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Karas ar taika:

PRANCŪZIJOS PYLIMAS
Kai Jungtinės Valstybės imasi 

atsargių priemonių lemiamajai die
nai sanktykiuose su Sovietais nu
tęsti; kai pirma mėgina Europą 
ūkiškai ant kojų pastatyti ir ap
ginkluoti, tai šitose kombinacijose 
santūriausi yra prancūzai. Jie ži
no, kad Rytų-Vakarų konflikte 
Prancūzija turės būti, pylimas, ku
ris turės pirmasis pastoti kelius iš 
Rytų besiliejančiam potvyniui. ’Jie 
santūriausi buvo ne dėl to, kad 
užsieninės politikos vairuotojo Bi- 
dault žmona įtariama sovietinėmis 
simpatijomis, k ne dėl to, kad 
Bidault esąs žmogus, kuris labia- 
siai bijąs bolševikų. Ir Bidault išė
mus iš politikos, prancūzai liko 
santūriausi. Jie labiausiai karo pri
vengia. Vengia, nes jaučiasi visai 
nepasiruošę šitai misijai, tiesa, 
garbingai, bet ne mažiau nuosto
lingai.

Prancūzų santūrumo priežastj pa
vaizduoja jų karinio potencialo 
padėtis.

KARIUOMENĖ DAR ATSIKŪRIMO 
EIGOJE

Antrame pasauliniame kare 
Prancūzija dalyvavo su 1,3 mil. ar
mija ir 77.000 karininkų. Vokie
tiją parbloškus, tikėtasi, kad pra
sidės taikos periodas, ir pagrindi
nis išsilaisvinusios valstybės užda
vinys bus ūkiškai ir dvasiškai at
sigauti, Kariuomenė sumažinta.

Nup 1947m. vėl pradėjo niauk
tis. 115.000 kariuomenės turėjo būti 
pasiųsta į Indokiniją, 18.000 j Ma
dagaskarą, kaip duoda statistines 
žinias Basler Nachrichten Paryži
aus korespondentas.

Ir keturi didieji suskilo. Karas 
vėl pakibo galimybių horizontuo
se. Teko dar labiau rūpintis ka- 
riuoiųenės atgaivinimu. 1948m. ka
ro biudžetas numatė išlaikyti jau 
757.000 armiją: 97.000 oro pajė
goms, 58.000 vyrų laivynui, kiti 
sausumos kariuomenei. Tai armija
maždaug 1914 ar 1918 metų dy
džio.

SUNKIAI NUGALIMA
ATSIKŪRIMO KLIŪTIS

Kariuomenė kaštuoja baisų pi
nigą. Vieno lakūno naikintojo pa
ruošimas atsieina 8,6,0 vieno 
žvalgo 10mil.fr. Vienam aktyvios 
tarnybos karininkui išeina 460.000, 
vienam kareiviui 94.000 fr. Nieko 
nuostabaus, jei visas karo biudže
tas buvo numatytas 310 miliardų. 
Tai baisi suma.

Tragiškiausia, kad iš tęs sumos 
243 milijardai turėjo išeiti kariuo
menei išlaikyti, o tik likutis — biu
džeto penktadalis — teko ginkla
vimui. Ir parlamente pagrindiniai 

priekaištai buvo, kad didžiulės su
mos eina algoms, o ne ginklavi
mui.

Ginklavimas yra pati silpnoji 
prancūzų kariuomenės vieta. Gink
lai ir karo medžiaga yra nevieno
dos rūšies, nes įvairių kraštų ki
limo, pasenę. Karo pramonė, per 
karą sugriauta, dabar atstatoma 
ir decentralizuojama, bet dar 
nespėta atstatyti. Vien sausumos 
kariuomenei reikia 50.000 autove- 
žimių remontuoti. Dėl to buv, ka
re ministerio Tęitgeno pareiški-- 
mas yra pagrįstas: norint karines 
pajėgas atstatyti iki tokio laipsnio 
kaip paskutiniame kare, reiktų ne 
300, bet 750 milijardų.

Reiktų, bet jų nėra. Tie 310 mi
lijardų tai maksimumas, kurį pran
cūzų finansinis pajėgumas gali pa
kelti. Ir tai dabartinis finansų mi- 
nisteris Reynaud parlamento de
batuose prikišo: „Jums prikišama, 
kad jūs suryjate visą biudžeto 
trečdalį, o kariuomenės neduo
date.**

Teisybė, kad tokia suma yra di
delė sunkenybė atstatymui bei pa
žangai krašto, kuris yra verčiamas 
spaustis visais galais. Spaustis ir 
smulkmenose tiek, kad dėl taupy
mo, kaip gražiai pastebėjo „Die 
Tat". Paryžiaus korespondentas, 
kelias savaites sutruko ... abitū
ros egzaminai, nes valstybei ne
suradus 300 milijonų tinkamai 
atlyginti mokytojams, tie atsisakė 
mokinių darbus taisyti...

REIKIA IR TINKAMOS 
MORALES

Kariuomenė neturi tinkamo mo
ralinio respeklo visuomenėje. 
Teitgenas spaudos konferencijoje 
sykį nusiskundė, kad visuomenėj, 
spaudoj reiškiamas sarkazmas, pa
juoka, nepasitikėjimas veikia ka
riuomenę destruktyviai. Juo la
biau suprantame prancūzą,% kuris 
savo garbę vertina labiau nei ki
ti. „Galima nuspręsti, — darė iš-
vadą Teitgenas, — visai kariuo
menės neturėti, bet jeigu nutarta, 
kad kariuomenė reikalinga, tai ne
galima toliau taip elgtis ir netei
singai nuvertinti". Tokia kariuo
menės difamacija (gal būt, sąmo
ningai pačios Prancūzijos priešų 
leidžiama) visuomenę ir pačią ka
riuomenę nuteikia, kad ji joks 
Prancūzijos išgelbėjimas ir kad 
Prancūzija bus beginklė auka nau
jame tarpkontinentiniame kare.

