
Aš mylėjau (ir myliu) Lietuvą, nes tai 
mano Tėvynė, mano gyvybė, mano 
džiaugsmas ir pasididžiavimas.

— Aš gerbiau (ir gerbiu) jos vardą, 
kur) smaugėjai braukė iš žemėlapių, 
iš šnekamosios kalbos, iš valstybinių 
dokumentų.

— Aš nesiklausiau (ir nesiklausiu), 
ar kas man leis mylėti Tėvynę, mie- 

. luoti ją ir laikytis savo širdyje, kol 
Ji buvo tokia mažutytė, nevaizdi. iš
plėštomis teisėmis ir turtu nabagė, 
jog lengvai tilpo širdyje.
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Vine. KazokasLietuviais esame mes gimė...
Rodos, nereikėtų jau daugiau 

kalbėti, kas mes esame, nebent 
tik svetimųjų informacijai. Ta
čiau su skaudama širdimi tenka 
pripažinti, kad šiuo metu ypač 
reikia daug tuo reikalu kalbėti ir 
rašyti. Ypatingai šiandie, kada 
mums tenka, gal būt, pirmą kartą 
plačiai pasklisti po pasaulį, išeiti 
i viešumą ir daugelio tautų aki
vaizdoje pasirodyti su savo lietu
višku veidu. Štai diena iš dienos 
mūsų vienas kitas apleidžia liūd
nas DP stovyklas ir išklysta po 
platų pasaulį ieškoti sau naujų 
namų, net gal naujos tėvynės. 
Šiuo kaip tik momentu žodžiai 
„Lietuviais esame mes gimę” turi 
ypatingai garsiai atsiliepti kiek
vieno širdy. Juk kur mes nuvyk
sime, kur apsistosime, visur į mus 
pirmoj eilėj žiūrės ne kaip į dar
bininką, inžinierių, ūkininką ar 
intelektualą, bet visų pirma kaip 
į lietuvį. Šiandie mes patekę 
esame į tokia sąlygas, kur kiek
vienas mūsų poelgis, mūsų tarpu
savio ir taip pat su svetimaisiais 
santykiai yra atidžiai sekami, rū
pestingai sveriami ir vertinami. 
Prasidedant praprastu darbininku 
ir baigiant aukšto išsilavinimo in
teligentu, mes visi atstovaujame 
savo tautą, visi mes kalbame sa
vos tautos vardu. Todėl šalia kas
dieninių rūpesčių, šalia pragy
venimo ir duonos klausimų atsis
toja dar vienas dalykas, kuris 
nustelbia visa kita tai geras lie
tuvio vardas.

Mūsų poelgiai, mūsų santykiai 
bei einamosios pareigos išduoda 
mus pačius. Mes niekur nepasis
lėpsime. Šiuo dalyku mes galė
jome nesirūpinti arba į jį mažiau 
dėmesio kreipti, kada mes buvome 
namie. Ten mes galėjome elgtis 
kaip tinkami, nes tuomet mes bu
vome savųjų tarpe. Be abejo, ir 
anuomet mums lydėjo toji pati 
atsakomybė, atsakomybė už visą 
mūsą tautą. Tačiau tas ypač pa
brėžtina dabar, kada mes esame 
svetur. Dabar ši atsakomybė yra 
daug didesnė ir daug labiau įpa
reigojanti. Atsiminkime, kad mū
sų laimėjimai, lygiai kaip ir mūsų 
nuodėmės, yra susiję su bendru 
lietuvių tautos vardu. Todėl kiek
vieno lietuvio širdyje šiandie turi 
būti įrašytas geležinis įstatymas: 
aš esu lietuvis ir visomis išgalė
mis turiu išlaikyti gerą savo tau
tos vardą tinkamoje aukštumoje. 
Dar daugiau: mano pagrindinis rū
pestis turi būti tąjį tautinės gar
bės niveau kaip galima labiau iš
kelti. Ne be to, kad mes jau ne
turėtume kitų nuomonės apie sa
ve iš anksčiau: toji nuomonė yra 
ir, ačiū Dievui, ji kaip tik pabrė
žia pirmoj eilėj mūsų teigia
mąsias savybes. Lietuviai žinomi 
kaip gabios ir darbščios tautos 
sūnūs. Nuo seno mes nešiojame 
taikingos, nuoširdžios ir vaišingos 
tautos vardą. Ir šiandie, dėkui 
Dievui, turime labai palankių at
siliepimų pasaulio spaudoje iš tų 

žmonių, kurie mums tremtyje pa
dėjo vargą vargti ir naujų pareigų 
šaukiami mus turėjo palikti.

Tačiau to viso neužtenka. Ak, 
kaip lengva paslysti ir smukti! O 
jau.daug yra pavyzdžių, kurie vi
sai priešingai kalba. Ateina ži
nių, kurios, deja, ne visai palan
kiai mus atestuoja. Tiesa, gal tai 
nesąmoningi darbai, gal iš užmir
šimo ir nežinojimo, o gal tai pik
tos rankos darbas. Juk nenuosta
bu: mūsų priešas budi ir stengiasi 
išnaudoti kiekvieną akimirką, 
kiekvieną mūsų nukrypimą. Ir juo 
geriau jam, jeigu mes patys prie 
šio destruktyvaus darbo priside
dame, jei mes patys kertame tą 
šaką, ant kurios sėdime. Čia ne
norime išskaičiuoti visų faktų, ku
rie mus žemina. Ir jeigu jie tik 

Karo pabėgėliaiA. VALEŠKA

mums asmeniškai, Petrui ar Jonui, 
pakenktų! Deja, jie eina visos tau
tos sąskaiton. Ir vargas, jei atsi
randa tokių, kurie toliau savo no
sies nefeato. Tuomet vienas sug
riauna per akimirksnį, kas dau
gelio dešimtmečiais satoma. Mums 
nevertėtų perdaug fariziejiškai gir
tis, kad štai mūsų nusikaltimų 
daug mažiau oficialių įstaigų už
registruota, negu pav. kitų tautų. 
Tačiau vis dėlto jų yra. Ir tas ver

čia žadinti dar didesnį budrumą ir 
susirūpinimą. Čia norime tik pri
minti, kad kiekvienas kontroliuotų 
savo poelgius klausdamas, ar visa 
tai, ką aš veikiu ir kaip elgiuos, 
derinasi su mano tautos geru var
du. Tiesa, ne visi esam avinėliai. 
Mes irgi esam žmonės, turį savų 
silpnybių. Tačiau tautos vardan 
jas galima sumažinti iki minimu
mo. Atsiminkime, kad kiekvienas 
iš mūsų negyvena vien pats sau, 
bet sykiu atstovauja jei ne orga
nizaciją, bendruomenę, tai savo 
tautą. „Kiekvienas iš mūsų 
turi pasidaryti savos tautos am
basadorium", rašė savu laiku vie
nas iš mūsų ministerių. Todėl iš
raukime iš savęs savo asmenines 
ambicijas, kurios stovi žemiau 
tautos interesų. Čia man prisi

mena vienas atsitikimas, kuris to
li gražu nėra sektinas ir girtinas. 
Viename universitete čia, Vokie
tijoje, kelintą kartą laikė vieną 
studentė (ir tai ne fuksė, bet bai
gianti studijas ir ketvirtą dešimtį 
žengianti poniutė) prancūzų kalbos 
egzaminus. Ir šį kartą ją lydėjo 
nesėkmė. Tuomet ji pareiškė pro
fesoriui, kad daugumas jos tautie
čius šį egzaminą, išlaikė ne patys, 
bet kiti už juos. Žinoma, po šio 

pareiškimo universitete skandalas. 
Vietos studentų atstovybei teko 
padėti daugybę pastangų, kol šį 
reikalą likvidavo. Tačiau įsidėmė
tini to profesoriaus žodžiai, ku
riuos jis pasakė studentų atsto
vams: „Gaila, kad tokios mažos ir 
vargan patekusios tautos, kaip jū
sų, tarpe atsiranda net inteligen
tų, kurie imasi tokių žemų darbų, 
ir juo liūdniau, kad yra ir išda
vikų." Mes čia nesiginčysime, kad 
negalėjo atsirasti iš daugelio kas 
nors, kuris tokį dalyką galėjo pa
daryti. Panašių dalykų ne nuo 
šiandien pasitaiko. Šių darbų nie
kas nesiims ir teisinti. Tačiau ko-« 
kį meškos patarnavimą toji stu
dentė padarė pačiam lietuvių var
dui, kuris tame universitete buvo 
gana aukštam lygyje! Tuo tarpu 
ji pati ne tik kad nemato savo 
darbo vaisių, bet dargi dedasi 
didvyre, kovojančia už tiesą...

Štai, prie ko priveda asmeninės 
ambicijos. Mes negalėtume teigti, 
kad minėtoji studentė nesiorenta- 

vo ir neskyrė, kur baigiasi asme
niniai ir kur prasideda tautiniai 
interesai. Tad ko galima tikėtis iš 
mažiau inteligentiškų? O pagaliau 
ar neatsiranda dar piktos valios iš 
šalies, kur stengiamasi visokiom 
priemonėm pažeisti ne vien ats
kirų tautybių, bet ir visų trem
tinių gerą vardą. Štai, dėlko mes 
šiandie turimę ypatingai budėti 
tiek savų, tiek ir savo tautos in
teresų sargyboje.

Mūsų kelias nesibaigia Vokieti
joje. Mums prieš akis atsiveria 
nauji horizontai. Mes nežinome, 
kur mes nuvyksime ir kas mūsų 
ten lauks. Bet mums tik viena 
turi būti aišku: kur bebūtume ir 
kur benuvyktume, mes niekad ne
privalome užmiršti, jog mes esame 
gimę lietuviais, jais ir turime iš
likti. Ak, ne vien tik išlikti: visur 
privalome savo tautą ir tinkamai 
atstovauti. Sykį buvo labai skau-. 
du būti liudininku, kada vieno 
viešo baliaus metu prancūzų žan
darai stumdė ir metė lauk girtus 
mūsų tautiečius, demonstratyviai 
švarko atlape dėvinčius tautinius 
ženklelius. Šitokiose aplinkybėse 
demonstruoti savo tautiškumą yra 
daugiau negu nusikaltimas. Pri- 
leiskime, kad yra tokių, kurie taip 
elgiasi ne iš blogos valios, o grei
čiau iš nežinojimo. Todėl susipra
tęs lietuvis turi ir už’ juos budėti, 
'uri juos perspėti, priminti, paaiš
kinti. Pagaliau visur, kur tik iš
kyla tautiniai interesai, nė vienas 
lietuvis negali būti abejingas ir 
neapsisprendęs: visa tai, kas lie
čia jo tautą, liečia jį asmeniškai, 
ir priešingai — kur nukenčia tau
tos vardas, tuo pačiu nukenčia ir 
atskiras jos narys.

Čia nenorima siūlyti kažkokių 
herojiškų žygių, kurie iš karto 
nustebintų pasaulį: užtenka sąži
ningai ir gerai atlikti savo kasdie
nines pareigas ir tai jau bus daug 
padaryta. O tuo mes daug laimė
sime: neskaitant to, kad jau mes 
patys būsime tobulėjimo kely, bet 
taip pat į mus bus žiūrima su pa
sigėrėjimu. ir nežiūrint, kokiose 
aplinkybėse mes atsidursime, į 
mus nebus žiūrima, kaip į nerei
kalingus žmones, bet būsime ger
biami ir pageidaujami. Tuo mes 
daug daugiau padėsime savo, 
vargstančiai tėvynei ir daug grei
čiau priartinsime jos išvadavimo 
valandą, negu visa eilė diploma
tinių žygių, nes kiekvienam bus 
aišku, kad tokia tauta tikrai verta 
tų teisių ir tų siekimų, už kuriuos 
ji šiandie kenčia ir kovoja. Man 
labai giliai širdin įstrigo jau mi
nėtieji ministerio žodžiai. Iš tikrų
jų, jeigu mes tiek labai būsim su
sipratę, kad kiekvienas iš mūsų 
būtų savo tautos ambasadorium ir 
visur tiek žodžiais, tiek darbais ir 
elgesiu reprezentuotų savo tautą, 
būkime tikri, kad išvadavimo va
landa išmuš. Kiekvienas lietuvis 
žino ir jaučia, kad jo tautos žaiz
dos drauge yra ir jo asmeninė 
žaizda ir jos tautos garbė vaini
kuoja jį patį asmeniškai. Ir prie
šingai: mano paties laimėjimai 
plaukia į bendrą tautos iždą, mano 
geras vardas aukština tautą ir 
mano klaidos ir nuodėmės jos 
vardą kitų akvse žemina.

Mes atsimename gerai, kaip mū
sų tėvai, priimdami j savo namus 
marčią ar žentą, žiūrėdavo, ar iš 
geros šeimos jie yra kilę. Lygiai 
tas pats šiandie ir su mumis: mes 
beldžiamės į svetimųjų duris ir 
prašomės įleidžiami. Ir kiekvienas, 
atidarydamas duris, klaus, iš ko
kios šeimos esame kilę. Ir šiuo 
atveju geras tautos vardas raktas 
į pasisekimą. į ateitį, į nepriklau
somybę.

1
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ADVENTO RIMČIAI

Ilgesio varpams gaudžiant
Gal niekas taip jautriai, giliai 

ir svajingai tremtinio sielos ne
paliečia, kaip ilgesio jausmas. Gi
lus jis mūsų širdyje, nes jis sle
pia savyje nežinią ir viltį, gai
lestį ir užuojautą, kažko bran
gaus praradimą ir laukimą. Pa
laimėtas tas ilgesio jausmas mū
sų krūtinėse: jis skatina žmogų 
giliau pažvelgti į save ir į kitus, 
suprasti prarastas vertybes ir už 
jas kovoti. Niekuomet ilgesys ne
nurimsta, kol dar plaka krūtinėje 
širdis. Tik klaikaus kapo tylumo
je kartu su žmogumi jis nutyla, 
amžiams užgesta. Tikras ilgesys 
— visuomet kūrybingas, nesens
tantis gyvenime, kaip ir tikroji 
žmogaus laimė nesenstani yra. 
Ilgesys — laimės ieškotojas, nau
jo gyvenimo Prometėjus ... Ir 
kas gi gali būti brangesnio už ti
krąją laimę. Niekas! Suprantama, 
kodėl tas pilnai neišaiškinamas 
ilgesys toks paslaptingas ir gilus.

Laimę žmonės įvairiai supranta.- 
Dauguma ieško jos įsivaizduotose 
gėrybėse: užgrobime, turtuose, 
tuščioje garbėje, aistrose,, alko
holyje ir t.t. Klaidingai laimę 
suprantant, klaidingas ir jos ilge
sys. Todėl maža, nuostabiai maža, 
yra tikro ilgesio šių dienų žmo
guje. Nenuostabu, kad ir laimės 
visur pasigandame . . .

Skamba šiandieną pirmieji Ad
vento varpai, tikrąjį ilgesį skleis
dami. Gyvi, galingi jie tremtinio 
sielai. Ne visus juos palaidojo ka
ro griuvėsiai. Ne visi jie nus
kendo kraujo klanuose, raudonų
jų padugnėse . . . Gyvi tie bokš
tų vaidilos Rytuose ir Vakaruose, 
gyvi jie dar ir pavergtos tėviškės 
laukuose. Tik maža kas jų ten 
gaudesio besiklauso, permaža mū
sų tėviškėje beliko.

Galingi tremtinio sielai Adven
to varpai, nes jie Kristaus lauki
mą, tikrosios laimės ilgesį skelbia. 
Susikaupkime, paklausykime to 
tyro, ramaus ilgesio varpų gau
desio.

Adventas — atėjimą, laukimą 
reiškia. Tuo pačiu jis ir ilgesį mu
myse žadina. Tat pirmoji Adven
to varpų prasmė: priminti mums 
aną didį, 4000 metų Izraelio tau
tos ilgesį, Išganytojo belaukiant. 
Pagonizmo tamsybėse tada klai
džiojo izraelitai. Daug nelaimių

Vienas iš geriausių mūsų lengvaatle čių tremtyje A. Kernius pastaruoju 
laikų išvyko Kanadon miško darbams. Nuotraukoje — A. Kernius pasku
tini kartą D P aplinkoje. P. Pauliuko nuotr.

ir kančių jų tauta patyrė. Tačiau 
nenusiminė. Ryžtinga tai buvo 
tauta (tik neištikima Dievui, todėl 
išsklaidyta). Izraelitai 4000 metų 
maldavo dangų, Teisingojo šau
kėsi: „Rasokite, dangūs, iš aukšty
bių, ir . tegul debesys išlyja Tei
singąjį; tegul atsiveria žemė ir 
teišželdo Gelbėtoją (Iz. 45, 8)“. Iš
klausė Aukščiausias Izraelio tau
tos maldavimą: surasojo dangus 
ties Betliejum, išlijo debesys Tei
singąjį, žmonijos Gelbėtoją — 
Kristų. Deja, ne visi tada tikruo
ju ilgesiu liepsnojo. Dauguma iz
raelitų kitaip sau Išganytoją vaiz
davosi: Jis turėjęs būti žemiškas 
valdovas, ypatingas žydų tautos 
globėjas. Todėl nerado Kristus 
vietos izraelio tautoje: Jis turėjo 
būti iš jos pašalintas, nužudytas. 
Golgotos kančiomis atpirkęs žmo- 
n;ją Kristus, sugrįžo pas savo 
dangiškąjį Tėvą, prižadėjęs grįž
ti pasaulio pabaigoje.

Taigi antroji ir svarbiausioji 
Advento varpų prasmė: paža
dinti mumyse tikrąjį ilgesį, lau-

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Australijos lietuvių kolonija 

nėra gausi, bet ji tautiškai stipri 
ir su viso pasaulio lietuviais dir
ba Lietuvos laisvinimo darbą. Jie 
yra susiorganizavę ir S:dney mie
ste turi draugiją, kuri vadinasi 
„Australijos Lietuvių Draugija“.

Nėra tikslių žinių, kada pirmieji 
lietuviai pasiekė Australiją, ta
čiau didesnė emigracija į Austra
liją prasidėjo prieš pasaulinį ka
rą. Pirmiesiems čia atvykusioms 
lietuviams įsikurti buvo labai 
sunku.

Daugiausiai tai buvo paprasti 
darbininkai, ūkininkai ar smul
kūs prekybininkai, kuriems ne
lengva buvo išmokti anglų kalbą 
ir prisitaikyti prie Australijos pa
pročių ir gyvenamo būdo. Dėl to 
jau pačioj pradžioj jie ėmė orga
nizuotis, įkurdami Lietuvių Drau
giją-

Šiuo metu didžiausia Australi
jos lietuvių kolonija yra Sydney 
mieste. Lietuvių bendruomenė su
sideda iš daugiau kaip 30 lietuvių 
šeimų. Sidney lietuviai yra susi-

US Armijos mjr. Agirdas Jokšas savo šeimos tarpe

kiant antrojo Kristaus atėjimo. 
Sėkmingai sulaukti antrąjį Kri
staus atėjimą, būtina yra suprasti 
ir įvertinti Jo pirmąjį Adventą, t. 
y. grįžti žmogui prie Dievo, tvar
kos, meilės, teisingumo ir doros. 
Tik tokiu būdu pareikšime tikrąjį 
ilgesį, tik tokiu būdu atkursime 
save ir pasaulį. Šiuo didžiu ilgesiu 
gaudžia Advento varpai. Išgirs
kime juos.

.Tomas Žiūraitis O. P.

organizavę į Australijos Lietuvių 
Draugiją, kurios pirmininkas yra 
p. Bauža. Draugija turi savo bi
blioteką, šaukia susirinkimus, 
ruošia koncertus, mitingus ir t.t. 
Norėdami sėkmingiau ginti savo 
tautinius reikalus, Sidney lietu
viai prašė neprikl. Lietuvos vy
riausybę paskirti Lietuvos kon
sulą Australijai. Deja, konsulas 
nebuvo paskirtas, nes Lietuva 
Australijoje per mažai turėjo in
teresų.

Antroji Australijos lietuvių ko
lonija yra Brisbane. Šią koloniją 
1940 m. įkūrė pirmieji Lietuvos 
pabėgėliai. Ir čia, kaip ir visur, 
pradžia buvo nelengva. Klimatas 
šioj srity, palyginus su Lietuvos 
klimatu, yra labai karštas, gyven
tojų papročiai labai skirtingi. At
vykę lietuviai karštai ėmėsi darbo. 
Užsidegę patriotiniu entuziazmu, 
jie suruošė visą eilę pasirodymų 
ir mitingų.

Australijos lietuviai dirba įvai
riuose darbuose, kiti neblogai 
verčiasi amatais, dar kiti sėk
mingai prekiauja. Daugelis turi 
nuosavus namus. Visi yra susi
pratę lietuviai. Darbininkų čia 
trūkumas visose srityse didelis. 
Darbininkai čia uždirba nuo 7 iki 
10 svarų per savaitę Amatininkai 
uždirba žymiai daugiau. Nors da
bar ir čia viškas žymiai bran
giau, bet taupus ir blaivus žmo
gus gali ir susitaupyti.

Australijos lietuviai turi teisę 
atsiimti savo gimines ar pažįsta
mus, už juos pasirašydami 5 me
tams garantiją, tačiau nepapras
tas kelionės į Australija brangu
mas ir tremtinių neturtas šį rei
kalą labai sulaiko.

Didelį draugą ir savo bei Lietu
vos reikalų gynėją lietuviai rado 
Brisbanės katalikų arkivyskupo 
Duhig asmenyje. Jis ne tik daug 
padėjo vietos lietuviams, bet ke
letą kartų savo kalbose ir pa
moksluose pasmerkė Lietuvos 
okupantus.

Vis dėlto, nors Australija yra 
simpatingas kraštas, turtingas 
savo gamtos resurų, sveiko sub
tropinio klimato ir žadąs dideles 
ateities galimybes, tačiau lietu
viai ilgisi savo, kuklios, mielos 
tėvynės.

Daugeliui lietuvių Australija 
yra tik laikina tėvynė.

Lietuviai - geriausi DP atstovai
— Jie ir kiti baltiečiai turi iš

laikyti savo gerą vardą, nes tai 
vienintelis ir brangiausias jų tur
tas emigracijoj, pareiškė trumpa
me pasikalbėjime mūsų tautietis 
majoras Algirdas JOKSAS, einąs 
vienoje Bavarijos vietovėje JAV 
armijos komendanto pareigas.

P. majoras Algirdas JOKSAS 
maloniai sutiko savo įspūdžiais 
pasidalinti ir su ŽIBURIŲ skaity
tojais. Jis yra gimęs Amerikoj, jo 
tėvai — motina nuo Skirsnemunės, 
o tėvas nuo Mažeikių—Amerikoje 
gyvena prie Boston Mass, nema
žame, nuosavame ūkyje. Algirdas 
JOKSAS yra baigęs teisių moks
lus. Prieš šį karą buvo aktyvus 
lietuviškų organizacijų dalyvis ir 
Chichagos lietuvių choro „Pirmyn" 
choristas. Sis choras su dideliu 
pasisekimu 1938 mt. vasarą kon
certavo ir Lietuvos didesniuose 
miestuose. P. majoras Alg. Jokšas 
tai su dideliu malonumu prisi
mena, nes tada buvus ypač gera 
proga pažinti tėvų senąją žemę, 
jos tvarką, vyriausybės žmones ir 
t. t Jis mielai galvoja apie gali
mumus ir dabar ten apsilankyti, 
tik deja ... Jis daug pasakoja 
apie anas Lietuvoj maloniai pra
leistas dienas, Tarpt. Sporto olim
piadą ir kt. iškilas.

1941 mt. jis pašaukiamas JAV 
armijon paprastu kareiviu. Dvejų 
su puse metų sėkmingos kovos 
Pacifike su japonais jam suteikia 
6 ordenus ir majoro laipsnį. Jau 
metai kaip Vokietijoj.

Kadangi p. majorui Alg. JOK
ŠAI tenka dirbti kalinėje admi
nistracijoje, todėl buvo malonu 
išgirsti jo nuomonę apie lietuvius 
ir kitų tautų tremtinius ir sužinoti 

Kassel-Mattenberg vaikų darželis su savo auklėtojomis p. p. Obalevičiene, 
Skurvydiene ir Vaičiūniene. V. Labanausko nuotr.

tuo pačiu amerikiečių karinės ad
ministracijos atsiliepimus apie 
mus.

P. maj. Jokšas neabejodamas ir 
su pasitenkinimu pažymi, kad lie
tuviai iš kitų tremtinių labai išsis
kiria gera tvarka ir sąžiningumu. 
Tą . sąžiningumą ypač įrodė ir tie 
lietuviai tremtiniai, kurie karinėje 
žinyboje dirba. Dėl susiklausymo 
ir kultūrinio darbo jie yra įsigiję 
gerą vardą, tik, esą, bėda, kad jie 
turį prasčiausias gyvenamas pa
talpas.

Lietuviai tremtiniai turį atsi
minti, kad jų šiose sąlygose geras 
vardas yra didžiausias ir vertin
giausias turtas. Geros nuomonės 
p. majoras ir apie kitus baltiečius, 
nes jo žinioje esančiose baltiečių 
stovyklose nepasitaiko nusikalti
mų.

Mūsų tautiečio nuomone, ge
riausia būtų, jei viso pasaulio lie
tuviai, susidėję, nupirktų gerą že
mės sklypą ir visi drauge apsigy
ventų. Tokių darbščių tautiečių 
tarpe ir jis mielai norėtų apsigy
venti, nes jis daug lietuvių matęs 
ir stebėjęs, kaip jie Amerikoje 
greitai ir gerai įsikuria.

