pranešama ir apie panašią 
sovietų „taikos ofenzyvą" dėl 
Vokietijos. Dėl to vokiečių komu
nistų partijai vakarinėse zonose 
įsakyta „veikti ir pulti“, nebekal
bant jau apie „veikimą" pačioj 
sovietinėj zonoj. Su formalia ofi
cialiųjų sovietų vyrų „taikos kom
panija", jeigu ji būtų pradėta, ly
giagrečiai eina intensyvi komin- 
terno pagrindinė ofenzyva.

Jai atsako JAV žodinė-propa- 
gandinė ofenzyva. Tačiau, kaip 
pastebi prancūzų „Le Monde", bū
tų geriau, jeigu JAV atsakytų ne 
tiek žodžiais, o daugiau veiksmais. 
Bet, anot britų „Daily Mail", pir
ma būsiančios išbandytos visos ki
tos priemonės, kol bus bent prade
dama galvoti, apie veiksmus, ku
riuos prieš sovietus drąsiai pasiūlė 
buvęs JAV valstybės sekretorius 
Byrnes.

Žydai bėga iš Lenkijos
Atsakingi Varšuvos sluoksniai 

praneša apie naują žydų masinį 
bėgimą iš Lenkijos. Daugelis jų 
yra pakely. Per 15.000. žydų per 
paskutinį mėnesį peržengė Čeko
slovakijos ar Vokietijos sieną.

Tie patys šaltiniai nurodo, kad 
šių bėgimų priežastis esanti — 
susidarę J. Tautose tarp Rusijos 
ir JAV sunkumai. (S&S, 47. 10.31)

Persija gaminasi ginklus
Persijoje sudarytas komitetas, 

į kurį tarp kitų įeina ir du Ame
rikos pirkliai, kuris, vykdant 
penkmečio planą, turi išplėsti da
bar veikiančių ginklų fabrikų 
gamybą. (Schw. Ltgz., 47. 11. 7.)

Rusai įsirengia povandeninių 
laivų įmones

Didžiausia Vokietijos povande
ninių laivų statybos Įmonė iš 
Bremeno perkelta į Juodosios jū
ros uostą Nikolajevą.

Šią įmonę rusai gavo repara
cijų s-ton. Rusai taip pat gavo 
bu v. jūros bazės. Wilhelmshave- 
ne visą įrengimą, kuris pagal 
JAV pareigūnų pranešimą iš Ber
lyno, yra pakeliui į Barento Jū
rą, netoli Murmansko, kur bus 
vėl paleisti į darbą. (S&S, 47. 
10. 31.)
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