O vis dėlto viltis ...

Šitokia karinių pajėgų padėtis 
paaiškina, kodėl Prancūzija ir da
bartinėse derybose su Maskva ir 
anksčiau vis mėgino vaidinti tarpi
ninko nelaimingą rolę ar ieškoti 

kompromisų, kad tik išsaugotų šio
kią tokią taiką. Tai jos negalios 
padaras. Negalioj ekonomiškai su
sitvarkyti. Negalios ir politiškai 
susicementuoti. O toji negalia pa-

Lietuviškas kryžius prie tėviškės sodybos Augustino nuotr.

raližuoja kariuomenės atkūrimo 
geriausias pastangas. Be kariuo
menės negali Prancūzija būti sau
gi, ir kapitalistai stengiasi savo 
kapitalus negrąžinti į Prancūziją. 
Užburtas ratas.

Asmenų ir principu kova politbiure
Prezidentas Trumanas vienoj iš 

savo rinkiminių kalbų pareiškė, 
jog Stalinas esąs politbiuro be
laisvis. Kažin ar Trumanas bus iš
drįsęs padaryti* tokį pareiškimą, 
neturėdamas atitinkamų informaci
jų iš savo ambasadoriaus Maskvoj,

Sitų visų negalių šaltinis yra nesantaika jau tampa vieša paslap- 
dvasinė negalia, apatija dirbti ir tim. Nors galutinis žodis politbiuro
kovoti.

Betgi vienas dalykas duoda stip
rios vilties. Tai prancūzuams įgirti- 
tas jų sveikas protas, 1* esprit. Kai 
prancūzai prieina iki katastrofos 
prarajos krašto, staiga prašneka jų 
esprit, jie susilaiko ir pasuka vėl 
teisingu keliu. Prancūzų" sveikas 
protas" išgelbės juos ir šiuo metu, 
ir reikia tikėtis, jie suras būdų su-

tvirtėti iki tiek, kad jie būtų efek
tyvus pylimas, kuris prilaikytų 
eventualią naikinamąją bangą ir 
išgelbėtų tas idėjas, kurias Pran
cūzija yra paskleidusi Europai — 
laisvę, žmoniškumą ...

Bedell Smitho. Lyg papildydamas 
Trumaną, Winstonas Churchillis 
Woodforde kalbėjo apie „tryliką 
Kremliaus oligarchų", kurie rusų 
tautą laiko po padu, bet ir patys 
tarp savęs riejasi. Tų „trylikos 
Kremliaus oligarchų" savitarpio

sprendimuose tebepriklauso Stali
nui, tačiau ir tą jo žodį apsprendžia 
jo. artimiausių bendradarbių nesan
taika ir net kova: jis turi rasti 
sprendimą, kuris priešingas grupes 
šaip. taip suklijuotų į vienybę. Bent 
ta prasme jis tikrai politbiuro be
laisvis. f

Dar neseniai tos politbiuro vi
dinės kovos pagrinde buvo Zda- 
novo ir Malenkovo, dviejų įtakin
giausių partijos vyrų, konkuren
cija. Kuris iš jų iškops į Stalino 
įpėdinius, kaip atrodė, priklausė 
nuo to, kurį iš jų palaikys karo 
ministeris Bulganinas ir policijos 
bei NVD šefas Beria. Kova gavo 
kitą pobūdį, kai į ją įsimaišė Mo
lotovas, ligi neseno, laiko pasiten
kinęs sąžinigo valdininko vaid
meniu. Atrodė tikra, kad po Sta
lino mirties Molotovas vėl iškops 
į ministerius pirmininkus, kuriuo 
jis buvo ligi 1941 m. pavasario. 
Bet nemažiau tikra atrodė, ir tai, 
kad Stalinui mirus visa valdžia 
vėl susitelks į politbiurą ir parti
jos sekretariatą, kaip buvo tada, 
kai Stalinas Sovietiją valdė, tebū
damas kompartijos generalinis se
kretorius. Jeigu taip atsitiktų, fak
tiškas Sovietų S-gos valdovas pa
sidarytų Zdanovas ar Malenkovas, 
o Molotovas su premjero titulu te
būtų šiaudinė figūra. Bet Moloto
vas, besusitikinėdamas su Vakarų 
politikais, įgavo ambicijos ir Zda- 
novui nebenori užsileisti. Nesitikė
damas iškilti partijos . hierarchijoj 
kaip 2danovas ar Malenkovas, Mo
lotovas prieš partijos pretenzijas 
į vyravimą pastato valstybės bei 
vyriausybės interesų pirmavimą. 
Jis vis atkakliau priešinasi Zdano- 
vo pastangoms valdžios svorio 
centrą iš vyriausybės vėl perkelti 
į politbiurą. Tokiu būdu politbiuro 
kova iš Zdanovo-Malenkovo anta
gonizmo pavirto j Zdanovo-Molo- 
tovo konfliktą, kuris savo ruožtu 
iš asmeninės darosi susikirtimu 
tarp partijos ir valstybės principų.