Bendrai, p.-majoras JOKŠAS Al
girdas galvoja ir kalba apie DP 
problemą, o ypač kas liečia lie
tuvius ir, anot jo, jis norėtų irgi 
kuo nors prie tos deginančios 
problemos prisidėti.

Tik atvykęs Vokietijon p.majo- 
ras tuoj ieškojęs lietuvių, ypač, 
kad ir jo motina jam patarus' susi
rasti lietuvius.

Atsisveikinant, p. maj. Alg. Jok
šas paprašė perduoti visiems tau
tiečiams jo geriausius linkėjimus.

Sb.
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J. Kuzmickis

UKRAINOS KRYŽIAUS KELIAI
UKRAINA — nelaimingas kraš

tas kaip ir Lietuva. Kruvinus savo 
likiminės Golgotos kryžiaus kelius 
jau seniai mina. Milijonai jos ge
riausių sūnų ir dukterų išsklaidyti 
plačiose Rusijos žemėse.

Dėl to pravartu susipažinti su 
šios nepalaužiamos tautos kančia 
ir aukomis.

Ukrainiečiai j Rusiją
UKRAINSKA TRIBŪNA, ukrai- 

aiečių tremtinių laikraštis Vokie
tijoje, rugsėjo 4 d. numeryje pas
kelbė tūlo M. O. straipsnį apie ru
sų imperijos konsolidaciją. Jis yra 
paremtas naujausiais statistikos 
daviniais ir duoda įdomių žinių 
apie sovietų populiacinę politiką 
Ukrainoje.

Autorius tarp kita ko rašo —
Sitų pastangų (autorius rašo 

apie sovietų politiką) pirma ir pa
grindinė išdava yra iš periferijos į 
centrą vidiniai imperinė emigracija. 
Šituo keliu eidama, išvidinė im
perinė politika paskutinio pusam- 
žiaus laikotarpyje pasiekė labai 
rimtų laimėjimų. Kalbant apie 
Ukrainą, tie laimėjimai taip atrodo:

1897 m. šiandienė S.S.S.R. erdvė 
be Ukrainos turėjo 83 milijonus 
gyventojų; U.S.S.R. erdvė (auto
rius naudojasi žiniomis ligi 1939 
m. rugsėjo 1 d.) — 23 milijonus. 
Procentais apskaičiavus, gaunama 
— 78,3% ir 21, 7%.

1914 m. tie skaitmenys reiškė 
112 milijonų S.S.S.R. ir 27 milijo
nus U.S.S.R. (80.6% ir 19.4%); 
1949 m. 139 milijonus (81,8 %) ir 
31 milijoną (18,2%). Prieauglio 
procentas 1897—1939 m. tarpe 
S.S.S.R. be Ukrainos siekė 67,4%, 
Ukrainos S SR. — 34,8%; tuo tar
pu 1914—1939 m. tarpe — S.S.S.R. 
24,1%, U.S.S.R. 14,8%.

Taigi 42 pastarųjų metų būvyje 
Ukrainos gyventojų prieauglis be
veik perpus atsiliko nuo. S.S.S.R. 
gyventojų prieauglio (67,4% ir 
34,8%). Jeigu atmest kai kurių 
nerusiškų teritorijų davinius (pvz'., 
Pabaltijo, Gudijos, Kaukazo ir k.), 
pasirodys, kad prieauglio dydis 
etnografiškai rusiškose teritorijose 
yra dar aukštesnis.

Natūralus Ukrainos gyventojų 
prieauglis Imperijoje buvo pats 
aukščiausias ir iki 1929 m. siekė 
2,3—2,4% metiniame santykyje. 
Tai reiškia, kad 30—35 metų bė
gyje Ukrainos gyventojų skaičius 
turėjo padvigubėti. Tačiau pri

VALESKA Pr,e Bode“° rfero

Žiburiai

verstinė Ukrainos gyventojų emi
gracija, vesta ekonominėmis ir po
licinėmis priemonėmis, atnešė 
skaudžių nuostolių. Pagal apytik
rius iškeldinimo davinius, 1891— 
1900 m. iš Ukrainos į Rusiją tiktai 
kaimo gyventojų išemigravo 
336 000; 1900—1913 m. tiktai į 
Užuralį — 1,5 milijono; gi pir
mojo penkmečio (1928—1933) pla
ne buvo numatyta iš Ukrainos į 
Rusiją perkelti 910 000 žmonių.

Juozas Mikuckis

Audroje
Daug medžių jau išrauta, 
Nulaužytos viršūnės — 
Audros kur įsibrauta, 
Griuvėsiai vien ten tūno.

Nerimsta, dūksta vėjas 
Padangėj, žemėj, jūroj . . . 
Mirtis — uolus plovėjas, 
Ak, daugel darbo turi!

Ką viesulas nebaido.
Kas turi taurią širdį, 
Ir laisvės šūksmo aidą 
Audros griaustiniuos girdi?

Gal grįžta tai tremtinis. 
Kursai svetur nerimo 
Be prarastos tėvynės, 
Be mylimo arimo?

Audroj ramybės ieško, 
Lyg jam audra ką žada: — 
Gal iš širdies išplėš ką, 
Ar naują ką pažadins.

Vėl kursis ant degėsių 
Sunaikintos bakūžės. 
Ir laisvės vėl ilgėsis, 
Kai medžiai žels palūžę . . .

Kas, vėtros nepabūgęs, 
Viens vieškeliu keliauja, 
Kam dar viltis nežlugo, 
Kas tiki aušrą naują?

Ir galvą lyg pakėlė, 
Ir pažvelgė į kelią
I beržą svyrūnėlį 
Įkeltasai Smūtkelis.

Tie nepilni daviniai duoda tik 
dalinį ukrainiečių perkeldinimo 
vaizdą. Užtenka pastebėti, kad ne- 
solidūs 1939 m. surašinėjimo davi
niai rodo, jog Rusijos S.S.R. buvo 
6,5 milijono ukrainiečių (faktinai 
gi 9 milijonai), o, turint galvoje 
ir kitas respublikas^ — dar dau
giau.

Tuo pačiu metu stęngiamasi 
Ukrainos gyventojus nutautinti ir 
apgyvendinti joje svetimtaučius: 
1914 m. ukrainiečiai sudarė 90% 
Ukrainos gyventojų, o 1939 m. jau 
tik 80%.

Rusijos politika periferijų atž
vilgiu yra aiški: ji stengiasi savo 
etnografinės teritorijos gyventojų 
skaičių padidinti prievarta depor
tuodama ukrainiečius ir kitų tau
tybių žmones, o iš antros pusės 
perkeldina savo žmones į jų vietą.

Tokių žinių duoda M. O. Nors 
jis pats nelaiko jų tiksliomis, ta
čiau vaizdas baisus. Yra betgi 
žmonių, kurie paduoda dar skir
tingesnių davinių.

Sovietų politika Ukrainos 
gyventojų atžvilgiu

W. E. D. ALLEN, žinomas anglų 
autorius, apie sovietų politiką 
Ukrainos gyventojų ukrainiečių 
atžvilgiu rašo (The Ukraine — A 
History, by W. E. D. -Allen, Cam
bridge University Press, 1940 m., 
374 — 6 psi.):

Ukrainos gyventojų prieauglio 
istorija paskutiniųjų 20 metų 
laikotarpyje yra labiau kom
plikuota, nei tai rodo nuogi skai
čiai. Ten šėlo baisus mirtingumas, 
pirmiausia sukeltas Revoliucijos ir 
Namų karo, vėliau dviejų bado 
nelaimių ir pablogėjusių socialinių 
ir sveikatingumo sąlygų. Be to, 
tuo pačiu metu su žymia kaimie
čių emigracija — ypatingai bado 
laiku pynėsi nuolatinis pramonės 
darbininkų antplūdis, kaip ūkinio 
planavimo išdava. Dėl to sunku 
yra išvengti sekančios išvados: 
gyventojų prieauglis 20 porevo
liucinių metų bėgyje buvo nenor
maliai lėtas, tuo tarpu pasikeiti
mas gyventojų sudėties buvo ne
paprastas. Ukrainiečiai sistemingai 
nykdavo ir apleisdavo savo gim
tąjį kraštą, o juos pakeisdavo 
svetimieji, pirmiausia ateiviai iš 
V. ir P. Rusijos.

Svarbu yra nustatyti ukrainiečių 
skaičių Ukrainos S.S.R. teritorijo
je. Pagal sovietų statistiką, Ukrai
nos miestuose gyvena 8 milijonai 
ukrainiečių, taigi — tik 30%. Kai
mo gyventojų tarpe ukrainiečiai

3 psi.

sudaro daugumą, nors jie nevisur 
vienodu gausumu gyvena. Kai ku
riose apylinkėse jų yra virš 80%, 
kitose (pvz., Odesoje) 60%, o Do
no rajone apie 50%.

1926 m., vyriausybės remiamu 
„ukrainimo" metu, iš 30 milijonų 
gyventojų 24 milijonai užsiregis
travo ukrainiečiai, bet ir tų „gi
mimu“ ukrainiečių 15% pažymėjo, 
kad jų gimtoji — rusų kalba. Nuo 
to laiko didelės katastrofos ištiko 
Ukrainos kaimo gyventojus. Skai
toma, kad apie 3 milijonai mirė 
nuo bado 30 metų amžiaus tarpe, 
be to, gal būt, 2 milijonai išemig
ravo dėl nepakenčiamų gyvenimo 
sąlygų. Šitie nuostoliai nebuvo 
išlyginti net natūralaus prieauglio 
ir yra pagrindo galvoti, kad nuo 
1930 m. Ukrainos Respublikos kai
mo gyventojų, kilme ukrainiečių, 
sumažėjo mažiausiai 4 milijonais. 
Jeigu tuo metu gyventojų, kal
bančių ukrainiečių kalba ir save 
skaitančių ukrainiečiais, skaičius 
siekė 20 milijonų, dabar, turbūt, 
ukrainiečių kaimiečių liko apie 16 
milijonų. Jeigu prie jų pridėsime 
ukrainiečius, gyvenančius mies
tuose, jų skaičius sieks apie 18 
milijonų. Kitais žodžiais, S. Ukrai
nos gyventojų skaičius (prieš pri
jungus R. Galiciją) sudaro truputį 
daugiau nei pusę visų gyventojų.

Šitas skaičius yra iškalbingas: 
sovietų vyriausybė žymiai prisidė
jo kad pasiektų savo tikslą, ir šiuo 
metu ukrainiečiai Ukrainoje nesu
daro absoliučios daugumos. To 
pasėkoje — beveik pusė Ukrainos 
gyventojų (16—17 milijonų) nėra 
ukrainiečiai. Tų kitų elementų 
tarpe apie 2 milijonai žydų, apie 
1 milijonas moldavų, likusį mili
joną sudaro gudai, lenkai, graikai, 
vokiečiai. Likusius 12—13 milijonų 
sudaro arba asmenys, gimę Ukrai
noje, kurie nenori vadintis ukrai
niečiais, arba „ateiviai" iš kitų 
Sovietų Sąjungos dalių. Tų „atei
vių" gali būti 8—9 milijonai.

Verta dėmesio, kad pastaraisiais 
metais (nuo 1930) vyriausybė 
stengėsi palenkti „ateivius" kurtis 
ne tik pramonės, bet ir ūkio sri
tyse. Aišku, kad Maskva nepagei
dauja ištisų ūkio plotų su vyrau
jančia ukrainiečių dauguma. Vy
riausybė siekia, kad Ukrainos te
ritorijoje „kolchozų” grupės būtų 
mozaikiškai išdėstytos. Kasmet vi
sose Sovietų Sąjungos Karinėse 
apylinkėse atitarnavę kareiviai, 
kurie patvirtina, jog neturi noro 
grįžti į gimtąsias apylinkes, yra 

nusiunčiami į specialius Raudono
sios Armijos kolchozus. Tie kol
chozai, kuriuose įkurdinimą įvai
riausių Sovietų Sąjungos tautų 
žmonės, yra organizuojami derlin
giausiose Ukrainos srityse.

Šitaip tvirtina p. W. E. D. Allen.

Karas ir po karo
Karas Ukrainai pirmiausia at

nešė vyrų ir moterų mobilizaciją 
į Raud. Armiją, toliau — pramo
nės evakuaciją, kovas su vokie
čių armija, žygiuojančia į rytus, 
vėliau okupaciją ir vokiečių repre
sijas, dar vėliau naujas kovas ir 
naują krašto sunaikinimą puolant 
besitraukiančius vokiečius, paga
liau — kai kurių ukrainiečių iš
keliavimą į Vakarus ir žiaurų 
NKVD atsiskaitymą su politiškai 
įtartais ukrainiečiais.

Kaip dabar atrodo ukrainiečių 
gyventojų skaičius Ukrainoje ir 
teritorijose, prisijungtose iš Len
kijos ir Rumunijos?

Truputį žinių duoda p. R. Vraga 
(Sprawy Międzynarodowe, London 
1947, 2—3 nr.). Jis rašo:

Pagal 1926 m. gruodžio 17 d. 
statistines žinias, visoje S.S.S.R. 
teritorijoje buvo 31 194 976 ukrai
niečiai, iš kurių Ukrainos teritori
joje — apie 25 600 000. Jie sudarė 
21,2% visų S.S.S.R. žmonių.

Pagal 1939 m. gruodžio 17 d. 
statistines žinias, visoje Ukrainos 
Respublikoje jų buvo apie 
17 500 000, ir sudarė 16,5% visų 
gyventojų. 1941 m. gegužės m. 
Sovietų Sąjunga turėjo turėti virš 
34 milijonų ukrainiečių, o „iškės
tos" Ukrainos Respublikos teri
torijoje apie 22 milijonus.

Kariniai ukrainiečių tautos nuos
toliai siekia apie 8 milijonus žmo
nių. Ryšium su ukrainiečiams pri
taikintu specialiu mobilizaciniu 
„raktu" ir jų dalinių panaudojimu 
sunkiausiose fronto vietose (pvz., 
prie Maskvos, Leningrado, Stalin
grado ar Kursko) ukrainiečių nuos
toliai buvo žymiai didesni, nei 
rusų.

Nežiūrint to, bendras ukrainie
čių skaičius S.S.S.R. teritorioje 
1946 m. pabaigoje neviršyjo 22 
milijonus, iš kurių Ukrainos Res
publikoje buvo apie 14 milijonų. 
Apie 4 milijonus ukrainiečių žuvo 
kaip sovietų represijos auka karo 
ir pokario laiku, kada dar iki 1946 
m. pabaigos visoje Ukrainos teri
torijoje kovojo prieš Maskvą par
tizanų daliniai.
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Dail. Adolfas Valeska
(Jo 20 metų meninio darbo sukakčiai paminėti) 

čius(Meisztowicz) darė sunkumų, 
kad sakytoje parodoje lietuviai 
neparodytų eksponatų, kalbančių 
apie Vilniaus priklausomybę Lie
tuvai. u Dail. A. Valeška sueina į 
kontaktą su Vatikano organizaci
nio Komiteto p-ku de Gasperi (da- 
bart. Italijos min. p-kas) ir, išdės
tęs Lietuvos reikalą gauna iš jo 
pritarimą dalyvauti parodoje su

Yra žmonių, kurie dėl savo 
kuklumo ir nemėgimo garsintis 
nėra tiek žinomi visuomenėje, 
kiek jie turėtų būti žinomi ir įver
tinami, pagal jų nuveiktą darbą. 
Vienas iš tokių, kultūrinio darbo 
srities tylių darbininkų yra dail. 
Valeška, šiais metais tremtyje 
švenčiantis savo 20 metų darbo 
sukaktį.

Dail. A. Valeška yra gimęs 1905 
metais Kybartuose valdininko šei
moje. Pradžios mokyklą lankė Lie
tuvoje ir vėliau, su tėvais išvy
kęs Rusijon, mokėsi Voronežo 
gimnazijoje. Po didžiojo karo grį
žo į Lietuvą ir 1920 metais įstojo 
į tuo metu įsikūrusią dail. Vieno
žinskio dailės studiją, kuri 1923 
metais persiorganizavo į Lietuvos 
Meno Mokyklą. Būdamas moky
kloje jau pasižymėjo organizato
riškais gabumais ir veiklumu. Jo 
iniciatyva buvo suorganizuota pir
moji meno mokyklos studentų 
korporacija, Mokykloje jis neap
siriboja vien studijomis, bet ati
trukdamas nuo studijų, domisi ir 
uoliai dalyvauja meniniame gyve
nime. Dar mokykloje jis pradeda 
domėtis lietuvių liaudies kūryba 
ir rinkti liaudies menininkų sukur
tus dievukus, Lietuvos kryžius ir 
kt. Vėliau dalis jo surinktų liau
dies meno kūrinių buvo sudėta 
Čiurlionio Meno Galerijoje. 1927 
metais buvo įsteigtas Šv. Luko 
cechas, kurio tikslas buvo dirbti 
bažnytinio meno srityje. Sakyto 
cecho vyr. meisteriu buvo paskir
tas dail. A. Valeška. Ypatingai 
domėdamasis bažnytinio meno rei
kalais, jis dirbo prie bažnytinių 
remontų ir pagražinimų. Dirb
damas sakytoje srityje, jis pradeda 
rinkti religinio meno eksponatus 
ir galvojo apie bažnytinio Meno 
Muziejaus organizavimą.

1930 m. Vytauto Didžiojo metais 
jo iniciatyva buvo įsteigta Bažny
tiniam Menui Remti ir Tirti Dr-ja, 
kurioj pirmininku buvo poetas 
Maironis. Tais pačiais metais Kau
ne buvo atidaryta pirmoji Lietu
vos Bažnytinio Meno Paroda, ku
rios eksponatai buvo užuomazga 
vėliau įsteigtojo Bažnytinio Meno 
Muziejaus.

1930 m. jau buvo nemažai bai
gusių meno mokyklą jaunų daili
ninkų, kurie nebuvo įsitraukę į 
darbą, nes nebuvo gavę pilietinių 
teisių senojoje dailininkų kartoje. 
Dail. A. Valeška imasi išjudinti 
jaunuosius ir suorganizuoja jau
nuosius dailininkus. į Nepriklauso
mų Dailininkų Draugiją. Šiai Drau
gijai iš senųjų priklausė Galdikas 
ir Vienožinskis. Be to, jo inicia
tyva buvo Kaune įsteigtas Neprikl. 
Dailininkų Salionas, kurio tikslas 
buvo ruošti parodas ir meno rei
kalais paskaitas.

Įsisteigus „Naujosios Romuvos" 
žurnalui, mes matome dail. A. 
Valešką žurnalo bendradarbių 
tarpe. Vėliau jis tampa to žur
nalo meno skyriaus redaktoriumi. 
Atitrukdamas nuo savo tiesioginio 
darbo, jis nepraleisdavo progos 
atsirasti ten, kur yra reikalinga 
papropoguoti Lietuvos meną. 1930 
m. jis su paskaitomis lankosi Ry- 
goję ir Taline. Taip pat jis buvo 
vienas iš organizatorių ir aktyvių 
dalyvių Rygos ir Talino meno pa
rodose. Iš šių parodų Rygos Vals
tybinis Muziejus ir Talino Valstyb. 
Muziejus nuperka dail. A. Valeš- 
kos darbus.

Jau nuo 1930 metų jo dėmesys 
daugiausia buvo nukreiptas į Baž
nytinio Meno Muziejaus organiza
vimą ir po penkių metų išsipildo 
jo noras. 1935 metais Kaune pagal 
Maironio testamentą specialiai 
pastatytuose rūmuose atidaromas 
Bažnytinio Meno Muziejus, kurio 
direktoriumi skiriamas šioje srity
je daug pasidarbavęs dail. A. Va
leška.

Tais pačiais metais dail. A. Va
leška gauna nelengvą uždavinį 
suorganizuoti Lietuvos skyrių Pa
saulinėje Katalikų Spaudos Paro
doje Romoje prie Vatikano. Tuo
metinis prie Vatikano Lenkijos

lės Akademiją, kurios A. Valeška 
buvo mokslo personalo narys. Jis, 
nebijodamas rizikos, organizuoja 
slaptą Dailės Akademiją, kurioje 
studentai galėjo tęsti savo nebaig
tas studijas.

Dėl karo pasėkų dail. A. Va
leška atsiduria Vokietijoje. Pra
džioje gyveno Vienoje, kur išnau
dodamas progą, susipažįsta su 
Vienos muziejais. Priartėjus karo 
veiksmams, išvyksta iš Vienos į 
pietų Vokietiją, kur sulaukia karo 
pabaigos.

Šiuo metu jis vadovauja

Dailininkas ADOLFAS VALESKA

Vilnių liečiančiais eksponatais. 
Bendradarbiaudamos su de Gas- 
peri, A. Valeška sueina su juo į 
gan draugiškus santykius ir tas 
turėjo teigiamos reikšmės ben
dram reikalui. Dar pažymėtina, 
kad tuometinis parodos vyr. komi
teto pirminikas L’Oservatoro Ro
mano redaktorius grafas de Lattori 
ryšium su Lietuvos dalyvavimu 
parodoje savo laikraščio skiltyse 
įdėjo palankų straipsnį 
tuvą.

1937 metais Prekybos 
nės Rūmai paveda dail. 
kai surengti Lietuvos 
Berlyno Tarptautinėje Dailės Ama
tų parodoje. Bendradarbiaudamas 
su lietuvių liaudies audinių spe
cialiste A. Tamošaitiene, jis 
kruopščiai surenka reikalingus 
eksponatus ir įrengia paviljoną. 
Už paviljono pavyzdingą įrengimą 
buvo komiteto apdovanotas atžy- 
mėjimo diplomu. Pabrėžtina, kad 
šioje parodoje lietuvių moterų 
tautinis kostiumas buvo apdova
notas pirmąja premija.

Tais pačiais metais dail. A. Va
leška išstato savo freską Pasauli
nėje Paryžiaus Parodoje, už ku
rią gauna atžymėjimo diplomą 
medalį.

Priskyrus Lietuvai Vilnių, tarpe 
pirmųjų nuvykusių į Vilnių mes 
matome ir dail. A. Valešką. Jis 
čia pradžioje organizuoja Lietu
vos Religinio Meno Muziejų. Vė
liau Miesto savivaldybė jį pak
viečia organizuoti Vilniaus Miesto 
Muziejų, kuris vėliau persiformuo
ja į Vilniaus Dailės Muziejų. Tai 
buvo pirmoji lietuviška įstaiga, 
išaugusi į mokslo instituciją su 
40.000 eksponatų. Dail. A. Valeška 
sėkmingai vadovauja šiai įstaigai. 
Muziejus atliko didelį vaidmenį 
Lietuvos kultūriniame gyvenime.

Okupavus Lietuvą vokiečiams ir 
uždarius aukštesniąsias mokyklas,

apie Lie-

ir Pramo- 
A. Valeš- 
paviljoną

Frei-

burgo Taikomosios Dailės Aka
demijos tapybos studijai.

Kaip dailininkas pradžioje A. 
Valeška daugiausia dirbo monu- 
mentalinėje tapyboje ir architek
tūroje. Vėliau jis pereina į portre- 
tizmą ir kompozicinę tapybą.

Dail. A. Valeškai švenčiant 
tremtyje savo darbo sukaktį, jam 
linkėtina ištverti sunkius tremties 
laikus, kad, atėjus laikui, nepalū
žęs grįžtų Lietuvon, kur prityrę 
darbininkai bus reikalingi nualin
to krašto organizaciniam darbui.

Br. K.

įgaliotas atstovas kun. Meištavi- potvarkis palietė ir Vilniaus Dai-

LIETUVIU „DAINAVOS“ MENOANSAMBLIS „KRYŽKELĖJE“
Hanau Lietuvių „Dainavos" meno 

ansamblis lapkričio 15 d. minėjo 
savo dviejų metų darbo sukaktį. 
Sukaktis 
tremties 
dėmesio 
stovykla 
kuriuo iš Frankfurto kasdien ke
liauja daug įtakingų įvairių val
stybių asmenybių. Neretas pa
norsta susipažinti ir su DP gy
venimu. Dėl to valandėlei stabte
lėja ir pas Hanau DP. Savaime 
suprantama, kad tokiems svečiams 
norima parodyti visa, kas mumyse 
yra vertingiausio ir savito. Ir štai 
į mūsų visų vertybių grandį daž
nai būdavo įtraukiamos ir mūsų 
meninės pajėgos, kurios savo dai
na ir tautiniais šokiais syečiams 
parodydavo lietuvių tautos kul
tūrines vertybes, lietuvių liaudies 
meną. Šią reprezentaciją dainavie
čiai atliko puikiai. Be to, „Daina
va" per dvejus metus intensyvaus 
darbo savo kelyje sutiko daug 
kliūčių ir sunkių dienų, tačiau 
nuoširdaus kolektyvo darbo dėka, 
visa nugalėjo. Sunkios darbo sąly
gos dainaviečius dar daugiau ska
tino dirbti, tobulėti ir dainos meno 
darbe jiems pavyko pasiekti gra
žių laimėjimų.

kukli, tačiau, matuojant 
dienų mastu, vis dėl to 

verta. Hanau lietuvių 
yra prie didžiojo kelio,

Beveik dvejus metus mes turė
jome progos „Dainavos" darbą 
stebėti ir po kiekvieno pasiro
dymo matėme, kad ši meno pa
jėga auga ir stiprėja. Vyrų ir miš
rus chorai, vadovaujami muziko 
Br. Jonušo, davė visą eilę vertin
gų vokalinių koncertų. Neretai 
mus pradžiugindavo ir tautinių šo
kių, vadovaujama Valiukaitės', 
grupė. „Dainava" nepasitenkino 
vien sava stovykla, ji dažnai ke
liavo iš stovyklos į stovyklą ir 
ten džiugino mūsų tautiečius skam
bia daina.

Pagaliau šis vienas iš stipres
niųjų meno kolektyvų nebesiten- 
kino vien vokaliniais koncertais ir 
jau šių metų, rudenį nutaria savo 
darbo gaires pakeisti kita kryp
timi. Ir štai ansamblis plačiai ir 
pagrindinai perorganizuojamas, pa
pildomas naujomis pajėgomis ir su 
didele sparta pasuka į naują dar
bo sritį, į koncertinį — draminį 
repertuarą. Čia ansambliui į talką 
atskuba dainaviečių bičiulis dra
mos aktorius A. Škėma. Jis pa
siryžta dainaviečius pasukti į nau
ją kryžkelę ir tam tikslui duoda 
draminio — koncertinio žanro 
scenovaizdį „KRYŽKELĖJE". Į šį 
naują pastatymą kaip tik sutilpo

vyrų ir mišrus chorai, muzika ir 
tautiniai šokiai.

Šis naujas ansamblio posūkis 
pareikalavo iš kolektyvo daug 
energijos ir kruopštaus darbo. Jie 
tą darbą atliko palyginti per trum
pą laiką ir su 
jimu.

Ir lapkričio 
minėdama savo 
sukaktį, mums . .
koncertą, kurio pirmoje dalyje 
pasirodo vyrų ir mišrus chorai, 
duodami vokalinį, koncertą. Vo
kalinio koncerto pabaigoje duo
dama „Kareivių daina"Jš „Fausto”, 
operos, įvadas į III veiksmą ir 
nuotakos daina iš „Lohengrino", 
„Saulė motina pakilo" iš „Pa- 
girėnų" operos ir triumfo maršas 
iš „Aidos". Chorus palydėjo Ha
nau Miesto Teatro simfoninis or
kestras.

Tiek lietuvių kompozitorių, tiek 
iš operų dainps išpildytos nuotai
kingai.

Po vokalinio koncerto mes stai
ga atsiduriame su dainaviečiais 
„Kryžkelėje" Akt. A. Škėma savo 
kūriniu mus grąžina netolimon 
praeitin." Kryžkelėje" vaizduo
jama lietuvių bėgimas iš tėvynės,

Dainaviečiai „Kryžkelėje" turė
jo progos pasireikšti vaidybiniu 
požiūriu ir drauge reikiamai iš
baigti muzikalinę pusę.

Bendrai paėmus, tektų pasakyti, 
kad dainaviečiams šis pirmasis 
bandymas pavyko gerai.

Ta pačia proga tenka su dėkin
gumu prisim’nti ansamblio vadovą 
Br. Jonušą, tautinių šokių grupės 
vedėją Valiukaitę, Adomaiti, tvar
kiusį instrumentalinę dalį, ir dail. 
Kostą Jezerką, sukūrusį origina
lias dekoracijas.

Į jubiliejinį koncertą buvo atsi
lankę daug aukštų USA armijos 
karių, USA Konsulas Frankfurte, 
USA spaudos atstovai ir daug kitų 
garbingų svečių.

Sukaktuvių proga „Dainavą" 
pasveikino Vyr. Tremt. Bendr. 
Komiteto pirmininkas prof. dr. Gy
lys, Hanau LTB komiteto pirminin
kas Survila, Šeinfeldo meno kg- 
lektyvas, „Atžalyno" vaidintojai 
Hanau skautės ir kit. Apdovanoti 
dovanomis ir gražiomis gėlėmis. 
Sukakčiai atžymėti „Dainava" išlei
do gražiai sutvarkytą leidinėlį, 
kuriame randame „Dainavos" nu
eito kelio aprašymus, iliustracijas, 
vaizduojančias dainaviečių darbą 
ir žygius ir visos eilės aukštų as
menų gražius apie „Dainava" at
siliepimus.

prideramu atsidė-

15 d. „Dainava", 
dvejų metų darbo 
duoda jubiliejinį

Jurgis Janušaitis

Lietnvių „Dainavos“ meno ansamblis po spektaklio „Kryžkelėje“ Pr. Remeikos nuotr.
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Dr. Normantas.

Būdamas Flensburge, turėjau 
progos aplankyti pernai pavasarį 
mirusio patriarcho Martyno Jan
kaus kapą Flensburgo miesto ka
pinėse. Kartu susitikau ir su jo 
giminėmis Muetzelburgo stovy
kloj, kur velionis amžiams užmer
kė akis. Ant Flensburgo įlankos 
kranto, be jokios meilės ir skonio 
pastatytoj stovykloj, kuri savo 
išmėtytais trobesiais lig ir pri
mina žuvėdros lizdą pajūrio pa
kraščiuose, suradau velionies sū
nų Martyną ir jo žmoną. Pasi
džiaugė pamatę seną pažįstamą, 
nes retai kas atvyksta į šaltoką ir 
drėgną Schleswig-Holsteiną, kur 
iš stovyklos, įlankos antroj pusėj, 
jau matyti Danija.

„Kaip sekasi Jums ir Jūsų šei
mai" klausiau sūnų?

„Iš mūsų šeimos mažai kas be
liko, visi išsisklaidė. Dvi sesers 
gyvena kitose stovyklose, viena 
išsikėlė kaip raudono kryžiaus 
sesutė į Angliją, rašo, kad jai 
gerai sekasi. Mano duktė buvo 
susirgusi plaučiais, buvo ilgokai 
ligoninėj, dabar jau taisosi, o sū
nus išvyko į Kanadą. Taip mes ir 
belikome vieni Muetzelburgo sto
vykloj".

„O kokia Jūsų likusiųjų nuo
taika ir sveikata" toliau klausinė
jau? '

„Mano sveikata, nors esu tik 55 
metų amžiaus, yra gerokai pašli
jusi. Jeigu dar ilgai čia teks gy
venti, greičiausiai atsidursiu ka
pinėse pas tėvą. Per daug jėgų iš 
mūsų reikalavo šio amžiaus žiau
rusis likimas. Klaipėdos krašto 
kovos, jo atplėšimas, mano tėvo 
ir mūsų visos šeimos persekio

L. R. K. Vyr. Valdyba. Iš kairės | dešinę stovi: P. Vainauskas, J. 
Daugėla, ar. D. Jasaitis (pirm.;, dr. V. Ingelevičius ir prof. Z. Ivinskis

jimas, bėgimas nuo frontų ir visi 
kiti įvykiai mane baisiai sukrėtė.

Karo pabaigoj patekau į Daniją. 
Iš čia man pasisekė atsikraustyti 
į mūsų stovykla gana vėlai. Ir tam 
reikėjo panaudoti visokių gudry
bių. Šiaip gal dar ir šiandien tebe
būčiau Danijoj. Gyvenimas stovy
kloj gana nuobodus, pilkas, viena 
diena kaip kita."

„Ar turite kokių žinių iš Bi
tėnų?"*

Bitėnai, gautomis žiniomis, 80% 
nudeginti karo metu. Taip pat su
naikintas ir mūsų šeimos ūkis. 
Nieko iš jo nebeliko, kaimynai 
parašė, jog paėmę iš sodno mūsų 
ir tėvo mylimas gėles, kad jos 
nežūtų. Viskas sunaikinta, net at
minimai. Bitėnuose liko daug raštų 
ir didelė dalis knygyno. Dalis 
išvežtųjų dalykų žuvo pakeliui, 
Rastenburge ir Kolberge, nuo fron
to bebėgant, „atsakė užklaustasis.

„O kaip pergyveno patriarchas 
savo senatvėj įvairias okupacijas 
ir kraustymąsi iš vieno krašto į 
kitą?"

„Vokiečių okupaciją jis pergy
veno Kaune, Aukštaičių gatvėj. 
Jis gyveno nuo politikos atsitrau
kęs, lankydavo seni pažįstami. To
dėl užsipuolimų iš gestapo pusės 
jam neteko pergyventi. Tik kar
tą, kai viešumoj buvo pasakęs 
kalbą, buvo gestapo perspėtas, 
del jo gilios senatvės susilaikyti 
nuo politinių kalbų.

Visą Kauno gyvenimo nuotaiką 
slėgė ilgmetinė vokiečių okupaci
ja, kuri greitais žingsniais pradė
jo ardyti ir lietuvių tautinį gy
venimą ir vis aiškiau reiškė nuo
monę apie visišką lietuvių tautos 

sunaikinimą. Šita politinė padėtis 
pakirto jo Ūgi tol nepalauiamą op
timizmą. Bet visą laiką tėvas ne
paprastai ilgėjosi Bitėnų.

Kėdainių Radvilų rumų fragmentas

Karas dideliais žingsniais arti
nosi į galą. 1944 m. vasarą rytų 
frontas artinosi į Lietuvą ir gana 
greit ją pasiekė. Kai jau daugel 
kauniečių apleido miestą, mūsų 
šeima gavo leidimą išvykti į Klai
pėdos kraštą. Taip vieną vasaros 
dieną jis kartu su daugeliu pabė
gėlių Nemuno garlaiviu pasiekė 
Bitėnus.

Didelis pasitenkinimas jį tuo
met paėmė, pasiekus po tiek metų 
vėl Bitėnus. Norėjo čia likti ramy
bėje, Rambino akyvaizdoj norėjo 
^vvenri ligi savo paskutinių dienų. 
Bet rytų frontui dar daugiau į va
karus pasistūmėjus, gestapo val
dininkai atkištu revolveriu iš visos 
šeimos pareikalavo tuojau apleisti 
Bitėnus kitaip jie būsią sušau
domi vietoje. Atsidūrė iš pradžių 
Rastenburge ir vėliau Kolberge, 
kur apsigyveno mano bute".

„Čia velioniui teko gyventi tik 
kelis mėnesius tęsė Jankienė. „Kol
berge jį paėmė nepaprastas ilge
sys, grįžti į savo gimtąjį kraštą. 
Kuomet grįšime į Bitėnus, jis 
klausdavo kas rytą ir kas vakarą. 
Ar greitai grįšime į Bitėnus, jis 
klausinėdavo, prie stalo atsisės
damas ir nuo jo atsikeldamas. 

Dažnai, eidamas pavaikščioti, už 
miškelio, pajūry, pasukdavo į ry
tus, kur mūsų tėvynė, kur Nemu
nas ir Šešupė teka.

Bet ir iš čia jį ir mus išvarė ne
gailestingas karas. Galiausiai, po 
daug vargų karo pabaigoj su tė
vu atsidūrėme Husume, prie Ši
aurės jūros kranto.

Pergyventi karo ir bėgimo var-

gai iš karto pakirto jo sveikatą. 
Savo ilgame amžiuje kaip ir nesir- 
gusio, sveikata iš karto pašlijo. 
Pradėjo sirgti ir umaru silpnėti. 
Keletą kartų turėjo plaučių užde
gimą. Padėtis nepasikeitė nei tuo
met, kai mes persikėlėme į Muet
zelburgo stovyklą. Gyvybės jėgos 
visiškai susilpnėjo, ir gegužės 23 d, 
mūsų mylimas tėvas visiems am
žiams užmerkė akis, baigė p. 
Jankienė.

Flensburgo kapinėse, miesto 
viduryj, kiek antkalnėj, Prūsų 
Lietuvos patriarchas rado savo 
paskutinę poilsio vietą. Ramus 
čia kampelis, negirdėti jokių že
miškų audrų ir miesto triukšmo. 
Ramiai jie visi ten ilsisi nuo visų 
žemiškų vargų ir kentėjimų. Jo
kios sielvartas jų nebespaudžia.

Ten, kur ilsisi paskutinio auš
rininko kūnas, matyti nedidelis 
baltas, akmeninis paminklas su 
tokiu užrašu:

A. A.
Mažosios Lietuvos Patriarchas 

Martynas Jankus 
gimęs: 7. VIII. 1859 m. 
miręs: 23. V. 1946 m. 

Flensburge.

A. Tyruolis

Lietuvos giria
Kvapas Lietuvos žaliųjų girių 
Širdį alpiąją smagiai svaigina. 
Pušys, mėlynam daugun išnirę, 
Moja baltam, pleškančiam ber

žynui.

Miško burtą paslaptingą
Kas tik kaip lietuvis tesupras?
Čia giria džiugiai suklinka, 
Čia vėl ošia liūdesio gaidas.

Audra-vėtra-debesys rūstieji — 
Lanksto tartum nendrę pušį. 
Nūn ir ąžuolas jau sujudėjo, 
Rengias milžinas į mūšį.

Eglės tartum rimtos moterys lie
tuvės,

Viesulo nepaisė, ir rasotą
Rytą mena, kurs toks mielas 

buvęs.

Mano giria! Į tave ne kartą
Drebančiu, šventu jausmu žen

giau aš,
Žodį netartą kad tartum, 
Širdį numaldytumei veikiau jau.

Tavo šlamesį ir burtus, 
Paslaptingus girios monus, 
Į rankas ėmiau kaip brangų turtą, 
Parsinešti jį namo net.

Ir galulaukėj išaugo
Baltas, mylimas berželis 
Klevas, liepa ėmė saugot 
Brangųjį sodybos kelią.

Lig namų giria atėjo
Beržu, ąžuolu ir uosiu,
Ir jie gryčiai tvankiajai kalbėjo: 
Audroje išvirsti tau neduosim!

Lietuvos giria trankiai kovoja, 
Gausiai lieja kraują-sulą: 
Ten ties beržu, ąžuolu senuoju 
Partizanai į paparčių kapą gula.

Eina baltos tylios jos mergaitės 
Švento Jono žvainą naktį 
Ir paparčio žiedus skaito, 
Ernus- giriai šalta ugnim degti.

Jos kaip baltos, tylios vaidilutės 
Neša girios aukurui tą žiedą, 
Kario — jo giria nebepabudins — 
Gyvasties šventa ugnin aplietą.

Ilsėkis ramiai, Tu didysis kovo
tojau, kol ateis šviesesnė diena ir 
visai lietuvių tautai. Tuomet ateis 
ir laikas, kad Tavo kaulus grą
žins į Nemuno ir Šešupės kraštą 
ir juos palaidos kaip paskutinio 
vaidilos ant Rambyno kalno, kurio 
sargyboj tu tiek daug metų gy
venai.

Vaižgantas

Aggiejevo galas
(Iš „Pragiedrulių")

(Pabaiga)
Aleksys atsikėlė tokiomis pab

odusiomis akimis, tokiais pamėly
navusiais paakiais, lyg visą naktį 
būtų restorarię praūžęs smarkiai 
gerdamas, šokdamas ar dar ką 
blogesnio darydams. Tuojau nuėjo 
pas Jokūbą. Jokūbą rado ne ge
resnį. Tad abu išėjo į laukus.

Ilgai slankiojo tylomis. Pa
galiau, giliu klausimu pasižiūrėjo 
vienas antram į akis ir — nerado 
atsako. Buvo aišku: Žaltvykštis 
užmuš antstolį jei ne jų rankomis, 
tai jų išmanymu. Vis tiek padarys 
dalyvautojais.

Kvailas antstolis nuvilioti į To- 
švnę buvo pigu: paklausytų bet 
keno gyvo ar net rašyta žodžio. 
Tik nė vienam nesikėlė ranka tai 
padaryti. Jų širdyse dar nebuvo 
tiek neapykantos, nors šiaipjau 
rodės bekraštė įnirtimo; tiek tul
žies, kad galėtų užšaukti sąžinės 
balsą.

Kas dieną abu buvo draugėje, 
sėdėjo ar vaikščiojo, vis nedrįs
dami vienas antram tarti bet ko
kio sumanymo žodį; pagaliau ėmė 
rietis.

— Svietas lyginti tai ne kurma- 
rausiai pievoje išspardyti. Ot, at
sirado kurmarausis; iš Lietuvos 
kūno išdygo mūsų naikintojas, 
kaip blogo galvijo paskūryje inkš
tiras, ir nėra, kas tą kimšą nuspi
ria, kas tą inkštirą, kietai suėmęs, 
išspaudžia, ištrieškia ir, pasibiaurė- 
damas, numeta žemėn.

Jokūbas suprato įdūrimą ir atsi
mokėjo tokiu pat aforizmu, lyg 
taip sau, vis dėlto taikomu Alek
siui poetui įdurti:

— Smulkioji sodžiais buržuazija 
dabinti, tai ne surūkusi virvė nuo 
lašinių palties ant kaklo raišioti, 
už kurios brutalis, atėjęs, pagaus 
ir pasmaugs padabintąjį. Ir nėra, 
kas sušuktų: šalin nešvarią ranką, 
kuri vienu pabraukimu nutrina 
visa, ką ištisais metais piešė krai
gliojo vaikiška poeto svajotojo 
ranka. Kol rūtų darželį pradėsi 
vaisyti, pirmi jį užtverk, kad koks 
galvijas neįrioglintų ir neištryptų 
tavo žolynėlio . . .

Jokūbas, nerasdamas, kaip iš
bristi iš keblios padėties ir Aggie- 
jevas pabausti, ir rami sąžinė iš

laikyti, smarkiai keikės. Aleksys 
vakarais, vienas pats likdamas, dėl 
to nats kartais verkė keliaklup
sčiais prieš gražų Madonos pa
veikslą, nekeldamas tačiau akių 
aukštyn ir nieko neprašydamas. 
Nusimanė, kokį gautų atsaką.

Pagaliau, abu įsinervino kone 
ligi padūkstant. Nežinia, kuo būtų 
ir pasibaigę, kad klausimas pats 
savaime nebūtų išsisprendęs. Su
manė prasiblaivyti ir, apsivilkę, 
kaip visados, sodietiškai, išsirengė 
į mugę, patikrinti, ar jau daug yra 
apylinkėje Tutinu. Vaikščiojo po 
rinką, pilnintelę žmonių ir vežimų, 
ir niūniuoja katras savo melodiją. 
Džiaugias, it vaikai, vis dažniau 
gaudami atsakymų, linksėdami už 
tai jiems galvomis ar apsimesdami 
palankiais žodžiais.

Viename pulke žmonių kaip tik 
Tutinai sutraukė visų dėmesį: jie 
pasakojo apie Aggiejevo žygį N. 
sodžiuje ir grąsymą visai apylin
kei. Abu draugai, žinoma, tik auk
sino, ką kiti Tutinai kalė. Svietelio 
buvo daug, įnirtimo dar daugiau. 
Visokių grasymų, pašaipų ir iš- 
koųeveikimų nė nesuskaitysi. Tai 
dar labiau kėlė studentų ūpą ir 
norą, jei ne ką blogesnio, tai bent 
padaryti, kad tas niekšas kur vel
niop išsinešdintų iš to krašto. 

Šnipai netruko patirti mugės 
minios neramumą ir duoti žinią 
antstoliui. Aggiejevas ir be to bu
vo kažin ko įnirtęs. Tai ligi tik 
išgirdo naujieną, lyg gyvatės kirs
tas, šoko į rinką nuraudęs kaklu 
ir akimis, lyg apopleksijos tren
kiamas.

Mietežniki . . . svoloči . . . ka- 
nalji . . .

Išgirdo minia koliojimus ir iš
vydo besiskerėčiojantį tvarkos da
botoją.

— Tai jis . . . Tai jis . . .
Persirito per minią urzgimas ir 

visų veidai iškrypo neapykanta. 
Draugai, nė nesusitarę, vienu šuo
liu abu atsirado ties saguočium, ir 
Niaura iš viso vyriško vieko pylė 
jam per veidą. Papliauška nus
kambėjo ligi pat špitolės.

— Tai tau už N. sodžių podlec?
Aiškiai riktelėjo Niaura.
Dar nesuskubo Aggiejevas atsi- 

jokėti, kaip iš užpakalio pylė jam 
per riebų sprandą Taučius, net 
Vagėjas knabtelėjo ir kepurė jam 
nukrito.

— A—a gerai gerai! A—a gerai 
gerai!

Pritarė rinka, piktai džiaug
damos, ir ėmė visa griūti tenlink, 
kur mušasi, pridėti. Būtų vienomis 

kojomis sutrypę policistą, kad ne
būtų prišokę ginkluoti sargybiniai

— Kas čia darosi? Muštynės? 
Mes jums, aš jums!

Pasigirdo jų riksmas. Minia ats
lūgo, nutraukdama drauge ir mu
šeikas. Sargybiniai drauge su pa
siėmusiu kepurę antstoliu šoko 
paskui, šaukdami:

— Kas čia pradėjo? Duokit juos, 
kalės vaikus!

Griebė pirmuosius ir nebepalei
do. Gal būtų netyčia nutvėrę ir 
tikruosius, dabar atsitraukiančius 
kaltininkus, kad antrapus nebūtų 
išgirdę kaip kažkas pasiutiškai 
ima kvatotis, ir išvydo Žaltvykštį, 
kurs netoliese, nieko nesislėpda
mas, raitėsi griebdamasis už pilvo. 
Buvo gerokai įgėręs.

— A, skolinai Bezpasportnyj! 
Seniai mes tavęs dairomės!

Sukliko sargybiniai. Viską už
miršę ir nutvertuosius paleidę, jie 
pasileido vytis Žaltvykštį. Sis, iš
girdęs „bezpasportnyj", vilpšt at
metė žiponėlj ir surikęs:

— Skaitykite! Prasideda nuo 
O . . .— pasileido bėgti per dar
žus.

Visa rinka apmirė juoku; taip 
jai patiko ta pigi ir taip jai žino
ma štuka — pasityčiojimas.
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Antrojo anglų zonos lietuvių studentų atstovų suvažiavimo dalyviai

Eugene Lyons

Jie balsavo savo kojomisDauguma amerikiečių diskusijų del išvietintųjų asmenų prolemos neapėmė vienos gilios moralinės ir politinės išvados dėl daugybės rusų ir kitų Rytų europiečių atsisakymo sugrįžti į savo gimtąsias šalis, nors nepabaigiamai buvo grasinama, spaudžiama ir varoma.Prezidentas Trumanas buvo atviras savo specialiame 1947 metų liepos 7 dienos atsišaukime į Kongresą. Jis apibūdino išvietintus asmenis kaip ,,žmones, kurie priešinasi totalistinei valdžiai“ žmones su „degančiu tikėjimu į demokratijos ir laisvės principus“, kurie „tvirtai priešinosi visiems siekimams priversti juos grįžti į komunistų valdomas šalis.“Prezidentas Trumanas tuo juos pavadino ne tiktai politiniais pabėgėliais, bet ir mūsų ištikimais sąjungininkais kovoje tarp laisvės ir diktatūros.Vienok, nežiūrėdami prezidento nusistatymo, kai kurie mūsų pačių kariuomenės ir pagalbos akcijos pareigūnai bandė nustumti tuos žmones atgal į vergiją. Dar vienas kraujuotas priverstinės re- patrijacijos įvykis buvo šių metų birželio mėnesį Italijoje.Šitie tragiški epizodai atsitiko todėl, kad mūsų pažiūra į išvietintus asmenis visad buvo susijusi su tamsiąja padėties puse: rūpinimusi- šių bepastogių masių maitinimu ir jų įkurdinimu. Tos problemos išsprendimas bus daug labiau įmanomas, kai bus visuotinai suprasta, kad čia yra ir kita- šviesioji pusė.

Asmenys, pasilikę DP stovyklose ar slapstąsi, pagal apskaičiavimus siekia iki 1.200.000. Iš jų apie pusę milijono sudaro pabėgėliai nuo Sovietų Sąjungos, kiti 250.000 yra pabėgėliai iš trijų Sovietų Sąjungos absorbuotų Pabaltijo respublikų. Kaip tik dabartiniu metu pradėjo didėti vengrų, rumunų ir čekoslovakų pabėgėlių kontingentas ir, dėl didėjančio Maskvos spaudimo jos kontroliuojamoje sferoje, reikia laukti ir kitų.Tie savanoriai emigrantai-trem- tiniai ątstovauja tuos bekompromisius likučius, pasilikusius po daugiau kaip 2 metų nepaliaujamų pastangų nuvaryti juos atgal. Jei pasirinkimas būtų buvęs tikrai laisvas, tai neabejotinai daug daugiau pabėgėlių būtų pasilikę užsieny. Tie 1.200.000 atstovauja labiausiai susipratusią, principinę ir atkaklią opoziciją Sovietų režimui. Masinės savižudybės, įvykusios su kiekvienu priverstinės repatrijacijos bandymu, yra pakankamas įrodymas, kad tie pabėgėliai nuo komunizmo geriau pasirenka mirtį nei gyvenimą to- talizmo rankose.Kai kurie neabejotinai pasiryžo negrįžti iš baimės patekti į Sovietų slaptosios policijos rankas, bet dauguma buvo paskatinti moralinių ir politinių motyvų. Jie sąmoningai atsisakė sovietinio gyvenimo, patys asmeniškai patyrę, ką jis duoda.Aš skaičiau daugelį individualių ir grupių deklaracijų, parašytų sovietų rusų „negrįžtančių- jų“, kaip jie patys 'save vadina. 