Tą visą politbiuro vidaus kon
fliktą iliustruoja Tito byla. Ji dar 
nėra visiškai aiški, bet ši tą pasa
ko Tito skundas Stalinui prieš 
kominformo nutarimą. Stengdama
sis gauti Jugoslavijai finansinę 
JAV pagalbą, Tito įsipyko Zdano- 
vui, aistringiausiam Vakarų prie
šui politbiure. Tito, be abejo, ži
nojo politbiuro vidaus peštynes. 
Jeigu jau jis drįso pasišiaušti prieš 
kominformą ir Zdanovą, galimas 
dalykas, kad jis tikėjosi rasiąs 
užtarimą jei ne pas patį Staliną, 
tai bent pas Molotovą. Iš čia ir 
jo nuolankumo pareiškimas Stali
nui. Bet tas suktas gruzinas nesi- 
vaduoja sentimentais, ir niekas 
nežino, kaip jis vertina tarp savęs 
kovojančių politbiuro jėgų santy
kį ir kuria prasme jis darys savo 
spendimą. Nėra negalima, kad Tito 
bus nevisai tiksliai savo manevrą 
apskaičiavęs.

B. N.

1

10mil.fr
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VAŽIUOJAM BRAZILIJON
Brazilijos Komisija* atvažiuoja. 

Žaibu atlėkė mūsų stovyklon ži
nia: atvyksta Ambergan Brazilijos 
komisija. Duota 4 valandos laiko 
užpildyti anketas bei kitus forma
lumus atlikti. Tą pačią dieną rei
kia užsirašiusiems vykti Ambergan. 
Toks staigumas lietuvio būdui 
neįprastas. Jie turi gerai apgalvoti, 
pasvarstyti, įsisąmoninti, ir 
tik nuspręsti. Todėl mūsų 
vykioje teužsirašė 2 šeimos.

tada 
sto

Ambergo pereinamoje stovykloje 
sveikatos tikrinimas vyko pagrei
tintu tempu, nes po poros dienų 
turįs atvykti konsulas. Ir, štai, pa
galiau, prieš mus atsiveria kon
sulo durys. Konsulas senioras Uba- 
tuba įėjusią šeimą maloniai pas
veikina, pasisodindamas visus 
priešais save. Tai savotiškos žval- 
gytuvės. Apžvelgęs visus, konsu
las paklausia šeimos galvą (per 
vertėją), ar sutinka jis Brazilijoje 
dirbti anketoje nurodytoje specia
lybėje. Atsakius „taip", jis parei
kalauja tai patvirtinti parašu ir 
piršto antspaudu. Kiti šeimos na
riai jo, kaip darbininkai, neįdo
mauja.

Išėjus iš konsulo kabineto, links
mai ištariau tik ką išmoktus por
tugališkai žodžius: Vou para o 
Brasil — važiuojam Brazilijon. Bet 
mūsų tėvai teisingai sakydavo:

• „Neperšokęs per griovį, nesakyk 
„op". O šiuo atveju mes tegalė
tume pasakyti: „Kol nepatekai į • 
laivą, nesakyk, kad važiuoji." Bet 
tą dieną aš tvirtai tikėjau juodoj 
lentoj paskelbtais žodžiais, būtent, 
kad birželio 22 turim atvykti Am- 
bergan su daiktais, 24-tą transpor
tas važiuoja į Bremenhafen, o 28-tą 
išplaukia laivas. Tačiau vėliau te
ko skaudžiai nusivilti.

ji savo lietuvišką motinišką širdį 
paaukojo kitiems. Taįp pat sujau
dino mane skaučių Vilnelės tunto 
suruoštos man ir su manim išvyk
stančiai skaučiukei nuoširdžiom 
leistuvės. Jos išlydėjo mus su gė
lėmis,- adresu bei dovanomis ir 
pradžiugino širdį dainomis. Ben
druomenės komitetas taip pat įtei
kė kiekvienai šeimai po adresą ir 
apdalino knygomis. Gimnazijų in
spektorius įteikė Lietuvos istoriją. 
Visa tai kažkaip gyvai priminė 
Lietuvą, lyg pajutom delne žiupsnį 
lietuviškos žemės.

Vėl grįžtam į Ambergą. Ir -čia 
smūgis. Laivas 28 birž. neplaukia. 
Kada plauks — nežinia. Tad ne
sakyk „op". Nuotaika biauriausia. 
Šiek tiek ją praskaidrino daug 
mums padėję šie IRO tarnautojai: 
lenkas p. Hejka ir lietuviai p. 
Laucevičius ir p. Martusevičius. 
IRO karininkė ponia Nacholinska 
dukart mums suruošė informacinę 
paskaitą apie Braziliją.

Ambergo stovykloje maistas la
bai prastas ir biauriai pagamintas. 
Pietums kasdie gaudavom vande
ningos sriubos su džiovintom nes
kustom bulvėm, kurioj plaukioda
vo neaiškios kilmės gyslos. Neš-

Grohne tvarka pavyzdinga, be
veik kaip sanatorijoj. Mums išda
vė po švarią plačią paklodę, kuria 
gali pasikloti ir užsikloti, po baltu 
užvalkalu apvilktą pagalvę ir po 
pora švarių antklodžių. Kambarių 
grindys kasdien plaunamos, kori
doriai ir kitos "viešos vietos du
kart į diena plaunami. Prausykloje 
kasdien pateikiamas karštas van
duo. Valgykloje' taip pat tvarka. 
Maistas švariai ir gana gardžiai 
pagamintas, tik daugeliui nepatin
ka rytais vakarais patiekiama 
saldi pieniška sriuba. Pietūs daž
niausiai iš dviejų patiekalų. Švie
žių bulvių duoda pakankamai, 
prie jų padažas, kuriame gali už
tikti trupinį kitą mėsos, o sekma
dienį visai padorūs pietūs patie
kiami. Tačiau to maisto anaiptol 
nepakanka. Jis nėra, sotus, nes 
jame labai mažai riebalų. Patari
mas visiems, važiuojantiems į 
Grohną, atsivežti kuo daugiausia 
maisto ar pinigų. Atlikusį maistą 
geriau palikti ilgesnį laiką lau
kiantiems transporto tautiečiams 
ar Liet. Raudonajam Kryžiui, ku
ris sušelps ką reikia. Atliekamą 
pinigą galima paaukoti lietuviškai 
spaudai. Mat, daugelis tautiečių 
norėtų, prieš išvažiuosiant į užjū
rius, dar įsigyti naujai išleistą 
knygą ar laikraštį, ir neturi pini
gų. Tokiu atvėju paleidžiamas

Pavergtoje LIETUVOJE

(Pabaiga)

Lietuviai partizanai savo žygio j Vakarus metu ilsisi Rytų Prūsijoje.laeiuviai uaiutauai saw ........ ........ ---------Iš
kairės i dešinę: pirmas, ketvirtas ir šį burei) fotografavęs žuvo prie Ro

mintos. trečias — Lenkijoje.

Pasipriešinimas vergijai aktyviai 
5 prasiveržė partizanų sąjūdžiu. 
’ MVD oficialiai buvo pranešęs, kad 

partizanų buvo 40.000, bet jau
1 12.000 esą sunaikinta.

$itie skaičiai iš tikrųjų nėra 
padidinti. Viename tik valsčiuje 
yra žuvę 240 vyrų.

Kova yra žūtbūtinė. Mus pasie
kusios yra fotografijos, iš kurių 
matyti, kaip enkavedistai sten- 

. giasi išniekinti lietuvių partizanų 
kūnus, kaip terorizuoja kitus šei
mos narius. Kada partizanas A. 
buvo kulkosvaidžiu nušautas, jo 
senelį tėvą atitempė prie lavono, 
paklupdė ir privertė įkišti r^nką 
į sūnaus žaizdą, prikaišiodami, ko
kį banditą jis išauginęs. Moralinio 
teroro ir fizinio varginimo suimtas 
tėvas neatlaikė. ir taip pat mirė. 
Tūkstančiai tokių pavyzdžių.

Kad namiškiam nebūtų atsako
mybės, partizanai yra išsižadėję 
visų ryšių su legaliai gyvenančiu 
pasauliu. Jie „neturi" nei tėvų, nei 
giminių. Kad liktų neatpažinti, su
žeisti ar apsupti ir negalėdami pa
sitraukti, jie susisprogdina. Mum 
pažįstamas yra faktas, kada MVD 
apsupo vieną partizanų bunkerį iš 
kurio nebuvo jokio išėjimo. Enkave
distai, negalėdami į bunkerį įeiti, 
iš lauko granatom sprogdino bun
kerio žemes. Kada buvo pramušta/' 
skylė, aplinkiniai, žmonės išgir
do sklindančius iš bunkerio 

. garsus ir paskui juos nutraukė 
didžiulis trenksmas — visi 8 bun
keryje buvę partizanai susisprog
dino. Taip yra susisprogdinę apie 
8000 partizanų.

MVD yra įkurdinusi kiekviena
me valsčiuje dalinius po 30—40 
žmonių partizanam naikinti. Jie 
turi įsitaisę bunkerius, kad parti
zanai neužpultų. Šilavote tokį bun
kerį buvo aptverę dviem eilėm 
vielų ir tarp jų paleidę šunį. To 
nepaisant, bunkeris išlėkė į, orą.

Emvedistam duotas "įšaldymas 
pastebėtų partizanų -nepaleisti iš

Mariampolėje labai smarkavo 
vietinė administracija. Vienos tar
nautojos sužiedotuvėse, kuriose 
dalyvrfvo ir minėtos administraci
jos viršūnės — apskrities komiteto 
pirmininkas, tardytojas, vadinamas 
stalo viršininkas, komjaunuolių 
aktyvo pirmininkė ir kiti, vienas 
partizanas sulikvidavo visus, iš
skyrus muzikantą. 1947 m. tokių 
teroristonių veiksmų buvo pačiame 
Kaune.

Lietuviai partizanai Heidemūndės 
(Rytpr.) miške prieš pat kautynes.

Lietuviai partizanai Heidemūndės miš
ke savo žygio j Vakarus metu.

Brazilijos konsulu buvo visi su
sižavėję. Po kitų kraštų griežtų 
komisijų Brazilijos konsulo žmo
niškas dypukų traktavimas visus 
nustebino, ir mes pasijutom, nebe 
baltaisiais vergais, o žmonėmis. 
Mūsų tarpeVbuvo vyrų su fiziniais 
trūkumais. Tokie Kanadon ar 
Austcąlijon nepatektų, o čia praei- f________________*_ _____ _
na. Vienas lietuvis, nepriklauso- vara pasibaisėtina. Grindys metais aukų lapas. Žinoma, po piniginės akių ir juos sunaikinti. Kitaip da-
mybės kovose netekęs rankos, neplautos ir nešluotos. Kas pasi- reformos, jis grįžta beveik tuščias, Hnio viršininkas atsako savo gal-
kreipėsi į konsulą, klausdamas, ar rūpino šakų, tas išsišlavę. UžtcTt bet vis šis tas. Kas neturi pinigų,
jį priimtų Brazilijon. Pastarasis valdinėse patalpose ir koridoriuose 1
paklausė, ar jis gali kairiąja ranka švara pavyzdinga. Emigrantams 
dirbti. Lietuvis savanoris atsakė, pagalvės ir paklodės neduodamos, 
gerai tą ranką valdąs, ir ja, kaip o prie antklodžių baisu prisiliesti, 
technikas, visą eilę metų dirbęs. Nesuprantama, kokiam tikslui, 
„Tai galėsi važiuoti — tarė kon- įvažiuojančius stovyklon purškina 
sulas —, bet dėl visa ko pasakyk mijtėliais. Turbūt, tam, kad ne- 
man, jei negautum pagal savo kąstu kai kuriose lovose patogiai 
specialybę darbo, ar sutiktum būti įsikūrusios blakės ar blusos. Dar 
piemeniu?" Žmogus sutiko. „Tai nuostabiau, kad tų gyvių mažai 
gali važiuoti".