Jos yra parašytos iš širdies, ir pavaizduoja tą didžiulį laisvės ir žmogaus vertės troškimą, paneigtą policinės valstybės.Mergina, gimusi ir užaugusi sovietų režime, rašo:„Aš esu išdidi dėl mano dabartinės padėties kaip rusų emigrantė. Aš jaučiu, kad, atsisakydama sugrįžti į Stalino autokratiją, aš tapau morališkai skaistesnė“.Buvęs raudonosios armijos medicinos korpuso leitenantas rašo:„Aš atsisakau grįžti į SSR ne dėl asmeniškos ba/mės, bet todėl, kad aš tapau to režimo priešas“.Leningrado darbininkas, kurio ilgą pareiškimą turiu prieš save, paaiškina:„Būdamas Europoje, aš supratau tikrąją laisvės reikšmę. Aš niekad negrįšiu į savo šalį, vis tiek, koks mano likimas bebūtų, kol ji nebus laisva nuo Stalino Uranijos“.Kiekvienas, skaitydamas tuos dokumentus, taip pat jaus jų viltį, kad Rusija pagaliau bus išvaduota iš totalinio jungo. Vienos grupės pareiškimas sako: „Rusijos žmonės vieną dieną savo pasakys, bet tol, kol jų lūpos yra jėgos surakintos, mes kalbėsime už juos“.Kongreso „xenofobams“ reiktų įsidėmėti, kad tik mažiau kaip 20% pabėgėlių tėra žydai ir kad ir jų daugelis iš tikrųjų yra taip pat pabėgėliai nuo komunizmo.Leninas kartą pasakė, kad savo masiniu dezertiravimu rusų kareiviai 1917 metais „balsavo savo kojomis“ prieš karą. „Negrįžtan- tieji“ taipgi savo kojomis balsavo prieš Stalino sistemą. Balsavi-

.Tėviškės“ tunto-jūrų skautų valtis „savo vandenyse“ — Niedersondhofeno 
ežere P. Urbučio nuotr.

R. Šilbajoris

Vizija
Vidudienio tyloj sustingusioje žemėj
Klajodamas, nešuosi šiaurės viziją:
Tėvų sodyboj vakaras . . . lauke sutemę .. .
Prie vartų senas beržas rūsčiai ūžauja . . .

Seklyčioje ant stalo dreba žiburėlis — 
Našlaitis vienišas likimo rankose.
Pro langą žvelgia niaurūs vakaro šešėliai, 
O vėjas po laukus nuliūdęs trankosi.

Skaidrios jaunystės laimės tuščias namas liūdi, 
Lyg užkeikta pilis motulės pasakoj. 
Nes pikto slibino karžygiai nenužudo 
Ir burtų žiedo nieks triskart nepasuka . . .

Ir taip nešuos Širdy, keliaudamas per žemę, 
Savosios tėviškės brangiausią viziją: 
Tėvų sodyboj vakaras .. . lauke sutemę 
Prie vieškelio senasis beržas ūžauja.

mo dydis turi būti vertinamas ne lyginant su visa gyventojų mase už „geležinės uždangos“, bet santyky su palyginant mažu žmonių skaičiumi, kurie dėl karo įvykių atsidūrė už sovietų įtakos ribų.Tie 1.200.000 DP aiškiai parodo Rusijos ir Rytų Europos tautų sentimentus sovietiniam įtotaliz- mui. Jie yra gyvas kenčiantis įrodymas, kad milžiniška dalis — tikriausiai dauguma — jų tautiečių balsuotų už laisvę ir prieš diktatūrą, jei jie tik galėtų.Pabėgėliai pilnai atstovauja savo tautas. Juos sudaro visų klasių žmonės: nuo komunistų valdininkų iki kaimiečių, nuo eilinių iki generolų. Daugiau kaip pusę jų sudaro proto bei įstaigų

darbuotojai, 25% — ūkininkai, 11% amatininkai.Ne turtų ieškojimas nulėmė jų pasirinkimą. Palikdami namus, šeimas, draugus ir karjeras, nedaugelis iš jų teturėjo kokių nors iliuzijų dėl to, kas jų laukia. Jie žinojo, kad jie bus suvaryti į stovyklas kaip galvijai ar turės kęsti sunkų beteisio žmogaus gyvenimą. Jie žinojo, kad jie bus apleisti, nekenčiami nesuprasti, stumdomi ir nepaliaujamai sovietų persekiojami, netgi medžiojami bei grobiami.Viena rusė kalbėdama apie savo ir jos vyro atsisakymą grįžti, taip baigia savo laišką:„Mums buvo sunku ir skaudupasiryžti, bet mes nusprendėme negrįžti. Mes žinojome, kad mes būsime vaikomi ir medžiojami kaip žvėrys. Mes taip pat žinojome, kad kiekvienas mus išdavinės Stalino agentams. Ir vis dėlto mes tikėjom, kad vieną dieną alijantai mus supras ...“Si šviesioji DP vaizdo pusė garantuoja mums, kad konflikte tarp „dviejų pasaulių“ sovietų to- talizmo erdvėje esanti tautų masė yra mūsų pusėje.Visas politinių bėgimų reiškinys tarnauja mums -'kaip įspėjimas, kad mes darome baisią klaidą, neskirdami Sovietų režimo nuo jo terorizuotų pavaldinių. Si mintis ir sudaro centrinę idėją grupės sovietų „negnįžtančių- jų“ kolektyvinės deklaracijos, adresuotos Kremliaus valdovams:„Mes norime pareikšti, kad Rusijos žmonės neturi nieko bendro su jūsų ekspansijbs planais, jūsų kitų tautų pavergimu, jūsų panaudojimu religijos jūsų tikslams siekti“.
Pagal „Readers Digest“ (1947 Nov.) 

spaudai paruošė M.

Anštolis griebės revolverio. Tik kobūras kabėjo tuščias. Per greitumą užmiršta. Tad beriktelėjo:— Lovi, lovi mošenniką!Urednikai, šimtininkai visi pasileido paskui bėgančius sargybinius. Žfjtvykštis movė, kaip skraistė, lengvai peršokdamas per tvojas. Gal būt ir išbėgęs, kad netyčiomis nebūtų pakliuvęs į duobę ir ten pargriuvęs. Čia jį užgulė bent trys iš karto.Dideliu triumfu policija vedės Žaltvykštį į nuovadą, kur uždusdamas piktumu, negražiai apsiputojęs, jau laukė jo pats Aggieje- vas, pagavęs kazokišką bizūną.— Nu ką, dabar tu man parodyk savo „pasportą" . . .Ir liepė numauti kelines. Numovę, parvertė ant grindų. Tuo tarpu Žaltvykštis, atsigręžęs į antstolį, dar kartą pasityčiojo:Nu, pristav, pabučiuok dabar man! . . .To jau buvo perdaug vienam sykiui, ir Aggiejevas, tikrai pablū- dęs, ėmė sava ranka kapoti pliką Žaltvykščio kūną, kad net kiti turėjo .jį, pagaliau, atitraukti, kad negyvai neužkapotų. Aggiejevas vis dėlto suskubo visą Žaltvykštį sukruvinti.

Įmetę Žaltvykštį, policistai vėl puolė nerimstančią minią: gaudė, kas pakliuvo, šaukdami: kas mušės? Prigrūdo sausakimšiai. Tik studentų seniai jau nebebuvo minioje: jie pasinaudojo Žaltvykščio padarytu sumišimu ir atsidūrė namie, tiesiog pabarėje pas darbininkus, ir dirbo ligi pat vakaro.Pavakarėje kažin kas buvo užėjęs į Denionis ir lyg taip sau pa- siklausinėjo, kur šiandien buvę studentai. Tik visi vienam balsan atsakinėjo: su mumis dirbo ligi qąlo, ir štai, dabar drauge valgo. Sodžius nė nežinojo juos buvus mugėje.Visi tie dalykai taip ūmai atsitiko ir persivertė jog niekas negalėjo nieko šaltai sumesti. Vienas Žaltvykštis rodės nenustojęs nuovokos, kad ir girtas. Jis nė neviauktelėjo, kruvinai kapojamas; neprasičiaupė dantų nė paskui, tardomas, kas pristavui davęs per veidą. Kiti suimtieji griežtai ir piktai šaukė:Eikite po velnių! Mes nieko nežinome! Nesuskubome nė pamatyti.Ir jie, tikrai, nežinojo. Tai buvo aišku, ir policija ėmė vakarop paleidinėti. Su pirmuoju būreliu prietemoje paskruko ir Žaltvykštis, 

kažin kam palikdamas pristavui adresuotą laiškelį: „Vąše Blogo- rodije! Jei nori tikrai sužinoti, kas tau davė per mordą, pagirdyk senį Burzdulį Tošvnėje, vienas pats užėjęs; ten visų apylinkės neramiųjų dvasių klubas šventadieniais. Girtas senis išplepės, ką girdėjęs. Dobroželatel''!Negudrus, neprotingai drąsus Aggiejevas patikėjo ir po 2—3 dienų, progai į tą kraštą pasitaikius, pasiėmė šnapso į vieną kišenę, Nagano revolverį, gerai apžiūrėjęs, į antrą ir, gudrią miną darydamas, išvažiavo. Laiku džiaugės savo gudrybe pralenksiąs visus kitus policistus ir pats suseksiąs akiplėšas, kurie ant jo pakėlė ranką — už N. sodžių. Tai jam ypač rūpėjo, nes perilga susiprato vis dėlto nežmoniškai N. padaręs. Palikęs pakrūmėje arklius, nerūpestingai nužingsniavo į Burzdulio trobelę.Žaltvykštis visą naktį pravertė, kol parskersavo į Tošynę, pagulėdamas, vandenyje pasimirkydamas žaizdas.Bruzdulis, tai išvydęs, ne trek akis išplėtė, kiek išsižiojo, nustebęs.— Maskoliai... už „nuodus" ... 

Sakės ir tau taip padarysią... — paaiškino Burzduliui Žaltvykštis. Ir liepė save apkloti šlapiomis skepetomis, nes visas juosmuo jam degte degė. Išėjo Valeras vandens į šaltinį tokia baile, lyg tai būtų buvusi ilgiausia kelionė per miškų tankius, kur kibždėte kibžda visokių girinių žvėrių. Ir klojo parėjęs skepetas, vis klausydamas ir į langelį dairydamasis, bene ateina jau maskoliai jo kankinti, kaip tai jie jau vieną kartą padarę. Seniai seniai tai buvo, o Valeras atmena kiekvieną mažmožėlį; ir mirs, jų nebeužmirš.Taip Burzdulis išvargo visą dieną ir antrą. Nė ant krosnies nebelipo, kad neužmigtu, tik sėdėjo ir sėdėjo ties langeliu. Jau kelios dešimtys metų praėjo, kai jis sug- lįžo iš maskolių pragaro ir vėl buvo atgavęs pirmykščių savo ramybę. Jei pergyventos kančios šmykštelėdavo, kaip sapny slogutis, tai ir jas, kaip slogutį, nuvarydavo, .apsiversdamas ant kito šono ar kaip. Dabar, besėdint ties langeliu, visas gyvenimas jam kartojęs ir kartojos vis aiškiau ir aiškiau . . .Visi gyvenimo epizodai driūksė- jo pro jį kaleidoskopiškai greitai. 

Štai, pas jį ateina sodžiaus vyrai, jie sėdas, kalba, prašo, vilioja, išeina, jis vejas. Priėjęs prie to, kaip kurjeris pradeda jį nežmoniškai mušti, visas nutirpo; tada jis toks pat kruvinas buvo, kaip ir šis jo bičiuliš. Tai buvo tik pradžia dar baisesnių kankinimų kariuomenėje; nuo jų dar labiau norėjo nusigręžti, bet negalėjo. Jau geriau numirti, neg vėl ką nors panašaus perkentėti.— Valer, Valer! Ar tu pasiduo- tumei maskoliui, kaip anam senovės kurjeriui, kad jis vienas pats ateitų mudum blogą daryti? — paklausė jį nuo priekrosnio Žaltvykštis, kurs kniūpsčias tebegulėjo trečią-.dieną. Jis rūpinosi nė nekrustelėti, kad žaizdos greičiau užsirauktų: numanė veikiai reiksiant iš čia iškeliauti.— Aš jį užmuščiau ... — veikiau suprato, neg išgirdo Burzdulio atsaką.Ir ėmė senis visas virpėti pykčiu. Rankos jam taip leketavo, kaip šv. Vito ligoje.Kaip tik tą valandą prasivėrė durys ir įžengė maskolis žvaigždėta kepure, su epolietais, spindinčiomis sagomis,— na, gražiai, kaip anasai kurjeris, vežęs estą-
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pcdvxui taika taiwaw tautoms
Santrauka Trumano kalbos, pasakytos lapkričio mėn. 17 d. atidarant 

nepaprastą kongreso sesijąKongresas yra sušauktas apsvarstyti du klausimus, kurie turi didelės reikšmės Jungtinių Val- tybių piliečiams ir pasaulio tautoms. Europos laisvų tautų ateitis kabo ore. Mūsų pačių ūkis yra pavojuj. Žygiai, kurių jūs imsitės, bus didelėmis raidėmis įrašyti-mūsų tautos ir pasaulio istorijoj.Austrijai reikalinga 42 milijonai dolerių, Italijai 227 milijonai ir Prancūzijai 28 milijonai dolerių nusipirkti maistui, kurui ir kitoms būtinoms prekėms per sekančius keturis su puse mėnesio.

tautas, kurių vadai, tikėdamiesi lengvos pergalės, bandė užvaldyti pasaulį.Mes esam įsitikinę, kad geriausias kelias išvengti būsimų karų yra dirbti visų tautų nepriklausomybei ir gerovei. Šiuo įsitikinimu remiasi mūsų dabartinės pastangos ir juo remsis mūsų busimieji sprendimai. Mes pilnai ir noriai dalyvavome Jungtinių Tautų kūrime ir dabar mes norime jas sustiprinti bei patobulinti. Mes padedame laisvoms tautoms, kurios prašo mūsų pagalbos išlaikyti savo nepriklausomybei. Mes

Jei po to bus priimta ilgalaikė Europos atstatymo programa, tai Kongresas bus užpildęs vieną garbingą pasaulio metraščio puslapį.Aš kalbėjau apie Jungtinių Valstybių ekonominį ir moralinį pajėgumą ir apie būdą, kuriuo mes turim šį pajėgumą panaudoti, jei mes norime sukurti laisvų, stiprių ir nepriklausomų tautų pasaulio bendruomenę.Jungtiniu Valstybę stiprumas nėra atsitiktinis. Jis išplaukia iš išmintingų sprendimų ir ryžtingų veiksmų, kuriuos padarė laisvi ir drąsus vyrai mūsų demokratijos istorijos būvyje.Atėjo laikas tokios pat išminties naujiems sprendimams ir naujiems veiksmams.Keliomis progomis aš per paskutinius metus pranešiau Kon-

pakilo 19%, maistas detalinėj prekyboj pabrango 40%. Vidutiniškai pragyvenimo reikmenys pabrango 23%.Šeimininkė, kuri eina pirkti, šiandien išleidžia 10 dolerių už tai, kam prieš pusantrų metų reikėjo 7 dolerių.Pragyvenimo kaštai tebekyla. Per praėjusius keturis mėnesius jie pakilo 16%.Didmenų prekybos kainos taip pat kyla. Jos veikia pramonę ir prekybą ir greitai atsiliepia mažmenų kainoms.Nuo 1946 metų vidurio didmenų tekstilės kainos pakilo 32%, metalų — 36%, statybos medžiagų 42%. Vidutiniškai didmenų kainos pakilo 40%.

pajamos daugelio ūkininkų šeimų negali prilygti kylančioms kainoms daiktų, kuriuos jie perka. Maži prekybininkai yra kylančių kainų tiesiog prislegiami. Net tie, kurie turi geresnes sąlygas, tklausia: „Kaip ilgai tai tęsis? Kada ateis sugniužimas?"Be to, kainų infliacija sudaro grėsmę visai mūsų užsienio pagalbos programai. Tačiau mes negalim atsisakyti nei nuo pagalbos užsieniui, nei savo pačių žmones palikti nevaldomos infliacijos siautėjimui.Mes negalime leisti, kad ekonominė katastrofa sunaikintų mūsų tautos jėgą ir sukrėstų mūsų tautos pasitikėjimą mūsų laisvosiomis institucijomis. Mes šią katastrofa iššauktume, jei nesiimtume žygių sulaikyti kainų kilimą.Taip pat būs reikalingos papildomos lėšos išlaikyti mūsų pozicijai okupuotose srityse.Laikina parama nebus išspręsti Europos klausimai. Laikina pagalba nėra pakaitalas ilgalaikės atstatymo programos, bet gyvybinė sąlyga tokiai programai. Jei Vakarų Europos tautos šią žiemą sugniuš dėl mūsų neprisidėjimo užpildyti plyšį tarp jų resursų ir reikalavimų, tai jiems — ir mums — nebebus jokių šansų atstatyti savo ūkį. Pereinamoji pagalba mums duos laiko nustatyti mūsų dalį ekonominio atstatymo programoje, o Europos tautoms ji duos jėgų išsilaikyti, kol tokia programa pradės veikti.Aš su nusižeminimu primenu mūsų tautos pajėgumą, nes yra šventa tiesa, kad būdas, kuriuo mes šį pajėgumą dabar ar ateity panaudosim, turės sprendžiamos reikšmės civilizacijai.Tai yra tiesa, kurios reikšmė auga su kiekvienos praeinančios dienos patirtim. Amerikiečių tauta vis labiau ir labiau supranta savo pasaulinę padėtį. Ji žino, kad didelė jėga yra surišta su didele atsakomybe.Mūsų tauta žino, kad mūsų įtaka pasauly duoda mums galimybę — nepalyginamą istorijoj — taip pasielgti, kad viso pasaulio žmonės galėtų iš baimės ir karo šešėlio pereiti į laisvės ir taikos šviesą.Mes turime šią galimybę galimai daugiau išnaudoti.Brangioj dviejų pasaulinių karų pamokoj mes išmokom, kad tai, kas vyksta už mūsų pakrančių, nustato, kaip mes galime gyventi. Mes išmokome, kad, jei mes norim gyventi laisvai ir saugiai, turim su visu pasauliu dirbti laisvei ir saugumui.Žmonių skurdas ir chaosas veda prie kovų ir užgrobimų.Badas ir neturtas gundo stiprųjį užpulti silpnąjį.Šioj generacijoj du kartus mes turėjome pakelti ginklus prieš

davėme dideles sumas padėti atsistatyti karo sunaikintiems kraštams. Mes vadovavome priimant klūtis pasaulio prekybai. Tačiau savo pastangose sudaryti taikos sąlygas mes sutikome nenumatytas ir nelauktas kliūtis.Mes pamatėme,. kad ne visos tautos remia

gresui ir tautai apie mūsų bendrą ekonominę padėtį. Šiuose pranešimuose buvo kalbama apie naują aukštą gamybos ir darbu aprūpinimo lygį, ūkininkai gamina 37% daugiau, kaip 1929 metais. Pramonė gamina 65% daugiau. Žiūrint dabartinės perkamosios
Kainų kilimo kietos pasekmės yra aiškios. Jas jaučia tarnautojai, ūkininkai ir prekybininkai. Tarnautojai mato, kad už didesnes algas šiais metais jie mažiau nuperka negu už mažesnes algas praeitais metais. Nežiūrint kalbų apie aukštas kainas ūkininkams

Mūsų tiesioginis aukštų kainų ir infliacijos problemos sprendimas susideda iš trijų rūšių priemonių:1. Sumažinti pirkimo pajėgumo spaudimą,2. trūkstamas prekes naudoti būtiniausiems reikalams irmusų siekimusar pritaria mūsų mūsų metodams. Mes apgailestaujame skirtumus, kurie iškilo, irtaip garsiai pa-reikštą kriticizmą. Bet mes negalime ir neketiname leisti Miltiniems nesutarimams su kai kuriomis tautomis sutrukdyti mūsų pastangas bendradarbiauti draugišku būdu ir padėti kitoms tautoms, kurios kaip mes, brangina laisvę ir nori sustiprinti pasaulio taiką ir saugumą.Šios vyriausybės veiksmai turi būti tokio pobūdžio, kuris atitinka Jungtinių Valstybių garbę i[ įtaką pasauly. Skubus laikinos pagalbos Kongreso sės bus įrodymas • visoms 4automs mūsų nuoširdaus pasiryžimo padėti Vakarų Europos laisvę mylintiems kraštamš, jiems stengiantis išlikti laisvais ir tapti pilnai išsilaikančiais.

iš pu- suteikimas įtikinantis

fietę. Valeriui jis pasirodė ne kaip anasai, tik tikrai anasai.Aggiejevas mieliai šypsojosi į senį, dešine ranka prilaikydamas butelį kišenėje, ta šypsena, kurią laiku buvo pataisęs, čia beeidamas. Tik dirstelėjęs, staiga pažino pasityčiojusį iš jo Žaltvykštį. Ir savo būdu, ūmai užmiršęs pirmykštį savo atėjimo tikslą, balsu riktelėjo:— A, podlec bieglec! Tai tu čia esi susisukęs lizdą?Balsas buvo toks griausmingas, joų net šiukšlės iš lubų pabyrėjo ir Burzdulis klastelėjo ant kamiengalio.— Nė žingsnio!Taip pat griausmingai šūktelėjo Žaltvykštis. Jis atsirado priešais bestovįs per 3—4 žingsnius, ištiesęs gražiai juodai blizgantį Brauningo revolverį Aglįiejevui į pat krūtinę.Aggiejevas žingtelėjo atgal, griebdamasis į kišenę savo revolverio, ir ta akimirka jį pražudė. Valeras staiga atsisuko ir apsikabino rusą aukščiau alkūnių nuleistų rankų, lyg geležiniu lanku jį apjuosęs. Norėjo Aggiejevas iš viso vieko pasimuistyti ir nusikratyti tuo biauriu gyvakaru: jam da-

bar Valeras pasirodė tikra giltinė; tačiau bepakrutino vieną galvą ant standaus kaklo.Burzdulis septynių pūdų Aggie- jevą neregėta ir netikėta galybe’ pakėlė aukštyn, lyg šunaitį už pakarpos, ir nebežinojo kas bedarą: jokia mintis jam nedriūktelėjo, kaip čia maskolis pribaigus.Į Liežuvį jį! — riktelėjo Žatvyš- tis, ir Burzdulis standžių, retu žingsniu išsistūmė iš trobelės.— Pusti pusti, čiort . . . vos be- prašvokštė taip suspaustas Vagė- jas, jog net akys jam spruko iš kaktos; begalinė baimė iškraipė ir be to negražų veidą. Žaltvykščiui dabar jis pasimatė tikrd kurio velnio išpera.O Burzdulis palengva krypavo pro Juodžiaus Kelmą ir savo tėvo Morkaus kapą, lyg arkliams nešdamas didelį glėbį šieno. Priėjęs ant pat aukšto kriaušiaus, iš viso vieko bedė savo nešulį į skystą paversmio maurą kisielių, kaip bedamas mietas į kietą žemę. Nė nepliukštelėjo. Tik samanų duknos prasiskyrė ir vėl užsiraukė; lyg bedugnis Liežuvis išsižiojo ir, gavęs kąsnį, vėl susičiaupė. Vos žymelė paliko, ir tai, lyg akmeniui nugrimzdus. 1

gerovei. nebegalime

me- ku-

inflia- stovi kaip matoma .

V. Anykščio nuotr. Lietuviai studentai Bavarijos Alpėse prie Zugspitzo

galios asmens vidutinės pajamos pagal mokesčius pakilo 39%. Mūsų ekonominio aktyvumo po karo greitas augimas pralenkė spėjimus ir iš naujo parodė mūsų ūkio galimybes.Tačiau kiekviename savo pranešime aš perspėjau apie pavojus, kurie mūs laukia.Šiandien cija aiškiai grėsmė mūsų pasiektai Mes ilgiau į infliaciją— su kylančiomis kainomis ir pragyvenimo kaštais— žiūrėti kaip į nepaprastas sąlygas, kurias mes ateity pašalinsim. Mes jau pasiekėme liarmuojantį infliacijos laipsnį. Ir dar labiau yra aliarmuojąs dalykas, kad ji vis labiau didėja.Nuo 1946 tų vidurio ras pabrango 13%, darbužių kainos
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3. tiesiog tvarkyti specifiškai 
aukštas kainas.

Toliau prezidentas smulkiau pavaiz
davo, kaip šios priemonės turėtų būti 
taikomos ir savo kalbą taip baigė:

Jei mes nepaisysim mūsų eko
nominių negalavimų pas save, jei 
mums nepavyks sulaikyti infliaci
jos, mes galime susilaukti tokios 
depresijos, nuo kurios mūsų ūkis, 
kaip mes tai žinom, nebegalės at
sigauti. O jei mes nusigręšim nuo 
tautų, kurios tebekovoja atsipei
kėti nuo karo agonijos ir dar ne
pajėgia atsistoti' ant savo kojų, 
mes visam laikui prarasim šansus 
sukurti pasaulį, kuriame laisvos 
tautos galėtų gyventi patvarioje 
taikoje.

Laisvė, kurią mes branginame 
savo ūkiniame gyvenime, ir lais
vė, kuria mes šiandien džiaugia
mės pasauly, yra pavojuj.

Aš pasiūliau laikiną pagalbą kąi, 
kuriems Vakarų Europos kraštams 
ir programą sulaikyti infliacijai 
Jungtinėse Valstybėse. Priemones, 
kurias pasiūliau, laikau gyvybi
nėmis ir pagrindinėmis mūsų tau
tos gerovei.

Babenbauseno lietuviai persikelia i Kassel-Mattenberg barakus 
V. Labanausko nuotr.