Beje, stovyklose buvo paskelbta, imp iwv .s.a.a...
kad Brazilija priima šeimas, kurių Pagaliau paskelbė, kad liepos 13 
galvai ne daugiau k 'r .. . ~ .
o šeimos nariai ne vyresni kaip pos 17-tą išplauktam. Kažkas pa- 
50 metų. Bet konsulas sutinka leido gandą, kad, važiuojant į

tas gauna spaudos taip pat. Kultū
ros ir šalpos reikalus tvarko lie
tuvis kun. Vaclovas Šarka, tikras 
idealaus kunigo tipas. Kiekvienam 
jis stengiasi, kuo gali, padėti. Jis 
puikiai sugyvena su lenkais, ku
riems laiko lenkų kalba pamaldas 
(giedojimas ir pamokslas lenkų į 
kalba), taip pat ir su ukrainiečiais 
bei kitų tautų emigrantais. Bet 

teko ten matyti. ypač didelį jo nuoširdumą teko
Taip teko 3 savaites' išvargti, mums, lietuviams, patirti. Neišdil- |K 

„ , ,v . . ••• dnma icniiHi miimc nalikn in vp- ”* •
l aertuap, r\u„4 i uųunuu - — - - ,
kaip 40 metų, važiuojam j Grohn stovyklą, o lie- 'lamos vakarines pamaldose, kiek- 

• • ............ vieną transportą išlydint, pntai-
ou metų, uet Konsulas sutinka leido gandą, kad, važiuojant į kinti pamokslai. Kiekvienam bruka 
priimti šeimos galvą iki 45 metų, Grohną, negalima vežtis produktų. Jls lietuviškos spaudos veltui.
o šeimos nariai gali būti bet kokio Tad išdalinom paskutines atsargas, tuo tarpu leidyklų sąskaitos mil- 
amžiaus. Mačiau senutę 76 metų Vagone iki Bremeno gavom pa- žiniškos. Bet jis nenusimęna. e- 
amžiaus, kuri buvo taip pat priimta kankamai maisto. Buvo dalinami žinia, ar pakaks jam jo algos tam 
mūsų transportan. kariški pakietai su mėsa, marmela- reikalui.

du, sūriu, cukrum, biskvitais, šoko- Vieną dieną visi „braziliečiai" 
Grįžtam namo susitvarkyti. Pra- ladu ir 1.1. Taip pat gavom virinto nušvinta. Mūsų sarašą iškabina, 

sidėjo karštos dienos. Ir iš kur tų vandens. Važiuojantiems traukiniu Rugpiūčio 4-tą turėtume išplaukti 
visokių reikalų atsirado! O čia emigrantams patartina pasiimti laivu .General Heintzelman". Atė- 
dar norisi su visais atsisveikinti: pakankamai duonos, nes biskvitų jo griežtas įsakymas, važiuojant į 
su tais, kurie turi vilčių kur iš- sumuštiniams nepakanka. Mus ly- laivą, turėti tik po vieną lagaminą
vykti, ir su tais, kuriems tuo tar- dėjo medicinos personalas su me- su savim, o visa kita atiduoti ba-
pu vartai į „pažadėtąją žemę” už- dikamentais. Važiavom apie 2 pa- gaža>. Tas įsakymas liečia visus
dari. Tik dabar, atsisveikindama, ras. Miegojom iš eilės, vienas ki- emigrantus, ne tik „braziliečius”.
pajutau kaip man brangus kiek- tam užleisdami suolą. Vegesacke Vėl paviršutiniškas sveikatos tik- 
vienas tautietis, kaip sunku skir- mus sutiko IRO sunkvežimiai ir rinimas.

’ tis. Pasijutau nariu .didžiulės lie- nuvežė visus į Grohn. get vis <jėlto skirtą dieną neiš-
tuvių šeimos. Lietuvių nuoširdumas Vėl nusivylimas. Sužinom, kad vykstam. Dar daug transportų teko 
ir ' vaišingumas yra žinomi nuo mums skirtas laiyąs yra atplaukęs, palydėti. Mūsų laivas kažkur b partizanai gynėsi visą dieną. Kai 
seno. Ypač mane labai sugraudino bet juo ne mes - važiuosim, o „či- taisomas. Išvykom tiktai 11 rug- išbaigė šovinius, gyvi bebuvo tik 
vienos mažai pažįstamos sergan- liečiai" ir „periečiai" (važiuojan- piūčio. Kažkoks juokdarys garaže artimiausių nukautų rusų, paėmė 
čios senutės palaiminimas. Matyt, tieji į Peru). Mat, jau jie apie ant sienos nupiešė Staliną ašaras jų ginklus ir toliau gynėsi, iki gra- 
ji nujautė, kad mane, vykstančią mėnesį laukia čia transporto, tad liejantį dėl išvaduojančių D. P. natom buvo visi išžudyti. Tose 
į tolimus kraštus, nebus kas per- jiem dabar pirmenybė. Vėl prieš Vykusi karikatūra visus gerokai kautynėse žuvo Prienų MVD vir- 
žegnoja. Savo negalę pamiršdama, mus nežinia. - - - -------’..................