Kongreso komisija pasisako uz 
nauja tėvyne DP asmenims

Įsileidus tam tikrą skaičių DP 
į JAV, nesusidarytų jokio ko
munistų pavojaus. DP yra aiškaus 
nusistatymo ir neapkenčia Rusi
jos ir visko, kas turi ryšio su 
komunizmu. „Toji problema ne
turi ryšio su karo medžiagos per
teklium, bet daugiau su atstatymu 
ir grąžinimu gyvenimo daugiau 
negu 1 mil. žmogiškų būtybių. Dėl 
to drąsi galutinė ir pozityvi JT 
veikla yra būtina, jei norima šią 
problemą išspręsti", pareištė Chelf.

Paskutinės prezidento Roosevelto dienos
ISTRAUKA IS BUV. UŽS. REIK. M1NISTERIO J. F. BYRNES 

NESENIAI IŠĖJUSIOS KNYGOS „SPEAKING FRANKLY"

Kovo mėn. viduryje mūsų 
kariuomenė buvo įsitvirtinusi ryti
niame Reino krante. Iš feldmar
šalo Alexandrio mes gavome 
pranešimą, kad vokiečių aukštieji 
karininkai pasiūlė susitikti Švei
carijoje susitarti dėl vokiečių 
armijos Italijoje kapituliacijos. 
Kai kovo 23 d. mūsų daliniai ėmė 
keltis per Reiną, aš nutariau, kad 
nėra ko delsti, ir kitą dieną įtei
kiau prezidentui atsistatydinimo 
raštą, prašydamas iki balandžio 
2 d. atleisti mane iš pareigų. Tą 
datą aš nurodžiau dėl to, kad pa
gal įstatymą balandžio 1 d. turė
jo būti užpildytas trimėnesinis ra
portas ir, reikalui esant, aš turė
jau tą raportą patiekti kongresui.

Prezidentui ėmus mane įkal
binėti pasilikti,. aš priminiau jam, 
kad pereitų metų pabaigoje jis bu
vo žadėjęs mane atleisti, kai tik 
karas Europoje pasibaigs. Aš jam 
sakiau, kad aš pasitraukiau iš teis
mo vien tiktai karo laikotarpiui ir 
nemaniau, taikos metui atėjus, 
tapti kokios agentūros ar biuro 
šefu. Aš jį įtikinau, kad žmogui, 
kuriam bus pavesta vykdyti atsta
tymo programą, turi būti duota 
progos dalyvauti tos programos 
sudaryme. Dėl to svarbu buvo 
tuoj pat padaryti pakeitimą.

Mes aptarėm daug klausimų, jų 
tarpe ir Vokietijos okupacijos pla
ną. Prezidentui atrodė, kad karo 
departamentas buvo numatęs pa
vesti Vokietijos administravimą 
karo ministerio padėjėjui John 
Me Cloy, bet aš jį painformavau 
apie Me Cloy nutarimą pasilikti 
su ministeriu Stimson ir apie karo 
departamento nutarimą pasiųsti į 
Vokietiją mano pavaduotoją ge
nerolą Clay. Mano didžiausiam 
nustebimui jis nepažinojo genero
lo Clay. Aš jam pasakiau, kad man 
teko dirbti su daugeliu Įvairių de
partamentu valdininkų ir aš nera
dau gabesnio už gen. Clay. Be to, 
nė vienas armijos karininkas ne
parodė ilz jį geresnio civilių rei
kalų supratimo. Prezidentas paste
bėjo, kad aš labai entuziastingai 
atsiliepiau api^ gen. Clay, ir pa
prašė atvesti ji kada su juo pasi
kalbėti. Prezidentas tą dieną vyko 
į Hyde Parką, bet pažadėjo kitą 
savaitę, vykdamas į Warm Springs,

■ praleisti Vašingtone visą dieną. 
Susitarėm tą dieną visi trys susi
tikti. Nuvykęs į Hyde Parką, prezi
dentas neužilgo man paskambino, 
prašydamas apsigalvoti dėl atsi
statydinimo, bet man savo nuo
monės nepakeitus, jis paprašė pa
siūlyti vietininką. Aš rekomen
davau teisėją Fred M. Vinson, 
kuris perėmė mano pareigas, man 
pasitraukus iš ekonominės stabili
zacijos įstaigos. Prezidentas at
siliepė teigiamai ir prižadėjo grį
žęs aptarti tuos dalykus.

Tą dieną, kai prezidentas grįžo, 
pastebėjau jo didelį nervingumą. 
Kalbėdamas su gen. Clay, jis iš
reiškė pasitenkinimą dėl to, kad 
šis vyksta į Vokietiją, ir būtinai 
norėjo supažindinti generolą, kuris 
buvo kartu ir inžinierius, su savo 
TVA įkūrimo planu. Tas planas 
apėmė Europos elektros centrinės 
energijos gamybos išvystymą, 
kuris turėtų panaikinti amžiną 
anglies nepriteklių Europoje.

Clay stovėjo ramiai. Prezidentas 
nedavė progos jam prabilti. Bai- 
guąprezidentui kalbėti, atėjo Ste
ve Early. Aš paprašiau Clay pa
laukti manęs truputį lauke. Aš 
pasilikau kelioms minutėms pak
lausti apie Vinsoną, ir preziden
tas pasakė paskirsiąs kadangi jis 
pats turėjo dar daug reikalų at
likti prieš išvykdamas į Warm 
Springs. Jis jam prižadėjo paskam
binti kurią dieną vėliau.

Išėjęs iš prezidento įstaigos, aš 
priėjau prie gen. Clay ir pajuo
kavau:

— Generole, jūs per daug kal
bate.

— Pone teisėjau, — atsakė Clay, 
— jei prezidentas ir būtų davęs 
progos man kalbėti, aš abejojau 
ar. .. būčiau kalbėjęs, nes aš susi
jaudinau, matydamas, kaip jis blo
gai atrodo.

Clay, kurį laiką prezidento ne
buvo matęs. Aš, įtemptai dirb
damas Baltuosiuose Rūmuose jau 
42—rą mėnesį ir dažnai matyda- 
masis su prezidentu, negalėjau 
taip kaip Clay pastebėti jo išvaiz
dos pasikeitimo. Norš, kai mes 
išsiskyrėm, aš jaučiau, kad vienas 
audringas mūsų santvkių etapas 
pasibaigė, tačiau jok‘u būdu ne- 
panalvojau, kad po kelių dienų 
bus baigtas jo gyvenimo kelias.

Laukdamas teisėjo Vinsono pas
kyrimo patvirtinimo, aš keletą 
kartų kalbėjau su prezidentu tele
fonu, ir kiekvieną kartą jis man 
sakė, kad jo sveikata gerėja.

Balandžio 8 d. aš grįžau į Spar
tanburg, kur mano draugiški kai
mynai mane šiltai priėmė. Ke
turioms dienoms praslinkus, aš 
buvau pritrenktas radio pranešimo 
apie prezidento Roosevelto mirtį.

Laivyno ministeris James V. 
Forrestal pranešė man telefonu, 
kad jis pasiuntė į Spartanburgą 
lėktuvą parvežti mane į Vašing
toną, kur jo nuomone, aš šias ke
lias dienas buvau labai reikalin
gas. Be to, jis nujautė mano norą 
dalyvauti laidotuvėse.

Kitą rytą aš nuvykau pas prez. 
Trumaną. Jis buvo labai susirū
pinęs naujais reikalais, staiga 
prislėgusiais jo pečius, tačiau grei
tai su padėtim apsiprato. Po pietų 
aš grįžau į Baltuosius Rūmus ir 
prez. Trumanaą mane paprašė nu
vykti su juo kitą rytą į stotį pasi

tikti prezd. Roosevelto karsto ir 
palydėti gedulo eitynes į Hyde 
Parką.

Grįžtant į Vašingtoną, traukiny 
mudu su prezidentu aptarėm dau
geli dalykų. Kadangi aš buvau iš 
Baltųjų Ęūmų išvykęs tik prieš 
porą dienų, man buvo lengva su
pažindinti jį su rimtomis mūsų vi
daus ir užsienio santykiu proble
momis. Prezidentas pareiškė norą, 
kad busimoj Jungtinių Tautų Kon
ferencijoj j San Franciske aš daly- ’ 
vaučiau kaip jo atstovas.

— Pone Prezidente, — aš atsa
kiau, — aš labai dėkingas Jums 
už šį pasiūlymą, tačiau manau, 
kad Jūs neturėtumėte mane siųsti 
į konferenciją. Delegacija yra jau 
paskirta. Į ją įeina gabūs žmonės. 
Praeitis parodė, kad asmeninio 
prezidento atstovo buvimas tokiais 
atvejais delegacijoj sukelia di
delį nepasitenkinimą.

Prezidentas Trumanas sutiko.
Rytojaus dieną jis man pareiškė 

nc-rįs skirti mane valstybės sekre
torium. Turėdamas galvoj po
karines problemas, aš taikos me
tu nenorėjau vadovauti jokiai 
ministracinei įstaigai, tačiau 
norėjau prisidėti prie taikos 
greitinimo.

Paskyrimą priimti sutikau, 
mes susitarėm, kad iki San Fran- 
cisko konferencijos pabaigos mano 
paskyrimas nebus skelbiamas.

ad- 
aš 

pa-

bet

Iš trijų narių susidedanti Kon
greso pakomisė, baigusi DP pro
blemos tyrinėjimą Vokietijoje ir 
Austrijoje, vieningai nusprendė, 
kad Jungtinės Tautos turėtų ieš
koti priemonių tai problemai kuo 
greičiausiai išspręsti.

Šie nariai pasisako už planą, 
nagai kurį apie 1 mik pabėgėlių, 
esančių okupacinėse JAV ir britų 
zonose Vokietijoje ir Austrijoje, 
būtų įleisti į tas valstybes, pri
klausančias JT, kurios sutiko pa
bėgėlius ir išvirintuosius asmenis 
priimti. Rusija turėtų būti iš to 
plano išskirta, nes nė vienas DP 
nenori ten vykti.

Šie kongreso atstovai prašys 
Marshallį tuoj parengti planą da
bar posėdžiaujančioms Jungtinėms 
Tautoms, tikėdamiesi, kad pasau
lio organizacija, bendradarbiau
dama su IRO, galės išspręsti šią 
problemą. Kongreso nariai Chelf, 
Tulon ir Sayit, aplankę daugiau 
kaip 20 stovyklų ir apklausinėję 
per 2.000 DP, mano, kad IRO 
šiam planui pritars. Chelf yra įsi- __ ____ _____ t
tikinęs, kad tokiam pasiūlymui kad maža buvo 
nesipriešins nė Kongresas.

Be to, jis pareiškė, kad Kon- 
qreso nepriimtieji pasiūlymai, kaip iniai, (r kuriems trūko ambicijos, 
<„ i. ---- --- „h„i» np bet tok.e tesudaro tik nežpnią

mažumą. Didelė DP dauguma buvo 
pavaizduoti kaip protingi, ener
gingi ir norį dirbti žmonės. Ne
laimė, kad jų darbo galimybės 
stovyklose dėl medžiagų trūkumo 
yra nepaprastai ribotos.

Išstatydarni parodose savo rank
darbius, sugabentus iš įvairių sto
vyklų, tie, kurie tikrai turėtų būti

Jis griežtai pasmerkė kai kurių 
valstybių praktiką, ypatingai Va
karų Europos, kurios yra sudariu
sios tam tikras vadinamąsias ver
bavimo komisijas DP stovyklose 
ir kurios „nugriebia grietinėlę nuo 
pieno". „Jei specialus verbavimas 
DP asmenų tarp 18—30 metų, vyk
domas keletas valstybių, nebus 
tuojau sustabdytas, tikriausiai pa
siliks tokie DP, kurių jokia val
stybė negalės asimiliuoti arba su
virškinti", pareiškė Chelf.

Kalbėdamas apie gyvenimo są- 
’vaas stovyklose, Chelf pareiškė, 

rasta asmenų, 
kurie būtų nešvarūs, nenusiskutę 
ir nesusišukavę, nors buvo rasta 
ir tokių, kurie pasirodė esą tin-

jo ir Strattono, įsileisti ribotą DP 
skaičių vra netinkami ir neišspren
džia problemos.

„Žydų DP problema turėtų būti 
laikoma atskira problema", pa
reiškė Chelf.

Daugiau kaip 90% žydų DP nori 
išvykti į Palestiną. Komiteto nari
ai mano, kad Palestina turėtų būti

. . .... , .. nibpriai . nuvn nnversti deltuojau emigruoti į tą kraštą. lio piliečiai", buvo priversti dėl 
medžiagų trūkumo mainyti įvai- 

DP patikrinimas vietoje parodė, rius daiktus juodojoj rinkoj, ne- 
kad JAV nestovi pirmoje vietoje, norėdami nutraukti darbo, 
kurią pabėgėliai pasirinktų sau 
naująja tėvyne. Pirmoj vietoj yra 
Kanada, paskui eina Anglija ir 
Australija, o tik ketvirtoj vietoj 
yra JAV.

Šita padėtis susidarė dėl jiems 
prievarta primesto nuostato, drau
džiančio DP turėti su savim to
kius daiktus, kaip amerikonišką 
valiutą, vokiškas markes, savo

Dabartiniu laiku JAV padengia kraštų monetas ir okupacinius 
visas išlaidas, susijusias su beveik skriptus.
milijono DP išlaikymu Vokietijoje 
ir Austrijoje.

DP prie savo „turtų“ (kėlimą sis iš Babenhausen I Kassel)
V. Labanausko nuotr.

jų puikūs ir meniški gaminiai 
kaip cigarečių dėžutės, muzikos 
instrumentai, įvairūs drožiniai ir 
kiti puikūs rankdarbiai yra par
duodami amerikiečių kareiviams 
už cigaretes arba muilą. Bet koks 
neinąs eina į bendrą fondą nau
joms žaliavoms pirkti.

Šių sunkumų akyvaizdoje ne
nuostabu. kad stovyklų lankytojai 
dažnai randa daug asmenų, tari
amai vadinamų „dykinėjančiais".

Didžioji DP problema ne tik ne
mažėja, bet ji kaskart vis didėja, 
nes gimimai stovyklose viršija 
mirimus. Gimimų santykis svyruo
ja nuo 1200 iki 1500 per mėnesį. 
Tuo tarpu kai mirimų skaičius 
skiekia tiktai iki 175 per mėnesį. 
Komisija taip pat patyrė, kad 
Tarptautinė Pabėgėlių Organizaci
ja, vadovaujama amerikiečio W. 
H. Tuck, Ženevoje administruoja 
stovyklas su 700 asmenų persona
lu. Prieš metus tą patį darbą UN- 
RRA—oje dirbo daugiau kaip 
2.500 tarnautojų.

Komitetas rado, kad rusai „daro 
viską kas gali sukomplikuoti DP 
problemą ir įstumti į keblią pa
dėti britus, padėdami žydams 
slaptai vykti į Palestiną".

Taip pat rusai slaptai išsiuntinė
jo į britų ir •amerikiečių zonose 
esančias stovykalas komunistinius 
organizatorius bei agitatorius, bet 
patys DP visais atvejais „grąsin- 
dami mirtimi privertė komunistus 
bėgti atgal į rusų zoną.“ Jugosla
vų DP keturis kartus išvijo iš sa
vo stovyklos netoli Berchtes- 
gadėno jugoslavijos komunistus, 
atvykusius pas juos raginti grįžti 
į „laisvą" Jugoslaviją. (The Sun, 
47. 10. 14).
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Naujos Kazio Braduno knygos
Kazys Bradūnas atidavė spau

dai tremtyje parašytą poemą, pa
vadintą „Maro“ vardu. Poemoje 
istorinio maro fone iškeliamą tra
giškas mūsų tautos likimas ir 
drauge jos nepalaužiama kūrybi
nė energija. Knyga iliustruota 
dail. Telesforo Valiaus.

Be to „Patrios“ knygų leidykla 
netrukus išleidžia to paties auto
riaus sonetų rinkinį, pavadintą 
„Vilniaus varpais“. Tai bus papil
dytas ir pataisytas antrasis „Vil
niaus varpų“ leidimas. Pirmasis 
jų labai mažu tiražu išėjo slapta 
1943 metais Lietuvoje. Dabar .Ša
trijos“ leidžiamieji „Vilniaus var
pai“ iliustruoti dail. L. Vilimo.

Išėjo P. Babicko knyna
Argentinoj išėjo iš spaudos P. 

Babicko parašyta ir L, Sruogos 
versta į ispanų kalbą Lietuvos is
torijos apžvalga, pavadinta „Litu- 
ania*.‘ Leidinys dailiai paveiksluo
tas gražiausiais mūsų tėvynės vaiz
dais ir dviem žemėlapiais: senosios 
Lietuvos valstybės, kai jos žemės 
apėmė milioną ketvirtainių kilo - 
metrų,' ir šių laikų Lietuvos, kurios 
sienos pažymėtos kokias nustatė 
1920 metų taikos sutartis. Tik Balti
jos pajūryje siena neišvesta, ka
dangi dar neišpręsta kam turi pri
klausyti Karaliaučius.

Leidinio turiny išsami apžvalga 
lietuvių tautos gyvenimo nuo se
niausių laikų ligi 1918 metų.

„Naikinama maža tauta“
Thomas-Verlag Zueriche, Švei

carijoje, ką tik išleido 100 psl. 
knygą-Dr. N. E. Sūduvio „Ein 
kleines Volk wird ausgeloescht. 
Braune und rote Staatspolizei am 
Werk. Die Tragoedie Litauens". 
Knygoje sutelktu būdu demaskuo
jami tikrieji sovietų politikos tiks
lai bei metodai ir faktais pavaizduo
jamas komunistinės „tautų ben
dradarbiavimo" teorijos įrealini- 
mas Lietuvoj. Baigiamajame sky
riuje nurodomos išvados, kurias iš 
Lietuvos bei kitų Baltijo kraštų 
tragedijos turėtų pasidaryti va
karų Europa.

Knyga šveicarų visuomenės bu
vo sutikta su gyvu dėmesiu. Ligi 
šiol turimomis žiniomis ją recen
zavo jau daugiau kaip 20 švei
carų laikraščių.

Nauji UNESCO nariai
UNESCO konferencija naujais 

nariais priėmė į UNESCO Austri
ją, Vengriją, Šveicariją ir Italiją,

Pasaulio piliečiai
UNESCO konferencijoj anglų 

atstovas D. R. Hartmann pasiūlė 
įvesti pasaulio piliečio garbės ti
tulą ypatingai kultūros srity pa
sižymėjusiems. Pagal Hartmanno 
nasiūlymą šis .titulas turėtų leisti 
jį turinčiam į visus UNESCO prik
lausančius kraštus įvažiuoti be jo
kių formalumų. Kaip galimi kandi
datai į pasaulio piliečius minimi 
A. Einšteinas, Art. Toscanini, He
len Keller ir G. B. Shaw.

Paskirtos Nobelio premijos
Lapkričio 13 d. Stockholme pas

kirstytos Nobelio 1947 m. premi
jos. Literatūros premiją gavo pran
cūzų rašytojas Andre Gide. Fizi
kos premiją gavo anglas Sir Ed
ward Victor Appleton už savo 
ionų tyrinėjimus aukštutiniuose 
atmosferos sluoksniuose, o chemi
jos taip pat anglas Sir Robert Ro
binson už darbus biologinių me
džiagų tyrimo srity. Medicinos 
premijos jau anksčiau paskirtos 
amerikiečiams vyrui su žmona 
Carl F. Cori ir Dr. Gerty Cori.

Mirė Ricarda Huch
šiomis dienomis mirė iš Sovietų 

okupacinės zonos pabėgusi į ame-, 
rikiečių zoną garsi vokiečių rašy
toja R. Huch, staiga susirgusi 
plaučių uždegimu.

Dingęs Hildebrando giesmės 
originalas

Vokiečių spauda praneša, kad 
Hildebrando giesmės originalas, 
vienas seniausių vokiečių litera
tūros paminklų nuo 1945 m. nebe- 
surandamas. Karo metu buvęs iš 
Hesseno krašto muziejaus išga
bentas į apsaugos rūsį Bad Wil- 
dunge.

Igno Loyolos filmą
Prancūzu režisierius R. Bressen 

engia filmą, kurios vyriausias vei
kėjas bus jėzuitų įsteigėjas Ignas 
Loyola. Pabrėžiant jėzuitų tarp
tautinį pobūdį, kiekvienas akto
rius kalbės savo gimtąja kalba.

Nauja J. Kėkšto knyga. „Rudens 
dugnu“ Ir „Staigaus horizonto" poe
zijos rinkinių autorius J. Kėkštas 
Argentijoj išleido naują savo poezi
jos rinkinį „Diena naktin“. Rinki
nyje apie penkiasdešimt naujų eilė
raščių. Leidinio pabaigoje. C Cironka 
apibudina J. Kėkšto kūrybos ypatu
mus.

Kongresas Romoje
Rugsėjo 7—'16 d. d. Romoj įvyko 

Tarptautinės Katalikių Moterų Lygų 
Unijos ir Tarptautinės Mergaičių Jau
nimo Federacijos kongresas. Lietuves 
kongrese atstovavo Milano universi
teto profesorė Dr. Agota Šidlauskaitė 
ir Romos universiteto studentė p-lė 
Macevičiūtė. Lietuva buvo minima 
šalia kitų valstybių. Šv. Tėvui audien
cijos metu buvo mūsų atstovių įteik
ta Lietuvių Katalikių Organizacijų 
Sąjungos* ir Katalikių Mergaičių Jau
nimo dovana: Aušros Vartų koply
tėlė. Kardinolui Pizzardo įteiktas 
tremties lietuviškas spaudos albumas. 
Taip pat įteiktos tautinės medžio do
vanos Tarptautinei Unijos Pirminin
kei poniai Engheringh-Steenbergh ir 
Tarptautinei Katalikių Mergaičių Pir
mininkei panelei de Hemptinne.

LIETUVIAI PASAULYJE
Lietuviai audėjai argentinoje
Argent i ros audimo pramonėj 

dirba virš 1.000 lietuvių vyrų ir 
moterų. Jau pora dešimtų lietu
vių šeimynų turi įsikūrę nuosa
vas po 2, po 4 ir po daugiau ma
šinų. Buenos Aires mieste ir jo 
priemiesčiuose nuosavius audimo 
fabrikus turi šie lietuviai: Anta
nas Misiūnas, Pranas Stančikas, 
Metas Rudzikas, Bronius Aldonis, 
Petras Buišas, Albinas Preikšą, 
Jonas Lisas, Kazimieras Burba, 
pastarieji po 4 audimo mašinas, 
o Teodoras Stakovas, kurio žmo-

Amerikos lietuvės ONA BILlCTE su 
motina, nuoširdžios lietuvių tremtinių 

rėmėjos

na Elisa yra lietuvaitė, turi virš 80 
audimo mašinų.

Geriausia progresuoja tie mūsų 
tautiečiai, kurie patys yra teksti
lės specialistai.

Švedija
— 400 metų lietuviškos knygos 

sukakties minėjimas. Spalių 10 d. 
lietuviškoji Stockholmo kolonija 
susirinko 400 metų lietuviškos

Naujas miškų mokslų daktaras
1937. XI. 13 d. Freiburgo uni

versitete, miškų skryriuje, miškų 
inžinierius Antanas Skėrys apgynė 
disertacijas darbų. „Entwicklung 
und Umfang des Holzmarktes in 
Litauen 1918—1940".

A. Skėrys gimė 1909. 4. 25 d. Ja- 
vaišonyse. Alytaus valsč. ir ap- 
skrit., ūkininkų šeimoje. 1930 m. 
baigęs Alytaus valstyb. gimnazi
ją, įstojo į Vytauto Didž. Universi
teto Teisių fakultetą ir kartu į 
aukšt. miškų mokyklą Alytuje, 
kurią baigė 1932 m. 1934 m. buvo 
komandiruotas į Klaipėdą girinin
ku prie Miškų D—to atstovo.

1935 m. rudenį A. S. buvo 
paskirta stipendija tęsti miškų 
mokslus užsienyje. Studijavo 
Vienos Hochschule fūr Bodenkul- 
tur miškininkystės skyriuje, kurį 
1939 m. baigė dipl. miškų in
žinierium. Grįžęs Lietuvon buvo 
paskirtas urėdu ir iškomandiruotas 
į Vokietiją Miškų D—to atstovu 
prie Holzindustrie a. G. Wisch- 
will, iš kur su dideliais sunkumais 
grįžo tėvynėn 1942 m. rudenį. Be 
to, dirbo vyr. referentu Miškų 
Direkcijoje, kol karo veiksmai 
privertė palikti tėvynę.

A. Skėrio mokslinis darbas yra 
didelės apimties ir vaizduoja visą 
Lietuvos miškų ūkį, bei jo istorija 
nepriklausomybės ir bolševikų 
metais.

Darbo pabaigoje A. S. santrau- 
kiniai patiekia 14 punktų, nuro
dydamas naujus pasiūlymus atei
čiai bei aptardamas, kas buvo 
seniau nepakankama. A. Skėrio 
darbas buvo Universiteto priimtas 
su dideliu susidomėjimu. Darbas 
jau yra spausdinamas. Jo 150 egz. 
yra pareikalavęs Freiburgo uni
versiteto miškų skyrius, norė
damas išsiuntinėti ši le’dinį Vo
kietijos ir kaimyninių kraštų uni
versitetams.

knygos jubiliejų paminėti. Minė
jimas buvo surengtas L. D. S. 
Stockholmo skyriaus Valdybos 
iniciatyva. Šia proga susirinkusie
ji išklausė J. Lingio paskaitos: 
„Lietuviškas spausdintas žodis — 
tautinės sąmonės ugdytojas.“ Po 
paskaitos Pr. Lapė ir Kl. Gumaus- 
kas paskaitė ir padeklamavo ke
letą senųjų Lietuvos rašytojų kū
rybos dalykėlių.