Lietuviai partizanai 1947 m. dar dėvė
jo uniformas. Paveiksle matyti par
tizanų grupė, kurių dalis 1947 m. 
gruodžio mėn. prasimušė pro Lietuvos 
sieną, ryždamiesi pasiekti Vakarus.

Lietuviai partizanai pakeliui į Vaka
rus prie Lietuvos - Vokietijos pasienio

vą. M-nes kaime pastebėtus parti
zanus emvedistai sekė ir jiem 
sunaikinti pa'sitelkė iš apskrities 
miesto. Šešis vyrus apsupo keli 
šimtai. Mūriniam tvarte įsitvirtinę

prajuokino. K.P-tė šininkas ir per 60 rusų.

Idealas, vardan kurio partizanai 
savo gyvybę aukoja, yra laisvė. 
Uždaviniai, kuriuos jie vykdo, tik 
iš dalies gali būti suminėti. Jie 
kovoja prieš kolektyvizaciją, prieš 
kolonizaciją, dešifruoja ir naikina 
MVD ir MGB šnipų tinklą, su
drausmina pataikūnus, apsaugoja 
gyventojus nuo plėšimų ir vagys
čių, ar tai plėšikautų sovietų ka
riai, ar istrebiteliai ar paprasti 
plėšikai, išaugę iš bezprizorninkų.' 
O tokių atsiranda. Ypačiai pra
džioj, kada partizaninis judėjimas 
dar buvo chaotiškas, buvo atsiradę 
ginkluotų plėšikų gaujų. Ilgai par
tizanai turėjo vargo, iki jas suse
kė ir sulikvidavo. Panemunės 
valsčiuje vieną ūkininką užpuolė 
trys raudonarmiečiai, norėdami pa
siplėšti. Laiku pastebėję, partiza
nai juos nuginklavo, aptvarkė, už
darė j rūsį ir įšakė pranešti mili
cijai, kdd plėšikai sugauti ir už
daryti. Kada rytą milicija atvyko, 
pasiryžusi plėšikus aptvarkyti, iš 
rūsies buvo išleisti ir dienos švie
soj pažinti raudonarmiečiai, vienas 
net majoras.

Partizanai yra atlikę ir politinių 
uždavinių. • Kada Lietuvoj pačių 
sovietų informacijom balsavimuose 
dalyvavo mažiausias procentas iš 
visų sovietinių respublikų — tai 
čia partizanų nuopelnas'; ' jie akty
viai įsijungė į rinkimų eigą ir sa
vo pėdsakus aiškiai paliko. Lygiai, 
jų dėka nepasisekė nė peticija su 
padėka Stalinui už Lietuvos iš- ■ 
laisvinimą; jų dėka suyra raudo
nosios gurguolės ar panašios prie
vartinės demonstracijos. Lietuvos 
partizanai tai vienintelis toks kie
tas pasipriešinimo branduolys vi
soje okupuotų kraštų juostoje.

Kaip vokiečių okupacijos metu 
Lietuva buvo vienintelė šalia Len
kijos, kuri pasipriešino SS legiono 
organizavimui, taip ji dabar vienin
telė, kurioj partizaninis judėjimas 
yra virtęs atkaklaus pasipriešinimo 
prieš bolševikinimą nugarkaulių.
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Lietuviškos muzikos vaidmuo
KOVOJE PRIES NUTAUTIMA

IZIDORIUS VASYLIŪNAS

IENA iš svarbiausių trem
ties gyvenimo problemų yra 
nutautimo galimybė. Šią 

problemą gvildena daug straipsnių 
įvairiuose laikraščiuose ir žurna
luose. Ypatingo dėmesio verta 
atskiru leidiniu išleista studija 
J. Girniaus, kuris šį klausimą vis
pusiškai nagrinėja, pritaikindamas 
jį specialiai dabartinei tremtinių 
masei. Neseniai „Žiburiuose" skai
tėme ir pasikalbėjimą su gyvenan
čiu Amerikoje kompozitorium Juo
zu Žilevičium, kuris nusiskundžia 
jaunąja Amerikos lietuvių karta, 
bepamirštančia lietuvių dainą, at
sieit atsižadančia ir savo lietuviš
kumo.

Nagrinėjant įvairias nutautimo 
priežastis, tarp kitko yra konsta
tuojama, kad nutautimas vyksta 
greičiau tuose sluogsniuosę, kurie 
labiau suartėja su svetimo krašto 
kultūra. Priešingai, mažiau pasitu
rintieji, neturėdami galimybių įsi
traukti į svetimos kultūros gyve
nimą, ištikimai pasilaiko savo 
krašto bei tautos tradicijas, papro
čius, kalbą, savo širdyje išlaiko 
gyvą tėvynės meilę.
jaunimui to perduoti nesugeba.

Čia norime šią problemą pas
varstyti grynai muzikos plotmėje. 
Aukščiau minėtas komp. J. Žilevi
čius atvirai pasako, kad Amerikos 
lietuvių jaunimo nebedomina lie
tuvių dainą, daug patrauklesni jam 
svetimi džazo kūriniai. Tai jau la
bai skaudus faktas, kuris parodo 
visą lietuviškumo 
kūmą.

Bet jei į dalyką 
aliai, rasime, kad , ~ 
lietuviškumui išlaikyti priemones, 
tai yra visai natūralu. Imkime re
ligingumui išlaikyti pavyzdį. Dau
gelis religingų, bet paprastų žmo
nių leidžia savo vaikus į mokslą. Iš 
mažens, rodos, išmokina gražiai 
poteriauti, eiti bažnyčion, atlikti 
visas religines praktikas. Bet pate
kus vaikui į mokslo įstaigą, ilgai
niui viskas išgaruoja, nudyla. Bai
gus mokslą, žiūrės, sūnus- ar 
dukra su diplomu parsivežu ir be
dievybės daigą. Tai atsitinka dėl 
to, kad tėvų religinis auklėjimas 
buvo pakankamas kaimiečiui arba 
darbininkui, bet toli gražu nepa
kankamas inteligentui, kuriam rei
kia žymiai gilesnio, platesnio, ’iš
samesnio religinio auklėjimo. No
rint likti geru kataliku, studijuo
jant įvairius mokslus, nebepakan
ka vien poterių. Reikia domėtis 
religiniais klausimais, klek jie lie
čia gyvenimą aplamai ir pasirink
tą profesiją specialiai, reikia ati
tinkamos lektūros.

kurią viliamės dar pasiekti, atsieit 
sugrįžti į tą šalį, kuria skamba 
liaudies dainos motyvai. Naujoji 
karta tėvynės nematė. Ji auga 
svetimoje padangėje. Svetimi pei
zažai turina jos sielą, svetimas 
spalvas mato jos akys. Lietuviška 
daina nesiderina su tais peizažais. 
Ji ne šio krašto atspindys. Jei į 
pagalbą ateina šeimos auklėjimas 
bei tautinė mokykla ir sukuria 
pakankamą kiekį tėvynės vaidi
nių, gal ir liaudies daina šiaip taip 
prigis. Vienok mes norime laudies 
dainą palyginti su poteriais, kurių 
kaimietis išmokė savo vaikus. Ji 
mums brangi, reikalinga, supran
tama, bet savo tėviškės padangė
je, savo tautoje, kur visur skamba 
savas žodis, kur matome dainoje 
apdainuotas vietoves, faktus, var
ais. Savo tėviškėje pakako mums 
„poterių" — liaudies dainos.

Svetimas kraštas tai tarsi moks
lo studijos, kurių išvykome iš tė
viškės padangės. Ar užteks čia 
poterių apsaugoti savo religingu
mui, ar pajėgs liaudies daina su
laikyti nuo nutautimo? Čia kiek- 

Tačiau savo viename žingsnyje sutinkame sve
timybes. Ir daugeliu atvejų tai 
aukštos kultūros svetimybės. Jos 
imponuoja, ypatingai jaunimui, 
kuris ir mokslą jau spėjo čia išei
ti. Amžinas senų tėvelių pasakoji
mas apie graž^ją šalį jų nebeįti- 
kina. Seni visuomet mato gražiai, 
atgal pasižiūrėję. Tuo pačiu ir jų 
daina taip pat pasenusi, kaip ir jie 
patys. Taigi reikia - kitokio auklė
jimo. Reikia naujos lektūros, nau
jo masto, naujų metodų.

Mes išdrįsime čia iškelti naują 
dalyką — muzikinės kultūros vaid-

tezę. Aukštos kultūros individuali j 
muzikos kūryba, iškultyvuota, pla- , 
čiuose sluogsniuosę įskiepyta duo- , 
da mums daugiau garantijų kovo
je su nutautimu. Kai mes savo 
muzikos kultūroje pasieksime pa
saulinio lygio, kuo gali būti mums 
pavojingi Amerikos džazai? Muzi
kinės kultūros įsijęs jaunimas iš 

' viso džazais nesidomės. Jis žiūrės
aukščiau, į aukštesnę kūrybą. O 
čia jis daugiau pamatys save lie
tuvių kūryboje, negu kur kitur. 
Lietuvių kūryboje jis ras to mais
to, kurio jam kaip tik reikia, išė
jus iš tėviškės padangės. Muzikos 
srity išlavintas, jis naudokis ir pa
sauline literatūra, bet ji jam tik 
padės formuoti savo lietuvišką 
charakterį. Pasisavindamas pasau
lines formas, jis bus tiek sąmonin
gas, kad visad ieškos lietuviško 
turinio su jo visu originalumu. 
Mes turime užimponuoti jaunimui 
masyvinėmis pasaulinio masto for
momis, sukurtomis mūsų kompozi
torių, iš kurių kiekvieno takto, 
kiekvieno motyvo skerbsis lietu
viška dvasia. Kiekvienas tų kūri
nių garsas aidės galinga praeitimi, 
bylos apie garbingą senovę, skam
bės tauriu lietuviškumu, liudys 
apie mūsų kultūringus ir taikingus 
siekimus.

tuos į palėpes kovoti už lygesnį 
duonos kąsnį iš bendrojo katilo. 
Susirūpinkime jais, pakvieskime į 
garbingą darbą už mūsų dvasinę 
ateities egzistenciją. Pakelkime jų 
kūrybą, sužadinkime savyje mei
lės jai ir susidomėjimo. Tai bus 
pirmas ir pats reikšmingiausias 
žingsnis mūsų kovoje už 
ateitį. Toliau »susirūpinkime savo 
jaunimu. Ypatingai gimnazijų ir 
studentija. Jų mifcikinis auklėji
mas turi būti dešimteriopai pake’i-

pažindinama su muzikine kultūra. 
Šiandie pradžios mokykla perdaug 
tenkinasi darželinio vaikų amži
aus melodijomis. Ji gali drąsiai 
savo horizontus praplėsti.