Po m’nėjimo, pasinaudojant 
proga, kad buvo susirinkus dides
nė dalis kolonijos lietuvių, L. D. S. 
Centro Valdyba padarė praneši
mų aktualiaisiais lietuvių gyveni
mo reikalais.

— Spalių 28 d. dalis Stockholmo 
lietuviškos visuomenės susirinko 
kun. J. Tadarausko bute atsisvei
kinti jo į Kanadą išvažiavimo 
proga. Pažymėtina, kad išleistu
vių vaišėse dalyvavo taip pat Jo 
eks. Katalikų vyskupas Švedijoje 
Muelleris, pirmą kartą lietuvių 
visuomenei pasirodęs. Jo eks. 
vysk, koadj. Ansgar Nelson, 
neseniai atvykęs iš Ameri- 
kes senučiui Muelleriui jo gany
tojiškuose reikaluose pagelbėti. 
Jo eks. vyskupas Klueller susirin
kusiems suteikė ganytojo palai
minimą.

Kun. J. Tadarauskas išvyko į 
Kanadą, siunčiamas katalikų baž
nyčiai aukų reikalais ir po pus
mečio žadėjo grįžti.

— Lundo ir Malmo lietuviai 
savo skyriaus susirinkimą švęste 
atšventė: jis buvo programingas 
ir iškilmingas. Susirinkimo diena 
iš pat pradžių įgavo iškilmingu
mo požymių, kadangi tą pat die
ną (spalių 12.) Lundan buvo at
vykęs kun. J. Tadarauskas ir at
laikė lietuviškumu paženklintas 
pamaldas. Jų metu koplytėlėj su
skambėjo lietuv'ška giesmė, po
niai mok. Br. Kazlauskienei va
dovaujant, lietuviška Sveika Ma
rija pačiam celebrantui vadovau
jant ir galiausiai jau didesne jėga 
ir pilnesniais balsais Lietuva, Tė
vyne mūsų.

Lunde ir Malmo lietuviams pa
sidarė kaip tradicija rinktis de

šiniųjų (Hdger) Lundo švedų or
ganizacijų viešajame būste; čia 
pabėgėlių reikalai yra objektyviai 
suprantami, jie patys maloniai 
sutinkami, pagelbimi ir maloniai 
aptarnaujami. Susirinkimas buvo 
metinis, todėl jo programa buto 
tik formali: apyskaitiniai prane
šimai, organų rinkimai, pasitari- 
nai dėl ateinančio laiko veiklos 
gairių. Būdama neskaitlinga — 
net dviejų dešimtų narių neturė
dama — kolonija negalėjo savo 
valdybų apyskaitose nė kurių 
įžymių darbų įvykdymų konsta
tuoti, tačiau pripažintina, kad su
sirinkimo pulso gyvumas ir dar
numas pažymi ir nedidelio būrelio 
jėgą. Juo labiau, kad tas būrelis 
yra ištikimai vieningas. To vie
ningumo dvasioje kilo ir idėja 
daryti susirinkimus dažniau, net 
iki vieno karto per mėnesį, nes 
gyvai buvo pajusta malonumas ir

Seniausias Hanau lietuviu stovyklos 
DP, Antanas Mikulskis. 97 metų am

žiaus

nauda pabūti draugėje. Kad su
sirinkimai nebūtų vien tiktai for
malumas, ar šeimyniškas pasišne
kėjimas, numatyta susirinkimams 
paruošti momentui pritaikintas 
programas: pranešimai bendrosio
mis ir aktualiomis temomis ir ata
tinkamos diskusijos.

Šventės pobūdžio susirinkimas 
baigėsi kukliomis iškilmėmis, ku
rios įvyko kun. J. Tadarausko su 
kolonija atsisveikinimo ir užsienin 
išvykimo proga.

Belgija
— IRO atstovybė Briuselyje, 

bendradarbiaudama su Belgijos 
vyriausybe, steigia biurus Has- 
selt'e, Liege, Charleroi, Mons ir La 
Louviėre, kur tremtiniai, dirban
tieji anglįų kasyklose galės kreip
tis įvairiais reikalais.

— Belgijoj dirbančių tremtinių 
reikalams ginti bei tvarkyti yra 
sudarytas jungtinis įvairių tauty
bių komitetas pasivadinęs CO- 
RESt. Lietuvių reikalus atstovau
ja Kun. J. Danauskas.

— Lietuviai kunigai, ’ gyveną 
Belgijoj, ėmėsi rūpintis tautiečiais 
nuo pat jų atvažiavimo. Kun. J. 
Danauskas rūpinasi bendraisiais 
lietuvių'reikalais. Liėge'o srities 
lietuvių dvas. reik, rūpinasi Kun. 
Pr. Gaida-Gaidamavičius Hainaut 
srities liet, kapelionas yra T. J. 
Aranauskas S. J. Limburg'o sritį 
lanko T. Kornelijus Gaigalas 
O. F. M.

— Fontaine—L’Eveque gyvena 
15 lietuvių ir labai gražiai tvar
kosi. Kai kurie moka prancūziš
kai, ir tai palengvina sudaryti pa
togesnes sąlygas. Domisi kultūri
niais dalykais, kaip muzika, ang
lių kasimo technika ir kit. Susi
kūrė net sportininkų grupelė, pa
lavinti nuvargusius muskulus prie 
krepšinio arba paspardyti fut
bolą. Mūsų tautiečiai rado sim
patijos iš visų pusių. Taip pat 
patalpos neblogos, palyginus su 
kitomis.

— Zwartbergo kasyklose vienas 
kontrolierius [neteisingai 'užraši
nėdavo angliakasių padaromas 
normas. Spalių mėn. pradžioje 
sustreikavo vienos šachtos dar
bininkai užsieniečiai? „Streikas“ 
truko 3 valandas. Buvo iššaukti 
inžinieriai ir „jis“ baigtas pasky
rus nuolatiniai vieną lietuvį prie 
kontrolieriaus prižiūrėti normų 
užrašymo.

Spalių 3 d. į Waterschei atvyko 
37 lietuvių transportas iš anglų 
zonos. Jie apgyvendinti buv. vo
kiečių belaisvių barakuose. Iš jų 
tarpo 10 buv. skautų tuojau įsi
jungė į „Lithuanicos“ draugovę.

Susidarius didesniam lietuvių 
skaičiui Waterschei, čia norima 
sudaryti vyrų choras.

Waterschei gyvenančius lietu
vius nenuilstamai lanko Tėvas 
Kornelijus Gaigalas, laikydamas 
lietuviams pamaldas, aprūpinda
mas šv. Sakramentais ir teikda
mas įvairią kitą pagalbą. Z.

LIETUVIS IŠRINKTAS Į MIESTO 
VALDYBĄ

Lietuvis Juozas Grigaitis tapo 
išrinktas į Worcester miesto val
dybą, gaudamas 400 balsų daugiau 
už savo oponentą.

Tikimasi, kad gali būti išrinktas 
į mokyklų komitetą kitas lietuvis 
— V. Vieraitis.

/

D. Britanijos lietuvių s-gos suva
žiavimas

D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
jau yra laimingai išbandžiusi pir
muosius žingsnius. Ji yra subūrusi 
žymų skaičių lietuvių, daugiausia 
šiais metais atvykusiu į šią salą. 
Sekretoriatas sėkmingai riša vie- 
nybėn labai išbarstytus lietuvių 
būrius. Sąjunga leidžią žinių biu
letenį, kurs rengiasi virsti laikraš
čiu. Pagaliau Sąjunga šaukia vi
suotinį suvažiavimą Londone lap
kričio 22-23 dienomis. Suvažiavi
mas turės priimti D. Br. Liet. Są
jungos įstatus, padarys nuveikto 
darbo apyskaitą ir išrinks valdybą.

— Malvern — Wells pareinamo
ji stovykla jau likviduota ir joje 
dirbusieji išsklaidyti po kitas sto
vyklas ir anglų hostelius. Lietu
viai po kelius buvo paskirti į Red- 
ditch, Coventry, Rugby, Bobbing
ton, Market-Drayton, ir keli dar 
turės palaukti kol atsiras vietų 
hosteliuos.

— Londono Lietuvių parapiji
niam giesmių ir dainų chorui iki 
šiol sėkmingai vadovaujant J; Pu- 
meriui ir Just. Černiauskui, nuo 
spalių 30 d. sutiko vadovauti V. 
Mamaitis.

Lietuviai Dviratininkai 
Brazilijoje

Prova dviračių lenktynėse da
lyvavo 800 dviratininkų, žymiau
sių to sporto pažibų. Pirmą vietą 
laimėjo Rolando Montesi, italas. 
750 žymių dvirtaninkų atsiliko nuo 
lietuvio Jono Andriuškevičiaus, 
laimėjusio 50 vietą. Kiti lietuviai 
iškovojo šias vietas: St. Melens- 
kas 56, Juozas Meškauskas 81, Ju
stinas Greičius 114, Povilas Zuje- 
nas 115, Viktoras Stelmokas 144, 
ir Petras Paulavičius nugalėjo 635 
.įvairių tautų dviratininkus, už
imdamas 165 vietą.

.Jornal do Brasil*, didžiulis Bra
zilijos sostinės dienraštis patalpi
no platų John Talbot straipsnį 
„Katalikų bažnyčios persekioji
mas okupuoto j Lietuvoj.“

Argentinoj Lietuvaitė 
Meksikoj

Argentinos lietuvaitė šokėja ir 
dainininkė Genė Paulauskaitė jau 
kelintas mėnesis pasekmingai ga
stroliuoja Meksikos teatruose. 
Meksikos laikraščiai labai aukš
tai vertina Genės Paulauskaitės 
ir jos trio argentiniškų liaudies 
dainų ir šokių interpretavimą.

Argentinos lietuvis pasižymėjo 
rugby pirmenybėse

Argentinos klubo Deportivo de 
Comercio y Industria surengtose 
rugby pirmenybėse pasižymėjo 
lietuvis V. Sruoga, laimėdamas 
pirmąją vietą ir gaudamas sida
brinį medalį.

■Lietuviai nukentėjo gaisro 
nelaimėje

Buenos Aires 1947 IX. 10 kilo 
gaisras, kuriame nukentėjo skardi
niai darbininkų rajono nameliai, 
kuriuose gyveno gana daug lie
tuvių. Greit atvykę gaisrininkai 
per porą valandų gaisrą likvidavo, 
tačiau daugelio šeimų butai tapo 
sunaikinti.
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SIŪLOMA SUŠAUKTI TARPTAU
TINĘ KONFERENCIJĄ DP KLAU

SIMUI SPRĘSTI
JAV Kongreso pakomisės nari

ai, informaciniu tikslu apkeliavę 
Europą, šio mėn. 16 d. savo ben
drame pranešime Kongresui pa
siūlė sušaukti . naują tarptautinę 
konferenciją išvietintųjų asmenų 
problemai išspręsti. Jie mano, kad 
dabartinių vienšališkai nustatytų 
programų pagalba, priimant tiktai 
tam tikras DP grupes, problemos 
išspręsti negalima. Tokia taktika, 
kur atsirenkami geriausieji, šią 
problemą įstumia į dar didesnius 
sunkumus. Jai išspręsti reikią su
daryti tarptautinį susitarimą tarp 
kraštų, norinčių pabėgėlių priimti. 
Visą šitą darbą būtų galima atlik
ti kaip tik toje konferencijoje ir 
susitarti su vyriausybėmis tų val
stybių, kurios priklauso IRO arba 
su valstybėmis, norinčiomis pri
imti imigrantų. Konferencijoje 
turėtų būti nustatytos priimamųjų 
kvotos, numatytos įkurdinimo są
lygos ir tiksliai išdirbti pergabeni
mo planai. IRO turėtų pasiūlyti 
nuolatinio aprūpinimo planą to
kiems asmenims, kurie negalės 
būti įkurdinti jokiame krašte.

Pranešime nurodoma, kad JAV 
turėtų imtis iniciatyvos pasiūlyta- 
jai tarptautinei konferencijai su
šaukti. Visą DP problemą nega
lima matuoti vien tik skaičiais, 
reiktų ją vertinti ir pagal jos indi
vidualinę reikšmę (WK. 47. 11. 17)

I
IRO APMOKĖS VISIEMS DP 

ĮKURDINIMO IŠLAIDAS
Amerikiečių zonos DP reikalams 

direktorius Paul B. Edwards iš 
Heidelbergo praneša, kad Tarptau
tinės Pabėgėlių Organizacijos pa
ruošiamoji komisija ateity apmo
kės visas įkurdinimo išlaidas tin
kamais pripažintiems pabėgėliams, 
kurie dabar nėra IRO šelpiami bei 
išlaikomi.

Si Ženevoje išleista instrukcija 
panaikina aukščiau išleistą nuo
statą, pagal kurį PCIRO apmoka 
visas įkurdinimo išlaidas tik tiems 
asmenims, kuriuos ji išlaiko. Tai 
buvo laikinos priemonės, kurių 
turėjo organizacija griebtis, bijo
dama, kad nesunaudotų visų PCI
RO išteklių ir tuo pakenktų pašal
pai ir aprūpinimui.

Tuo pačiu potvarkiu visai at
sisakoma apmokėti kelionės išlai
das tokiems individualiams pabė
gėliams, kurie gali įsikurti ir be 
IRO finansinės paramos. Iki šiol 
tokiems asmenims buvo apmo
kama 50% visų išlaidų. Sis nau
jasis potvarkis paliečia apie 
150.000 „laisvai gyvenančių" DP 
amerikiečių zonoje. (S&S, 47. 11. 
17).

PIRMOJI SIUVĖJŲ GRUPE 
IŠVYKO KANADON

PCIRO iš Heidelbergo praneša, 
kad šio mėn. 14 d. iš Ambergo 
išvyko pirmoji DP grupė, kuri 
dirbs Kanados rūbų pramonoje.

Pagal pirmąjį įkurdinimo planą, 
DP vyksta su šeimomis, kurių 
narių skaičius yra apribotas iki 
trijų asmenų, (vyras arba žmona 
ir nedaugiau kaip 2 vaikai).

Pagal kitus Kanados įkurdinimo 
planus, pirmiausia bus įkurdinti 
darbininkai ir tik vėliau galės at
vykti jų šeimos.

Su šiuo transportu išvyksta 60 
išvietintųjų asmenų su šeimomis 
rūbų pramonei, 104 namų apyvo
kai. 54 medkirčiai ir 50 asmenų, 
turinčių artimų giminiu Kanadoje. 
Laivas „General Sturges" iš Bre
meno išplaukia prieš lapkričio 
mėn. 24 d.

Darbininkus rūbų pramonei at
rinko Kanados rūbų pramonės 
penkių asmenų komisija. Si komi
sija atsirinko savo reikalams 664 
DP.

Kai kurie atrankos komisijos 
nariai pareiškė savo didelį nuste

bimą išvietintųjų asmen. nagingu
mu. Jos pirmininkas M. Enkin, 
kuris .yra ir vienos rūbų fabrikų 
sąjungos pirmininkas, išsireiškė, 
kad DP stovyklos Vokietijoje su
daro didžiausią apmokytų specia
listu išteklių.

IR VOKIEČIAI NORI MUS 
..SKRYNINGUOTI"!

Po pasitarimų su amerikiečių 
zonos PCIRO direktoriais, Paul 
Edwards pareiškė, kad visi tvir
tinimai, kuriuos padarė Bavarijos 
valstybės rasiškai religiškai ar 
politiškai nukentėjusiems komi
saras, yra tiesiog „įžeidžianti”.

Viename laiške, rašytam Ba
varijos maitinimo min. dr. Josef 
Baumgartner, jis reikalavęs, kad 
vokiečių inspektoriai būtų pasi
ųsti į stovyklas ir nustatytų, kuri
uos asmenis galėtų DP skaityti, 
nes jis manąs, kad daug asmenų 
neteisėtai naudojasi DP teisėmis 
ir gauną specialų davinį iš vokie
čių maisto atsargų. Edwards pa
reiškė, kad jis iš vokiečių to ne
laukęs ir nurodė, kad jos parei
kalavimas leidžiąs suprasti, kad ir 
maistą paimančių įgaliotų PCIRO 
tarnautojų parašai „esą nepakan
kami”.

„Jei šie dr. Auerbacho pareiški
mai yra tiksliai perduoti”, pasakė 
Edwards, „tai šis įžeidžiantis tvir
tinimas ir pasiūlymas pasiųsti vo
kiečiu inspektorius į stovyklą yra 
negirdėtas šmeižtas. Šiuo metu 
PCIRO už didelius maisto produk
tų kiekius moka grynais. Dėl jo 
teigimo, kad nepakankami pažy
mėjimai esą PCIRO tarnautojams, 
paimantiems maistą, pabrėžė, kad 
kiekvienas tarnautojas už parei- 
kalvimą didesnio maisto kiekio 
yra baudžiamas kalėjimu.

Tvirtinimo, kad daug asmenų 
esą „maskuoti" DP stovyklose,

Greito karo psichozė
Maršalas Tito, kalbėdamas vie

nos naujos geležinkelio linijos ati
darymo proga, puolė „kavinių plet- 
kininkus” už kalbas, kad karas 
jau visai artėjąs. „Jie yra mūsų 
krašto priešai, kurie, naudodamie
si dabartine tarptautine padėtim, 
nori sukelti tokią psichozę, tartum 
karas prasidėtų rytoj", kalbėjo jis.

„Kavinėse jie šnibždasi slaptai 
. . . kad JAV pakeis dabartinę 
vyriausybę atsisakys tarptautinio 
bendradarbiavimo ir ateis čia su 
galinga kariuomene ir atominėmis 
bombomis, kurios viską nušluos. 
Tai yra tik fantazija."

„Bet šių žmonių darbas yra labai 
kenksmingas, nes jie masėse nori 
sukurti nesaugumo jausmą, sutruk
dyti mūsų rvžtingas pastangas 
kraštui atstatyti ir sukurti pažiūrą, 
kad nebeverta dirbti, nes rytoj 
greičiausiai viskas bus sugriauta”.

„Aš sakau jums, draugai, „tęsė 
Tito”, kad karas nebus toks leng
vas. Gal būti ir provokacijų. (S&S, 
47.11.18)

Suiminėjimai Čekoslovakijoje 
tebesitesia

Oficialaus komunikato iš Pragos 
pranešimu, šio mėn. 17 d. vėl 
suimti 36 asmens įvairiose Bohe
mijos dalyse už „šnipinėjimą sveti
mos valstybės naudai”.

Bendrame komunikate, kurį iš
leido vidaus ir tautinės gynybos 
ministerijos, sakoma, kad suimtoji 
grupė perduodavusi svetimų vals
tybių agentams informacijų, slap
tai apginkluojanti asmenis „nusi

mes negalime priimti ir mes pri
mygtinai reikalausime pono Auer- 
bacho patiekti savo kaltinimų įro
dymus. Organizacija daro viską, 
kas yra galima, kad aprūpinimą 
gautų tik teisę turintieji, ir šiuo 
metu rengiamos naujos taisyklės 
visai amerikiečių zonai.

LIETUVIŲ DP DOVANA 
PRINCESEI ELIZABETAI

Britų Europos oro laivyninkystės 
linija iš Hamburgo praneša, kad 
š. m. lapkričio mėn 14 d. lėktuvu 
nugabeno lietuvių DP vestuvinę 
dovaną-vazą ir rankų darbo patie
salą — princesei Elizabietai.

Pagal vieno britų pareigūno pra
nešimą, visų Vokietijoje gyvenan
čių lietuvių DP dovaną įteikė lie
tuvių atstovas Londone F. B. Var- 
kala.

DAR REIKTA ĮKURDINTI
1 000 000 DP

Į Vieną atvykęs IRO gen. se
kretorius William Tuck ir jo pa
vaduotojas Sir Arthur Rucker 
spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad šiuo metu Austrijoje, Vokieti
joje, Italijoje ir Viduriniuose Ry
tuose yra apie 1,5 mil. pabėgėlių. 
Mažiausia vienam milijonui reikia 
surasti nuolatines apsigyvenimo 
vietoves, o kitiems teks pasilikti 
D. Britanijoje, Prancūzijoje ir Švei
carijoje.

Į priekaištus, kad DP ir pabėgė
liai Austrijai sudarą didelę naštą, 
Tuck pastebėjo jog iš 600 000 
Austrijoje gyvenančių DP, apie 
310 000 kokiu nors būdu yra IRO 
aprūpinami. WK.47.11.14

RAGINA ĮSILEISTI DP Į JAV
Speciali Atstovų Rūmų užs. rei

kalų pakomisė ragina JAV-bes 
paimti vadovaujamąjį vaidmenį, 
priimant Europos DP ir sukviesti 
Tarptautinį pasitarimą, kuriame 
būtų nustatytos įsileidimo kvotos 
kiekvienai paskirai tautai.

Pranešime nurodoma, kad vyk
dant Marshallio plana būtų pas
tatyta sąlyga, kad kiekviena tau
ta, gaunanti pašalpą, būtų atsa
kinga ir už tam tikrą DP asmenų 
skaičių.

kalstamiems veiksmams prieš vals
tybę", ir organizavusi nelegalų sie
nos parėjimą visiems, kurie iš šio 
krašto norėdavo pabėgti".

Informuoti šaltiniai nurodo, kad 
daugiausia suimta į šiaurės vaka
rus nuo Prahos esančiame pramo
nės mieste Most, kur yra svarbios 
Stalino vardo sintetinio gazolino 
įmonės. (S&S, 47.11.18)

Amerikos karininkaį vyksta 
| Graikijos frontą

Amerikos pagalbos Graikijai mi
sijos karinio skyriaus šefas gen. 
maj. William G. Livesay pareiškė, 
kad Amerikos karininkams „neiš
vengiamai paskirais atvejais" teks 
eiti į kovos sritis mūšių metu.

Karininkai nevadovaus graikų 
pajėgoms, bet tik patars taktikos 
ir veikimo klausimais. Amerikos 
karininkai bus stebėtojai ir patars 
Graikijos kariuomenei visuose ka
riniuose reikaluose. Karininkai ir 
toliau pasiliks kaip AMAG armi
jos padalinio nariais, kurie iki šio 
laiko rūpinosi ir patarė visais 
ginklavimo klausimais.

Visa veikla bus vykdoma ben
dradarbiaujant su Graikų genera
liniu štabu. (S&S, 47.11.19)

Ir atominis karas negali būti 
laimėtas per 24 vai.

Admirolas W. H. P. Blandy, ku
ris įvykdė Bikinio atominės bom
bos bandymus, pareiškė, kad jis 
manąs, jog teorija, kad „karas 
prieš galingą, priešą, panaudojant 
atomines bombas, galįs būti lai

mėtas per dvidešimt keturias va
landas, yra visiškai klaidinga”.

Nors atominiame kare būtų, pa
daryti ir baisūs pramonės įmonių 
ir susisiekimo sunaikinimai, visgi 
gyvybių nuostolius galima labai 
sumažinti net ir tuo atveju, jei 
puolimas prasidėtų „visiškai ne
perspėjus".

Admirolas, kuris šiuo metu yra 
atlanto laivyno vadas, vienoje 
kalboje pasakė: „Aš netikiu, kad 
karo pradžioje miestų naikinimas 
atominėmis bomboms nulemtų 
laimėtoją ypatingai tuo atveju, jei 
kraštas turi stiprias ofenzyvines 
pajėgas. „Daug vyrų turinčios tau
tos, gerai ginkluotos ir kovojan
čios už gyvybinius punktus, netaip 
lengvai sunaikinamos, nes jos ga
li tęsti kovas užnugary. Jos gali 
tęsti užnugary karą tol, kol jos 
ofensyvinės pajėgos bus galutinai 
sutriuškintos ar, išsekus ginklams 
bei amunicijai ir nebeturėdami vi- 
ties, kad jie bus pakeisti, gali nu
traukti pasipriešinimą". (NYHT, 47. 
11.17)

„Turi tendencijos virsti 
tikruoju militariniu karu“
Aleksandras Kerenskis, buvęs 

Rusijos laik. vyriausybės galva, 
pareiškė, kad vienintelė Amerika 
turinti priemones „sunaikinti tre
čiojo karo galimybių pradus".

Kerenskis, kalbėdamas Delaware 
universiteto studentams, nurodė, 
jog „JAV savo parama turinti pa
lengvinti visoms komunistinės dik
tatūros ir agresijos aukoms, įskai
tant ir Rusijos gyventojus, daly
vauti kovoje prieš juos".

„Rusijos gyventojai", kalbėjo 
jis”, yra pirmutinės komunistinės 
diktatūros aukos".

Buvęs Rusijos valdovas, kurio 
laikinąją vyriausybę 1917 m. nu
vertė Leninas, amerikiečių-rusų 
santykius pavadino „šaltuoju ka
ru" ir pridūrė, kad „kviekvienas 
toks karas turi tendencijos virsti 
tikruoju militariniu karu". (S&S, 
47.11.15)

IAV sudaryta krašto apsaugos 
institueija

Prezidentas Trumanas iš šešių 
savo vyriausybės narių sudarė 
naują krašto apsaugos įstaigą, ku
rios uždavinys patarti jam karo 
atveju karinių, pramoninių ir civi
linių pajėgų mobilizacijos klausi
mais. Šiai įstaigai uždedama prie- 
volė-visus Amerikos saugumui 
reikalingus įrengimus išskirstyti po 
visus strateginius punktus krašte, 
kad atominio karo atveju šie įren
gimai be jokių sutrikimų galėtų 
funkcijonuoti. Įstaigai taip pat pa
vesta parengti planus, pagal ku
riuos būtu galima užtikrinti di
džiausią pramonės pajėgumą irpa- 
rūointi reikalingų karo pramonės 
žaliavų. (NdF, 47.11.15)

„Mirties spinduliai“
Iš patikimų šaltinių Istanbulo 

laikraštis „Cumhriyet" praneša, 
kad Rusija ne tik neturinti atomi
nės bombos, bet ir jos pagaminimu 
nesanti ypatingai susidomėjusi. Ji 
visą dėmesį koncentruojanti į 
„mirties spindulius".

„Pranešimai, kad Sovietų Są
junga išradusi atominę bombą, yra 
„šių dienų propaganda savo gy
ventojams, „rašo minimas lai
kraštis," bet ant Arako viršūnės 
Armėnijoje Maskvos Mokslo Aka
demijos narys prof. Arakelian ti
ria saulės spindulių radioaktyvu
mą, norėdamas jį panaudoti mir
ties spinduliams. (S&S, 47.11.14)

Sirijos kariuomenės manevrai
Lapkričio 17 d. Sirijos kariuo

menės manevruose dalyvavo dvi 
divizijos, kiekviena susidedanti iš 
dviejų mechanizuotų brigadų. Ma
nevrai vykdomi Sassos rajone, 
tarp Damasko ir Kunaytros prie 
Palestinos sienos. Šie manevrai 
laikomi didžiausiais, kokie kada 
ten yra buvę.

Prezidentas Shukry Kuwatly, 
kalbėdamas armijos karininkams, 
užsiminė Palestiną ir pabrėžė, kad 
Palestinos pasipriešins visi arabai. 
(NYHT. 47.11.19)

Rusija pasiruošia karui
JAV atstovas Everett M. Dirk- 

sen iš Illinois savo pranešime 

apie kelionę po Europą pareiškė: 
„Sovietų S-ga karštligiškai ruo
šiasi militariniam karui“.

(NYHT, 47. 11. 20)
Sovietų S-ga sudaro 

gręsmę JAV
Gen. Carl Spaatz pareiškė, kad 

vienintelis kraštas, kuris gali rim
tai grąsinti JAV-bių saugumui ir 
kuris turi du kartus daugiau ko
vos lėktuvų, negu šiuo metu tun 
JAV-bių oro pajėgos, yra Sovietų 
Sąjunga.

Oro pajėgų štabo viršininkas 
pranešė prezidento Trumano oro 
komisijai, kad sovietai turi 14.000 
kovos lėktuvų ir kad Rusija nu
kopijavusi skraidančiųjų tvirtovių 
modelius. (NYHT, 47. 11. 21)

III liet, studentu 
atstovu suvažiavimas

Jau tretįjį kartą mūsų studentai, 
kurie tęsia ar pradėjo Vokietijoje sa
vo studijas renkasi aptarti savo rei- 
kalų. Šiais metais toks studentų su
važiavimas įvyko lapkričio 21—22 d. d. 
Augsburge, Hochfeido liet, stovyklo
je. Dalyvių skaičiumi šis suvažia
vimas yra gausiausias iš visų iki šiol 
buvusių. Susivažiavo net 88 atstovai 
iš visų vakarinių zonų universitetų 
ir būrelis kviestųjų svečių.

Atidaromąjį žodį tarė Centr. Stud. 
Atstovybės pirm. Jurkštas, pasvei
kindamas susirinkusius ir pakvies
damas išsirinkti darbo prezidiumą. 
Pirmininkauti išrenkamas stud. Rė
dys. Po to sekė mandatų ir rezoliu
cijų komisijų rinkimai. Išklausomi 
pranešimai iš zonų. Iš jų paaiškėjo 
visos darbo ir gyvenimo sąlygos at
skirose vietovėse. Atskirai tektų pa
minėti anglų zonos studentų ypatin
gai sunkią maitinimosi būKlę. Tuos 
visus pranešimus dar papildė atskirų 
universitetų atstovai. Galima pasi
džiaugti, kad nors studentų sąlygos 
ir sunkios, mokslinio darbo entuziaz
mas nėra kritęs. Toliau išklausomas 
Centr. Atstovybės apyskaitinis prane
šimas. Susirinkimas gavo patirti, kad 
Atstovybė visą savo kadencijos laiką 
daug dirbo, siekdama pagerinti stu
dentų padėtį užmegsdama ryšius su 
kitų DP studentų organizacijomis bei 
tarptautinėmis studentų sąjungomis.

Toliau suvažiavimas išklausė gau
sius sveikinimus.

Mandatų komisijai pranešus apie 
mandatų teisėtumą, išklausomas Cen
tro At—bės spaudos skyriaus prane
šimas, gi prof. Ivinskis LRK vardu 
painformavo studentus apie jų šel
pimo darbą. Čia pat studentai turė
jo progos užklausti ir išsiaiškinti vi
sais rūpimais bei patiekti savo pagei
davimus. Prof. Ivinskis mielai kiek
vienam atsakė ir iškeltuosius reika
lus pažadėjo perduoti toliau. Didelio 
susidomėjimo susilaukė dr. Jasaičio 
paskaita emigracijos klausimais. Tarp 
kita ko iš paskaitos paaiškėjo, jog 
yra galima, kad netolimoje ateity DP 
bus vertinami ne vien kaip juodo 
darbo jėga, bet bus pripažintos ir 
intelektualų profesijos. Tuo pirmo
sios dienos posėdžiai, užtrukę net iki 
23 vai., buvo baigti.

Antroji suvažiavimo diena pradėta 
gedulingomis pamaldomis Hochfeldo 
bažnyčioje už mirusius studentus. Po 
to referatą „Studentas ir visuomenė" 
skaitė stud. Piktkunigis, po kurio 
„Ateities“, ..Varpo", „Vyties" ir 
„Šviesos“ sambūrių ir korporacijų 
atstovai supažindino suvažiavimą su 
savo organizacijomis. Toliau vyko 
plačios ir gyvos diskusijosJr buvo 
nagrinėjamas ligšiolinis studentų Sta
tutas. Jis su mažom pataisom vienu 
balsu, išskyrus kelis susilaikiusius, 
buvo priimtas. Atvykęs Vykdomosios 
Tarybos atstovas tarė sveikinimo žo
dį ir supažlndimo su IRO politika DP 
atžvilgiu. Įdomų pranešimą ..Studijų 
tęsimas emigracijos atveju“ ’ padarė 
p. Minkūnas, amerik. zonos BALFo 
įgaliotinis. Toliau dienotvarkėje bu
vo naujosios Centro Atstovybės rin
kimai. Mandatų komisijai skaičiuo
jant balsus, stud. Jurkštas padarė 
pranešimą, apie pabaltiečių studentų 
santykius. Tas klausimas sukėlė gy
vas diskusijas. Kartu pasisakyta ir 
dėl santykių su kitų DP tautybių 
studentais. Jie ir ateity bus drau
giški ir nuoširdus. Ponas Vaitie
kūnas paskaitė plačią ir visapusiškai 
įdomią pasaulio įvykių apžvalgą. Po 
jos paskelbti rinkimų rezultatai. Į 
Centro Liet. Stud. Atostovybę išrink
ti Jurkštas, Bortkevičiutė, Gedi- 
minskas, Jasaitis Remencevas, Lau
rinaitis ir Grabiūnaitė.. Išrinkus At
stovybę. suvažiavimas priėmė visą 
eilę rezoliucijų. Dar senosios Atsto
vybės vardu trumpą žodį tarė Jurkš
tas, o naujosios vardu Jasaitis. Prof. 
Dirmantul pasveikinus suvažiavimą 
Profesorių Tarybos vardu ir išrinkus 
Garbės Teismą bei Revizijos komisi
ją, suvažiavimas baigtas Tautos 
Himnu.

Suvažiavimas laikomas pilnai pa
vykusiu. Atstovai dirbo tarpusavio 
susipratimo ženkle. Pasitaikę maži 
nesklandumai nepakenkė visai darbo 
eigai. Gausus būrys atstovų mūsų 
vadovaujančiųjų tremties įsaigų stu
dentijai parodė, kad ji nelieka be 
globos ir kad studentų reikalai mini
moms įstaigoms nėra svetimi.

Be to, didi padėka tenka LRK ir 
Augsburgo Hochfeldo gyventojams, 
kurie suvažiavusius studentus mielai 
ir nuoširdžiai globojo. A—is
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LTB Muencheno Apygardos 
Apylinkių Atstovu Suvažiavimas

Lapkričio 20 d. Įvyko Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės Muencheno 
Apygardos suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo iš 17 apylinkių 35 atstovai.

Trumpu įžanginiu žodžiu atidaręs 
suvažiavimą, LTB Muencheno Apy
gardos komiteto pirminikas dr. A. 
Kalvaitis į prezidiumą, atstovams pri
tariant, pakvietė N. Tautvilą, M. 
Naujoką, I. Kazlauską ir Juodelį. Su
darius mandatų komisiją sekė prane
šimai. Apygardos pirmininkas plačiai 
apžvelgė Apygardos veiklą nuo pat 
pirmųjų jos įsisteigimo dienų ir nu
rodė, kad per šį laikotarpį komiteto 
sudėtis žymiai pasikeitusi: iš 9 komi
teto narių likosi 7. Be to, komitete 
dirbo 3 tarnautojai, iš kurių vienas 
rūpinasi tik emigracijos reikalais.

Kaip svarbiausią komiteto darbo 
punktą pirmininkas nurodė trem
tinių teisių gynimą buvusiuose sko
ninguose, kurie įvairiose stovyklose 
buvę įvairiai interpretuojami. Ne
maža rūpesčio sudarė ir buvę karo 
belaisviai lietuviai. Jie buvo išskir
styti po apylinkes, kur komitetų 
pastangomis daugeliui buvo sudary
ta galimybė prisijungti prie stovy
klose gyvenančių tautiečių. Apygar
dos komitetas atstovauja lietuvių 
bendruomenę Tarp. Centr. Pabėgėlių 
Komitete Muenchene. Ir ši institucija 
kol kas de jure nėra pripažįstama, 
bet de facto su Ja skaitomasi. Be to, 
pirmininkas nurodė, kad yra už- 
megstl glaudūs ryšiai su Žmogaus 
Teisių Lygos pirmininku Londone 
lordu Beveridge, kuris rūpinasi pabė
gėliais ir yra numatęs greitu laiku 
atsiųsti savo atstovą. Savo laiškuose 
•jis prašo ir toliau su juo palaikyti 
artimus santykius. Taip pat yra su
sirašinėjamą ir su Vašingtono Tarp
tautine pabėgėlių organizacija, kuri 
į siunčiamus memorandumus gyvai 
reaguoja. Toliau savo pranešime pir
mininkas trumpai apžvelgė apylinkių 
veiklą. Apygardos Komitetas savo 
pinigine paskola buvo prisidėjęs prie 
Schongau Baltijos parodos rengimo, 
yra parėmęs mūsų dramą ir baletą, 
o taip pat žymią paskolą yra sutei
kęs sporto apygardai. Paliesdamas 
apygardos komiteto santykius su 
okupacinės valdžios organais, pir
mininkas pažymėjo kad tremtinių 
reikalais drauge su BALFo įgalio
tiniu buvo apsilankę pas buv. Ba
varijos gubernatorių gen. Mueller. 
Prie Centr. Pabėgėlių Komiteto yra 
susikūrusi Tarptautinė Moterų Sek
cija, kuri artimai bendradarbiauja su 
amerikietėmis. Moterų Sekcija gruo
džio 11 d. Muencheno „Haus der 
Deutsche Kunst" ruošia nedidelę vi
sų atstovaujamų tautų meno paro
dėlę. Jos tikslas būtų ne vien pro
pagandinis, bet eksponatai būtų par
davinėjami ir kaip suvenyrai.

Dėl taip vadinamos „IRO registra
cijos" pažymėjo, kad ir šiuo reikalu 
yra viskas daroma. Tuo reikalu su
sirūpinusi Tarpt. Pabėg. Organizaci

INVALIDŲ SĄJUNGAI VĖL 
PRADĖJUS NAUJĄ BARĄ

Lietuvos nepriklausomybės kovų 
dalyviai — invalidai šiandien vėl at
gaivino savo sąjungą. Jų būrelis ne
didelis. Tik apie 30 asmenų. Kiti jau 
yra išsiblaškę arba apleidę šių dienų 
ašarų pakalnę. Kai Lietuvoje buvo 
sukurta Laisvės Kovų Invalidų Są
junga, ji savo tarpe turėjo net 180 
žmonių. Deja, jų eilės greitai retėjo. 
Dar nepriklausomybės metais jų skai
čius sumažėjo iki 80 žmonių. Bolše
vikų ir vokiečių okupacija taip pat 
paliko skaudžius pėdsakus. Per tą 
ketvertų metų laikotarpį iš gyvųjų 
tarpo išsiskyrė dar apie 40 laisvės 
kovų invalidų. Tai buvo buvo pats 
liūdniausias ir juodžiausias laikas. 
Bolševikai karo invalidus persekiojo. 
Panaikinus Lietuvos nepriklausomy
bę, stengtasi greitu laiku išnaikinti 
ir tuos, kurie savo didžiosiomis auko
mis ir krauju iškovojo Lietuvai laisvę.

Invalidų sąjungos veikimas buvo 
paraližuotas ir sustabdytas. Patys in
validai buvo suiminėjami, tremiami 
ir grūdami į kalėjimus. Nedaug pa
dėtis tepakltėjo ir vokiečiams oku
pavus Lietuvą.

Tad dabar, sąlygų atblokšti į Vo
kietiją, laisvės kovų invalidai vėl 
susibūrė į sąjungą. Jų svarbiausias 
tikslas ir šiandien yra kova už Lie
tuvos nepriklausomybę. Tie senieji 
kovų veteranai ryžtasi ir toliau sto
vėti Lietuvos laisvės kovų sargyboje, 
atiduoti savo jėgas šiam bendram 
visų mūsų didžiajam tikslui.

Nekalbant jau apie laisvės kovų 
invalidų indėlį mūsų laisvės kovoje, 
ši sąjunga yra nepaprastai daug nu
veikusi ir Lietuvos nepriklausomy
bės laikotarpyje. Kai tik mes atsi
mename mūsų didžiąją šventovę — 
Karo Muziejų, atsimename ir inva
lidų sąjungą. Ji ištikimai saugojo 
mūsų šventąją tautos ugnį. Vakare, 
kai gęsdavo saulė, pasigirsdavo tri
mitas karo muziejaus bokšte. Iš visų 
gatvių skubėdavo žmonės į iškilmes 
karo muziejaus sodelyje. Tada mes 
išgirsdavom tylius lyg iš požemio 
gedulingo maršo garsus. Pasirodyda
vo Vyčio Kryžiaus vėliavėlės iš po 
karo muziejaus arkos ir rikiuotai iš

ja kaip tik tą pačią suvažiavimo 
dieną į Frankfurtą ir Ženevą išsiuntė 
atitinkamus memorandumus. Palie
tus taip aktualų emigracijos klau
simą, pranešėjas nurodė, jog ne
žiūrint, kad apie ją tiek daug kal
bama, dar nė viena valstybė šio 
klausimo nėra išsprendusi. Reikia 
laukti, kad pradžią šiai problemai 
išspręsti padarysiančios JAV. Dabar
tinė emigracijos forma nė vienai 
tautybių nėra priimtina. Tuo reikalu 
per CįentTinį Pabėgėlių Komitetą yra 
kreiptasi į tą patį lordą Beveridge. 
Yra manoma kad jau kitų metų pir
moje pusėje dalis pabėgėlių iš Vokie
tijos išvyks ar bent lauks savo eilės. 
Trumpai peržvelgęs neaiškią pasau
linę situaciją, paminėjęs galimus 
staigius įvykius ir išreiškęs mūsų 
visų viltį, kad pagaliau teisybė vis 
tiek nugalės. Pirmininkas padėkojo 
savo bendradarbiams, kurie vieningai 
dirbo sunkų ir atsakomingą darbą. 
Naujam Apygardos komitetui pir
mininkas palinkėjo visur ir visada 
veikti atsargiai. Apygardos pirminin
ko pranešimą švietimo reikalais pa
pildė J. Ignatonis, o iždo—A. Sodai
tis. Pirmasis, padaręs trumpą Švie
timo Valdybos veiklos apžvalgą, kiek 
išsamiau iškėlė mokytojų algų klau
simą ir nurodė, kad naujoji valdyba 
pirmoj eilėj turėsianti baigti sutvar
kyti lietuvių mokyklų išduodamų 
atestatų pripažinimo klausimą. Ižd. 
Sodaitis, atstovus supažindinęs su 
apygardos kasos reikalais, atkreipė 
jų dėmesį, kad laiku būtų surenka
mas solidarumo mokestis, kuris nau
dojamas tų pačių tremtinių reika
lams. Išklausęs ir revizijos komisijos 
pirm. B. Vyliaudo pranešimo, sava- 
žiavimas vienu balsu buvusiam apy
gardos komitetui išreiškė nuoširdžią 
padėką. Diskusijose atstovai pasi
sakė įvairiais rūpimais klausimais.

Po to atstovus pasveikino BALFo 
ir LRK įgaliotinis po kurio suvažia
vimas išklausė p. Vaitiekūno dabar
tinės situacijos apžvalgą. Baigdamas 
savo pranešimą, prelegentas pažymė
jo, kad Amerikos lietuviai yra įsiti
kinę. jog Strattono ar kuris kitas 
bilius praeisiąs, ir šiuo metu jie 
kuria specialias institucijas pravesti 
lietuvių tremtinių įkurdinimui. Kar
tu priminė, kad visi iš anksto ap
sirūpintų emigracijai reikalingais 
dokumentais, kad vėliau nereikų gai
šinti laiką.

Į naują LTB Muencheno Apygar
dos komitetą buvo išrinkti A. Kal
vaitis, A. Sodaitis, J. Ignatonis, N. 
Tautvilas, Alksnis, S. Gudas, M. Nau
jokas D. Penikas ir P. Šeštakauskas. 
Revizijos komisijon išrinkti Kanauka, 
Barzdukas ir Jurkūnas.

Suvažiavimas buvo baigtas. LTB 
Vyr. Komiteto atstovo V. Jasaičio 
praneši»u dabartinio skriningo — re
gistracijos reikalu ir po to gana 
gai trukusiais debatais.

eidavo orkestro lydimi karo invali
dai. Sušvisdavo gelsva šviesa kry
žius ant paminklo žuvusiems už lais
vę. Prie aukuro pradėdavo smjlktl 
dūmai ir suskambėdavo maldos gar
sai. Lietuvos himnui- aidint nusileis
davo vėliavos. Tos Karo muziejaus 
apeigos ne tik darydavo mums ne
pamirštamo įspūdžio, stiprindavo šir
dis, bet ir svetimšaliai, kurie jas 
matydavo, būdavo sužavėti. Šventa
dieniais karo muziejaus sodelyje 
grieždavo invalidų orkestras. Mes 
girdėdavome tada puikias lietuviškas 
melodijas, maršus ir pailsėdavome 
prie paminklų, žydinčių rožių. Būriai 
žmonių ateidavo nulenkti savo gal
vas laisvės kovų trofėjams.

Invalidų sąjunga ir pati buvo gerai 
susiorganizavusi. Duonelaičio gatvėje 
turėjo puikius rūmus ir gerai ten 
įrengtas dirbtuves. Ir šiaip visą ne
priklausomybės laikotarpį sąjunga ak
tyviai veikė. Mes tikime, kad musų 
visuomenė įvertins jų didelį darbą, 
ateis jiems su materialine pagalba ir, 
artimai bendradarbiaudama kovos 
už mūsų tautos šventuosius idealus 
— jos laisvę ir nepriklausomybę.

A. Treigiūnas

K. Binkio „Atžalynas“ Memmingene
Memmingeno skautų — čių dramos 

studija, V. Braziullo vadovaujamą, 
lapkričio 15, 16 dienomis pastatė K. 
Binkio „Atžalyną“.

„Atžalynas“ buvo pastatytas mėgė
jų jėgomis, dėlto negalima jam būtų 
taikyti tikrojo teatro reikalavimų. Ta
čiau ir mėgėjai parodė neblogų vai
dybinių gabumų: R. Matulevičiūtė — 
ponia Keraitienė (truputį perdaug 
šaržuota ), Alb.Karnavičius — mokyt. 
Tijūnas visai įtikinąs, inspektorius — 
V. Pilėnas, siuvėjas Žiogas — N. Mi
elus, Petras Keraitis — J.Gaižutis 
(kiek nelaisvas), Juzė — S. Ąžuolas, 
Jasius Siaučiukas — A. Dumbrys, psi- 
cholbgas — A. Spur gis, Keraitis — 
M. Mušinskas, Pliuškienė — R. Ačaitė 
ir kt.

Atskirose meninėse scenose, kaip 
pav. gimnazijos VI klasės tragiškas 
pergyvenimas, buvo kiek perdėtas 
mokinių gestuose ir mimikoje, nors 

klasės dvasia buvo stipriai pagauta. 
Tačiau paskutinio veiksmo masinė 
scena visiškai įtikinanti ir pagaunanti 
žiūrovą. J. Zdanavičiaus muzikinis 
apipavidalinimas suteikė klausytojui 
daug malonumo.

Galima suprasti, ką reiškia pastatyti 
„Atžalyną" dabartinėse tremties gy
venimo sąlygose: įvairios rūšies tru
kumai darbui nepaprastai kliudo. Tuo 
labiau tenka įvertinti didelį idealiz
mą režisieriaus V. Braziullo. Jis iš 
paprastos jaunimo grupės savo dra
mos studijoje išaugino gražų jaunųjų 
kolektyvą. Sitai padaryti buvo ga
lima tiktai dideliu darbu, didele me
no meile ir stipriu idealizmu. Atsaky
dami • į tą V. Braziullo idealistinę 
nuotaiką ir jaunieji menininkai nesi
gailėjo savo jėgų ir laiko atsitraukti 
nuo jų pagrindinio užsiėmimo tam, 
kad patys, užmiršę tremties kasdie
nybę, ieškotų gyvenimo grožio lie
tuviškam mene ir kad bent valan
dėlei Juo nuskaidrintų tautiečių gy
venimą.

Dekoracijas piešė jaunos meninin
kės mėgėjos memmingenietės I. Zal- 
nieriunaitės. A. N.

Akademinis gyvenimas Eichstaette
Lapkričio 15 d. Elchstaetto aukšto

joje fil. — teol. mokykloje Erlangeno 
universiteto profesorius dr. V. Jung- 
fer skaitė turiningą paskaitą apie 
Lietuvos kraštą, tautą ir jos kultūrą.

Paskaitininkas pradžioj supažindi
no klausytojus su lietuvių kalbos 
grožiu ir senumu, nušvietė taip pat 
mūsų istorijos svarbesniuosius eta
pus ir iškėlė musų pasiektus laimė
jimus: kovą dėl spausdinto žodžio 
ir laisvės, žemės reformą, modernią 
statybą ne tik miestuose, bet ir vi
sam krašte. Ypač gražiai paskaitinin
kas atsiliepė apie lietuvio socialumą 
meilę žmogui, ko taip pasigenda 
šiandien Vakarų Europos žmogus.

Lietuvių dainos esančios įrodymas 
lietuvių tautos moralumo ir estetiš- 
kumo. Čia paskaitininkas gyvai pa
vaizdavo dialogo formoj iš lietuvių 
liaudies dainų mergelės ir bernelio 
pasikalbėjimą rūtų darželyje ir pa
skaitė ištrauką iš V. Krėvės-Mickevi
čiaus „Dainavos šalies padavimų".

Iš dailininkų paminėjo K. M. Čiur
lionį, kurio paveikslams nebeužtenka 
trijų matavimų ir kuriam suprasti 
reikia sielos jausmo, emocijos.

Pabaigoje paska'tos priminė lietu
vių tautos tragediją.

Po paskaitos Aukštosios Mokyklos 
rektorius ir kunigų seminarijos re- 
gensas prof. dr. Stigler padėkojo d*-. 
V. Jungfer už paskaitą ir tarė šiltą 
žodį lietuvių studentų adresu, pri
mindamas, kad pich’taetto aukštoji 
mokykla pati pirmoji priglaudė di
desnį skaičių lietuvių studentų. Jo 
vadovaujamoji kunigų seminarija da
vė keliolika kunigų lietuvių visuo
menei.

Prof. dr. V. Jungfer buvo įteikta 
A. Maceinos „Didysis Inkvizitorius“ ir 
lietuvių rašytojų almanachas „Trem
ties Metai“.

Šiuo metu studentų tarpe veikia 
ateitininkų, skautų ir varpininkų sam
būriai. Studentų valdybą sudaro Alg. 
Mikulis (pirm ), V.Paimauskis, Kairy
tė, Bėkšta ir Modzelauskas. Sugyveni
mas su vokiečiais vidutiniškas. Lie
tuvių čia studijuoja 65 asmens. Iš 
jų 33 studijuoja teologiją, kiti medi
ciną, teisę, filologiją ir filosofiją.

Samogitus

Kemptenas. Lapkričio 14 d. kempte- 
niečius aplankė čiurllonlečial ir davė 
didžiulėj vietos Kornhauzo salėj lie
tuviškų liaudies dainų ir šokių kon
certą. I minimą koncertą nemaža bu
vo atsilankę vokiečių bei amerikie
čių, kurie nesigailėjo plojimų ir bisų. 
Sis koncertas lietuviams buvo tikras 
sustiprinimaas sunkiam tremties ke
lyje ir įžiebė iš naujo meilės lieps
nelę savam kraštui, savai dainai bei 
paskatino kovai už šviesesnį mūsų 
bei brangiosios tėvynės rytojų.

— Lapkričio pradžioj sukako dveji 
metai, kai kemptenlečiai rimtai kibo 
prie anglų kalbos. Reikia pasakyti, 
padaryta gražios pažangos. Nemaža 
dalis kemptenlečlų jau pramoko pa
kankamai gerai anglų kalbos ir, pa
judėję į angliškai kalbančius kraš
tus, vargo šiame reikale nebeturės. 
Gaila, kad dar tam tikra dalis kemp- 
teniečių žiūri į ši reikalą pro pirš
tus. Per šiuos dvejus darbo metus 
atėjo kempteniečiams į talką anglų 
kalbos mokinlmęsl šie asmenys: Amo- 
levlčlenė, B’-iedis. inž. Daugėla Dau
kantas. Miss Hughes, Dr. Kaškelis, 
inž. Pabedinskas, Petreikls, Radžius, 
Stadalninkas. Vikintienė ir Valiukas.

— Lapkričio mėn. 16 d. Z. Puzinaus- 
kas skaitė kempteniečiams paskaitą 
„Fizinis auklėjimas <r tauta“.

— Lapkričio pradžioj atsiskyrė iš 
kemptenlečlų tarpo keturi šaunūs 
kemptenlečiai. Bagdonas. Duliūnas 
ir Mackevičius išvyko miško darbams 
į Kanadą, gi Varkala — Monako, kur 
jis atstovausiąs vieną tenykšti klu
bą. Mūsų tremties krepšininkai tuo 
būdu neteko puikių žaidėjų, o lietu
viškoji bendruomenė šaunių repre
zentantų, kurie dvejus metus prisi
dėjo prie garbingų „Šarūno" bei 
l(Margio“ krepšinio pergalių prieš 
stiprias amerikiečių karių rinktines 
bei kitus užsienio krepšininkus. Ypač 
pajus jų išvykimą margiečlai.

— Lapkričio mėn. pirmomis dieno
mis Kemptene buvo pravestas stalo 
teniso turnyras moterų, jaunių ir 
senjorų klasėse. Moterų klasėje nu
galėtoja tapo Ziaušytė, jaunių — Ti- 
lys ir senjorų — Ad. Andrulis, nu
galėjęs finaliniame susitikime Norkų 
II.

. — Kempteno Jauniai stalo tenisi
ninkai stojo lapkričio 15 d. į kovą 
prieš vietos vokiečių Jaunių rinktinę. 
Sis susitikimas kempteniečiams lie
tuviams nepavyko, nes teko prieš 
vokietukus nusileisti. Vokietukai nu
galėjo lietuvių Jaunuosius ^rtalo teni
sininkus 4:2. L. V—kas

Lietuvos Vyr. Tribunolo 
Teisėjui

A. A.
JULIJONUI BOREISAI

š. m. lapkričio mėn. 8 d. 
mirus, liūdesio valandoje 
coll. V. ir P. Gamziukams, 
giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžia užuojautą reiškia

Lietuvos Teisininkų 
Tremtinių

Daugijos Centro Valdyba

Ponią Vandą Sruogienę ir 
p—lę Dalią Sruogaitę, rūs- 
čiajai nakčiai išplėšąs my
limą vyrą ir tėvą, didįjį Žo
džio Burtininką — rašytoja

PROF. BALĮ SRUOGĄ, 
širdingiausiai užjaučia liū- 
dėdami

B. B. RUTKONAI

Liūdinčiam dėl tėvelio 
mirties dipl. inž.

JONUI LENKEVlClUI 
ir Poniai reiškiame širdingą 
užuojautą.

Tamulevičių šeima

Atsiusta paminėti
Naujasis Mūsų Viešpaties Jė

zaus Kristaus Testamentas, vertė 
Juozapas Skvireckas, Kauno Ar
kivyskupas Metropolitas, IV lai
da, Stuttgartas, 1947 m. Išleido 
„LUX“ leidykla, Tiražas 12.000 
egz. Mairon o „Raseinių Magdė“, 
V laida, J. Narbuto ir P. Indrei- 
kos leidinys Meerbecke. Tiražas 
— 2.000 egz. Kaina RM. 3.—.

E d m. Butrimas „Tėvų kaltė“, 
dvi dramos, 173 psl., išleido „Su- 
davija“ Augsburge, viršelis dail. 
Rato, kaina RM. 6,—.

„Gintaras“, neperiodinis litera
tūros žurnalas, redaktorius J. 
Kruminas, 1947 m., 11-ji knyga, 
išleido Spaudos Darbuotojų Sam
būris „Baltija“, spausta rotato
rium, kaina nepažymėta.

PADĖKOS
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

Augsburgo skyrius širdingai dė
koja Haunnstetteno stovyklos gy
ventojui p. Janulaičiui, Vytautui 
už paaukotus RM. 216,62.

Paieškojimai
IJLO. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN prie KASSEL’io ieško 

sekančių asmenų:
FILIPOVSKI Hirsch, gim. 1934, iš 

Virbalio;
GRUDSINSKAITE Albina, gim. 5. 3. 26, 

iš Sudetenland;
KAPLAN Elll, gim. 29. 5. 1909, iš 

Stutthof;
fcLOVA Vytautas, gim. 24. 9. 1923; 
KLOVIATE Aldona, gim. 9. 3. 1925; 
KLOVIATE Bronė, gim. 19. 12. 1912; 
SPEDER Emma, gim. 13. 3. 1900; 
STANKEVIČIENE Uršulė Dublckaitė, 

gim. 2. 2. 1913, iš Pommem;
STANEVIČIUS Pranas, 50 metų; 
STANEVIČIUS Domicėlė, 40 metų.

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

Jonė Lukoševičiūtė-Morkunienė, gi
musi 1926 m. Merkinėje, paskutiniu 
laiku gyv. Kaune, Seinų g. 10 —11, 
ieško Morkūno Juozo.

Rutkauskienė Stasė, gyv. DP. Camp 
„Wildbad" Rothenburg o. T., ieško 
savo vyro Rutkausko Prano 42 m. 
amž. iš Kudirkos Naumiesčio, Pas
kutinis adresas: Strehlen b. Breslau

Fabijoną Mažionį ir jo seserį Oną, 
kilusius iš Grigališklų km., Z. Nau
miesčio valsČ., ieško Jų sesuo Kuni
gunda iš USA. Pranešti K. Miečienei, 
Schwab. Gmūnd, Bismarck Kaseme, 
BĮ. 10.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Augsburgo Skyriaus Valdyba šir
dingai dėkoja j Australiją išvy
kusiam Haunstetteno stovyklos 
gyventojui p. KAROSUI Kaziui už 
paaukotus 2.000 RM. Si gausi auka 
suteiks galimybę sušelpti ne vieną 
į vargą patekusi tautietį.

Pranešimai
LTB Švietimo Valdybos pranešimas:

Tremtinių Tarnybos- patvarkymu iš 
asmenų, kuriems karo metu yra din
gę mokslo cenzo dokumentai, pra
šymus turimo mokslo cenzo doku
mentams sudaryti Švietimo Valdyba 
priima tik iki 1948 m. kovo 15 d.

Naujai mokslo cenzui pripažinti ir 
teikti kol kas prašymai nepriimami 
ir nesprendžiami.

LTB Švietimo Valdyba

„Tėvynės Sargo" administracija pra
neša, kad „Tėvynės Sargo" 1. nr. dar 
galima užsisakyti tiesiai iš admini
stracijos adresu: TĖVYNĖS SARGAS 
(14b) Reutlingen, Jahnstr. 3. Kaina 
10 RM.

Maironio poema „Raseinių Magdė" 
jau atspausta Kaina 3 Rm. Spaudos 
platintojams duodame nuolaidą.

J. Narbutas ir P. Indreika 
4j20a) Meerbeck, Kr. Stadt- 

nagen, Haus Nr. 67.

Išvykstantiems į Pietų Ameriką
Jau ketvirtas mėnuo, kai sėkmin

gai vyksta ispanų kalbos už akių 
dėstymo kursai. Dar ne vėlu pra
dėti mokytis, nes galima greitai, pa
togiai namuose ir lengvu būdu iš
mokti. Galime gauti ir pirmąsias pa
mokas. Siunčiama apdėtu mokesčiu 
iš karto už 1 mėn. (RM. 52,—) Kursai 
užtruks apie 6 mėn. Rašyti C. Jo
vaišas, (14a) Bad Mergentheim, Post- 
fach 34.

Geriausia švenčių dovana Amerikos 
lietuviams ir giminėms užjūryje
Šiomis dienomis išeina iš spaudos 

mūsų iliustruoti mėnesinis ir metinis 
angliškai - lietuviški kalendoriai 1948 
metams. Kalendoriai atspausti su J. 
A. Valst. šventėmis ir žymių asmenų 
proklamacijom. Beto dar galima už
sisakyti tautinius papr. ir oro paštui 
vokus bei blokus laiškams ir atvir
laiškius. Lietuviai išvykę Anglijon, 
Kanadon ir kitur aptarnaujami pir
moje eilėje.

Beto prašome skubiai atsiliepti as
menims, kurie turi sekančias Lietu
vos nuotraukas ir už gerą atlyginimą 
jas mums prlslūsti:

Lydos pilies, popierio fabriko Pe
trašiūnuose, cukraus fabrikų ir Rau- 
no, Klaipėdos ar kitų vietovių stam
besnių pramonės įmonių nuotraukas.

Užsakymus ir nuotraukas siūsti šiuo 
adresu:

Fma „A u f b a u" 
Fr. Herschelstr. 16 
Mūnchen 27 

Germany — U. S. Zone

Augsburgo-Hochfeldo lietuvių 
Komitete gautas iš Amerikos laiš
kas Katsantoniui KostuL

Rudolf Sirinš, Augsburg-Hoch- 
feld, Hochfeldstr. 64, priima gu
minių štampų užsakymus. Užsa
kymus prašome siūsti vokiečių 
kalba. Užsakymai išpildomi per 
vieną savaitę nuo užsakymo ga
vimo dienos.

Jonas Keženls, gyv. DP Lager Augs- 
burg-Hochfeld, ieško Maslausko Vla
do, Sčuko Jono, Liorenco Leono — 
visi iš Onuškio.

Ingelevičienė Olga, gyv. Kempten 
(Allg.) USA Zone, Schlosskaserne, 
Lit. Lager, ieško sūnaus Dionizo In- 
gelevičiaus.

Miss A.L.B., 842 So. Crouse Ave., 
Scott Cottage, Syracuse, N.Y. USA., 
ieško kun. Broniaus Sateikos. stud. 
Jokūbo Gedminsko ir Elenos Saba
lytės.

P. Balchus. 652 Bennet Street Lu
zerne, Pa. USA ieško Griškonio (var
das nežinomas) sūnaus Vinco, ki
lusio iš Semeniškių km., Miroslavo 
valsč., Alytaus Apskr.

Jurelytė Ona, Cine Selecto (cerro) 
Grecia 4207 Montevideo, Uruguay pra
šo atsiliepti brolį Jurelį Joną iš 
Molėnų km.

Artimieji iš Amerikos ieško: inž. 
Jono Abraičio su seseria. Antano 
Mačiulio iš Dusetų ir med. gyd. R. 
Gineičio su žmoną — dantų gydyto
ja, gyvenusia Plauene. Savo adresus 
prašom pranešti Stasiui Jonkul, Augs- 
burg-Hochfeld, v. Rlchthofenstr. 30.

Jono Freimano, sūnaus Freimano ir 
Jokšaitės, kil. nuo Mažeikių, ieško 
amerikietis karininkas. Adresą tuoj 
pat pranešti Gūnzburg—Donau, Mili
tary Gov.

Aleksas Stotkus, SP, 56000,65 C.R.A.L. 
T.O.E. France, ieško Broniaus Raz
mos ir kitų pažįstamų.
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J. Butėnas.

Pozicinis karas pajudėjo
Vienas bendras vardiklis ap

jungia ir kruvinuosius Italijos ne
ramumus, ir audringąją Prancū
zijos krizę, ir neregimąjį žaidimą 
Vokietijos bylos užkulisiuose. Vi
si tie trys autonominiai sektoriai 
sudaro vientisą frontą, kuriame 
ligi šiol vyko pozicinis, „šaltasis“ 
karas dėl Europos. Šiomis dieno
mis ir savaitėmis iš tos pozicinių 
veiksmų fazės pereinama į ju
driųjų operacijų metą,

Tai naujajai fazei vertinti atra
mą duoda Marshallio kalba, pasa
kyta Čikagos universitete lapkri
čio 18 d., prieš pat išvykstant jam 
į Londono konferenciją. JAV už
sienių politikos vairininkas kon
statuoja provokuojamąjį sovietų 
laikymąsi, prieš kurį tačiau JAV 
ketina laikytis ramiai ir oriai: 
„Aš esu pasiryžęs, kalbėjo Mar- 
shallis, visas savo pastangas skir
ti priimtinam susitarimui ieškoti, 
kad pagaliau išeitume iš dabar
tinės tragiškos balos ir priartin
tume europinės bei pasaulinės 
taikos ir vilties erą“. Tačiau į Ry
tų provokacijas ir griaunamąjį 
veikimą JAV nebeketina žiūrėti 
rankas sudėjusios: „Mes labai ge
rai matom visas (sovietinio) puo
limo formas, ir mes nebeketinam 
pasyviai stebėti, kaip griaunama 
tarptautinė bendruomenė, kuriai 
ir mes priklausom!

Vokietijos frontas
Sunku besurasti politinį ste

bėtoją, kuris įžiūrėtų bent kiek 
Londono konferencijos pasiseki
mo šansų. Oficialieji vakarinių 
sąjunginninkų pareigūnai senu 
įpratimu dar pakalba apie Vokie
tijos vienybę, tačiau jau nebe 
paslaptis, kad, numatydami Lon
dono nesėkmę, jie rengiasi pra
dėti visiškai savarankiai tvarky
tis Vakarų Vokietijoje.

Kur kas garsiau apie Vokietijos 
suvienijimą kalba sovietai ir vo
kiškieji jų garsintuvai, apeliuo
dami į vokiečių psichologiją. Ta
čiau Rytų Vokietijoj dar intensy
viau kaip Vakaruose kuriami ir 
bandomi realizuoti savarankaus 
sovietinės zonos tvarkymo pla
nai, kurie rengiamasi primesti ir 
visai Vokietijai. Tokios preten- 
singos sovietinės schemos buvi
mas ir yra tamsiausias Londono 
konferencijos šešėlis. Prancūzų 
„Le Monde“ atskleidžia tą sche
mą, remdamasis dokumentiniais 
iš sovietų zonos atneštais įrody
mais. Pasak „Le Monde“, rugsėjo 
mėn. į Berlyną sovietų atgaben
tas maršalas Paulus, marš. Soko- 
lovskio ir jo'politinio patarėjo pik. 
Tulpanovo inspiruotas, pasiūlęs 
„buržuazinėms partijoms“ — li
beralams ir krikščionių CDU — 
susilieti į vieną sambūrį su juo, 
marš. Paulum, priešaky. Tam ma
nevrui pasisekus sovietinės zonos 
„buržuazinė opozicija“ būtų už
gniaužta arba bent pačių rinkikų 
akyse sukompromituota. Prieš tą 
marš. Paulaus pasiūlymą ligi šiol 
spririasi tik CDU; liberalų lyde
riui Dr. Kuelz su juo sutikus, toji 
partija suskilusi ir praktiškai lik
viduojantis. „To politinio ma
nevro realizavinas taktiniais su
metimais atidėtas ligi galutinio 
Vokietijos suskaldymo, rašo „Le 
Monde“. Po to sovietiniame Ber
lyno sektoriuje arba Veimare bus 
sušauktas sovietinės zonos parla
mentas, kuris apsiskelbs esąs vi
sos Vokietijos reichstagas. Iš vis
ko atrodo, kad marš. Paulus bus 
to parlamento pirmininkas ir 
Hindenburgo įpėdinis (kaip Vo
kietijos prezidentas) . . . Tokiu 
būdu politinę Vokietijos ateitį įs

pėti nesunku . . . Politbiuras yra 
ištikimas pagrindinėms Lenino 
idėjoms. Kartą suniveliavę Vo
kietijos klases ir suproletarinę 
mases, sovietai galės primesti 
pastarajai socialinės evoliucijos 
fazei tinkamą politinę sistemą- 
vienos partijos režimą, kuriame 
nebebus vietos nei konservaty
viųjų partijų blokui, nei pačiam 
marš. Paului. Hitleris tepasidarė 
valstybės galva mirus Hinden- 
burgui. Vargiai ar komunistų ly
deris Wilhelm Pieck lauks Pau
laus mirties, kad iš jo perimtų 
valdžią . .

Buvęs JAV valstybės pasekre- 
toris Summer Welles tokį laikinį 
sprendimą-Vokielijos ir tuo patim 
Europos padalinimą-laiko geriau
siu iš blogiausių sprendimų, tyliai 
vildamasis, kad paskum „kaip 
nors“ iš tos balos dar bus galima 
išbristi. Tiesa, ir Welles pripa
žįsta, kad toks suskilimas sukurtų 
naujų pavojų, kurių kraštutines 
konsekvencijas britų „Daily Mail“ 
atvirai taip nupiešia:

„Jeigu Vakarų Vokietijai bus 
leista sudaryti savo centrinę vy
riausybę, greičiausia, kad deši
nieji čia smogiamai laimės . . . 
Tuo tarpu rytinėj zonoj vyriau
sybė greičiausia, bus sudaryta 
Lenkijos bei Bulgarijos pavyz
džiu. Įsivaizduokim, kad visoj 
Vokietijoj besireiškiąs stiprus 
linkimas į tautinę vienybę vieną 
gražią dieną nugriaus abi zonas 
skiriantį barjerą, — yra pavojus,

kad tai automatiškai iššauks pi
lietinį karą . . . Kadangi veik 
tikra, kad tada įsikištų ir Vaka
rų valstybės, ir sovietai, iš to 
lengvai galėtu kilti tretysis pa
saulinis karas“ . . .

Kominformas Prancūzijoj ir 
Italijoj

Tarpais atrodo, kad Prancūzijos 
ir Italijos įvykiai įgauna nesulai
komos lavinos griūties charakterį. 
Vašingtono politiniai sluoksniai, 
at'džiai seką visą tų kraštų raidą, 
korespondentų liudijimu nemaną, 
kad komunistai jau būtų užsimoję 
tuoj perimti valdžią į savo ran
kas: jiems rūpį dar padidinti net
varką, tuo būdu diskredituoti 
parlamentinę tvarką į valdžią. 
Tada gi komintemas jau galėtų 
šaukti „demokratines Vakarų pa
jėgas“ į kovą prieš diktatūrą. — 
Jeigu tok'a tikrai yra kominterno 
taktika, tai jie pasiekę gražių lai
mėjimų. Prancūzijoj Blumas jau 
net parlamente nebesugebėjo su
organizuoti pakankamos „trečio
sios pajėgos“, kuri, stovėdama 
tarp komunistų ir gen. de Gaulle 
sambūrio, išlaikytų pusiausvyrą 
ir laiduotų normalią valstybės 
gyvenimo raidą. Parlamento pa
leidimo galimumai vis didėja. 
Jeigu komun;stai siekia Prancū
zijos (ir Italijos) suskaldymo ir 
manevruoja į pilietinį karą, tai 
tuo pražūtmguoju keliu paskuti
nėm savaitėm jau nueitas geras 
gabalas. Bet reik’a turėti galvoj, 
kad ir su Prancūzija bei Italija 
surišti tie patys pasauliniai pa
vojai, kuriuos minėjom, kalbėda
mi apie Vokietiją.

Sovietų aneksijos Londono kon
ferencijoje?

Marshallis buvo pirmas atsa
kingas Vakarų politikas, lapkri
čio 18 d. priminęs sovietams jų 
aneksijas—tuos 700.000 su vir
šum kvadrat. kilometrų teritori
jos su 20 mil. gyventojų, kuriuos 
Sovietų S-ga prisijungė nuo 1939 
m. Čia bus turėta galvoj dalis 
Suomijos, Baltijos kraštai, Rytų 
Lenkija, Karpatų Ukraina, Besa
rabija. „Stačiai nuostabu, rašo

per karą sugriautas Monte Casino vienuolynas dabar yra atstatomas. Vienuoliai tiut.i >< 
kerius metus UMIsl 8* darbą atlikti per pen-

Ispaniški profiliai: kunigaikščio Albos vestuvės 
vedamajame „Le Monde“ kaip vybinės erdvės“. Reikia manyti, 
pasaulio spauda tylėjo dėl tokio kad busimosiose (Londono) dery- 
sovietų imperijos, mažiausia tei- bose šios sovietų aneksijos bus 
šių teturinčios reikalauti sau „gy- užsimintos“.

POLITINIAMS PABĖGĖLIAMS ATIMTA 
PRIEGLAUDOS TEISĖ

Antroje spalių mėn. pusėje 
Suomijoj pasklido gandas, kad 
estai, kurie į Suomiją buvo at
bėgę nacių rėžimo metu, dabar 
yra areštuojami. Politinė suomių 
policija kurį laiką .tylėjo, tik, kai 
žinios apie areštus pradėjo rody
tis užsienio spaudoj, ji paskelbė, 
kad, remiantis paliaubų ir taikos 
sutartimis, iki spalių 20 d. buvo 
suimta 30 estų.

Taikos sutarties 9 paragrafas 
sako, kad Suomija privalo išduoti 
visus Jungtinių Tautų piliečius, 
kurie nusižengė savo kraštų įsta
tymams, bendradarbiaudami su 
piešų ar kuriuo nors kitu būdu 
kenkdami savo kraštų reikalams.

Rusų akys jau seniai buvo at
kreiptos į estų pabėgėlius Suo

mijoje. Vos tik rusų kontrolinė 
komisija atvyko į Suomiją, ji tuoj 
susidomėjo, kur dingo 7.000 estų, 
vokiečių okupacijos metu pabė
gusių į Suomiją. Sužinoję, kad tie 
estai jau buvo pabėgę į Švediją, 
rusai subruzdo tirti, kokios suo
mių įstaigos ar asmenys padėjo 
vykdyti tą masinį bėgimą. Suo
miai kaltės sau neprisiėmė, saky
dami, kad pabėgėliai patys tą bė
gimą suorganizavo, o atskiri as
menys, padėję jiems pabėgti, iš
vyko su jais drauge. Tuo būdu 
šis faktas rusams taip ir liko pa
slaptim.

Estų pabėgėlių Suomijoje ėmė 
rasti nuo 1942 m. Jie buvo dau
giausia inteligentai patriotai, bėgę 
nuo nacių persekiojimų. Vokie
čiai pakartotinai reikalavo, kad 
suomiai išduotų tuos antinacius 
estų bėglius. Tačiau Suomija, nors 
būdama vokiečių karo sąjungi
ninkė ir politinė bendradarbė, ne
sutiko patenkinti vokiečių reika
lavimų, norėdama likti ištikima 
savo krašto senoms tradicijoms, 
teikiančioms prieglaudą politi
niams pabėgėliams. 1944 m. suo
miams pasirašius taikos sutartį 
su Sov. Sąjunga, estai pasijuto 
Suomijoje nebesaugūs ir tų pačių 
metų rudenį masiškai perbėgo į 
Švediją. Tik mažas estų skaičius 
(apie 200 asmenų), kurių daugu
ma buvo susituokę su suomiais ir 
tuo būdu prie šio krašto daugiau 
prisirišę, surizikavo pasilikti. 
Nors šie asmenys nė vienu punk
tu nebuvo prasižengę savo kraš
to įstatymams ir su priešu tikrai 
nekolaboravo, tačiau jiems suo
mių politinė policija uždėjo ant 
rankų grandines ir uždarė į kalė
jimą.

Dalis areštuotųjų estų apeliavo 
į Suomijos vyriausybę, kiti krei
pėsi į Suomijos parlamento tei
singumo ątstovą, prašydami pa
daryti žygių dėl jų išlaisvinimo. 
Nors parlamento kai kurie atsto
vai, pav. konservatorių bloko ats
tovas Arvo Salminen, jau reaga
vo į kalinių prašymus, tačiau tei
singumo atstovas mano, kad esa
momis sąlygomis jų klausimas 
vargu bus teigiamai išspręstas.

Kadangi minėtieji estai buvo su
imti š. m. spalių mėn., kyla klausi
mas, kodėl ištisus trejus metus jie 
buvo palikti ramybėje? Atsakymas 
tėra tik vienas; kol Sovietų kon
trolinė komisija tebebuvo Suomi
joje, tokius suėmimus daryti bu
vo nepatogu, nes tai būtų buvęs 
kišimasis į Suomijos vidaus rei
kalus. Dabar, kuomet taikos su
tartis jau pasirašyta ir kontrolinė 
komisija išvykusi, šį reikalą su
tvarkyti buvo daug lengviau, pa
naudojant komunistų politinę po
liciją, esančią vidaus reikalų mi
nisterijos žinioje. Kaip žinome, 
Suomijos vidaus reikalų ministe- 
ris yra komunistas Leino.
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