Šitaip įsijungę į akciją, po ke- 
lerių metų pajustume apčiuopia
mus rezultatus. Tai būtų aktyvi 

savo kova už savo dvasinę egzistenciją.
Kova pilna kūrybinės energijos ir , 
darbo.
samblių 
savita,

Šiandieninė liaudies an- 
sistema yra graži, maloni, 
bet 'pernelyg atsiduoda

KAZYS VESELKA

Eilėraščiai apie pavasari
Naktį

Naktis. Tylu. Mėnulis žvilga
Skaidriam upokšnio vandeny, 
Tik tau graudu, kažinko ilgu, 
Tik tau širdies nenuraminį.
Ir tyliai nuslenki per kalnus
Lyg valkata tolyn, tolyn: — 
Klausai, kaip Ienos upės alma, 
Kaip skleidžias žiedlapiai gležni...

išlaikymo sun-

pažiūrėsime re- 
pagal taikomas

Mūsų manymu, šis kelias yra 
vienintelis mūsų tautiniam susi
pratimui pagilinti. Liaudies daina 
yra bazė mūsų muzikos kultūrinin
kams. Mes visi turime naudotis 
jau kultūrininkų kūryba, nes esa
me išėję iš natūrinės aplinkos. ,

O todėl susirūpinkime sukurti 
savo muzikinės kultūros kultą. 
Nepriklausomame savo valstybės

Žirginėliai
Tu vėl atklydai lyg vėlė šią nykią naktį 
Į mano sielvartą ir skųstis ir ramint. 
Kad atminimų mielas žaizdras įsidegtų 
Ir mane suptų virpančioj ugny.
Ir jau ramu ramu. Lyg skleidžias pirihos gėlės,
Lyg liejas pasaka tokia miela graudi:
Kaip anuomet Šventosios šlaito žirginėlių- 
Užteko mūsų bundančiom širdim.
Sakei — greit vakaras. Lietaus lašai kris smulkūs, 
Ir tarsi ašaros dvelks nuojauta sunkia, 
Tad nastovėkim čia,' kol žirginėlių dulkės 
Ąpkris mūs plaukus, skruostus ir akis!
Išblėso daug dienų. Pavasaris ir vėliai.
Vėl .juokias pumpuras. Tačiau tavęs nėra.
Ir tik širdy anuos lazdynų žirginėlius 
Nešuos lyg šukę sukultos taurės.

tas. Gimnazijų programa turi būti 
žymiai praplėsta ir patobulinta. 
Turi būti paruošti*nauji muzikos 
mokytojų kadrai aukštai kvalifi
kuoti, supažindinti su ypatingais 
šio laiko uždaviniais. Studentija 
specialiais kursais turėtų būti su

Jeigu analogiškai žvilgterėsime 
į muzikos sritį pastebėsime pana
šų reiškinį. Mes patys pirmoji 
tremties gyvenimo karta, savo mu
zikiniam tautiškumui išsaugoti 
griebiamės liaudies dainos. Tai vi
sai natūralu ir logiška. Liaudies 
daina .yra ilgaamžis produktas mū
sų tautos, yra mums labiausiai ar
tima ir brangi kūryba. Ji vispusiš
kai pajėgia išreikšti visas su tėvy
ne susijusias mūsų emocijas. Ir ga
limas dalykas ji pajėgs mus, pir
mąją tremties kartą, nuo nutauti
mo išsaugoti ar bent žymia dalimi 
prie to išsaugojimo prisidėti. Bet 
kaip ji veiks jaunąją mūsų kartą? 
Kuo atlieps liaudies daina jaunojo 
lietuvio sieloje, neturinčio jokių 
tėvynės asociacijų? Mums liaudies 
daina brangi, nes joje atsispindi 
mūsų pačių išgyvenimai, ji mums 
lyg antrininkas viso mūęų praei
ties gyvenimo, ji mums svajonė,

a. rūkStelE Dunojus prie Dillingeno

šermenimis. Tai lyg tautiškai kū
rybinio potencijalo laidotuvės. Li
audies daina turi būti liaudyje. 
Visi turime dainuoti. Kiemą šluo
jant, malkas skaldant, policijos 
būstinėj budint, virtuvę tvarkant, 
ypač moterims talkoje bulves 

skutant, jaunimui žai
džiant, iškylaujant 
Bet scenoje už
tenka vieno pavyz
dinio ansamblio, kuris 
rodytų liaudies dainai 

. išpildyti gaires. Šiaip 
scenoj turi rodytis 
individualinis menas, 
daugiau ar mažiau ba- 
zuojantis liaudies me
nu, su žymiai dides- 
niais techniniais rei
kalavimais, su daug 
aukštesniu išpildymo 
lygiu, su žymiai pla
tesniu polėkiu, labiau 
individualiu, daugiau ’ ■ . 
surištu su dabarties 
momentu, atitinkąs 
daugiau moderniojo 
žmogaus psichologiją, 
daugiau atsižvelgiąs į 
šių laikų kultūros rei
kalavimus. Jo pagelba 
turime tapti pirmau
jančiais visuotine 
prasme, ne vien siau
rai „parapijine". Jei 
šiandieną džiaugiamės 
mūsų krepšinio žaidė
jų dideliais laimėje 
irais ir jų pasitama- 
vimu visos lietuvių 
tautos vardui, tai tik 
todėl, kad jie sugebė
jo įsijungti į pasku
tinį bėgį su visu pa
sauliu. Tuo pačiau ke
liu reikia eiti ir muzi

koje. Duokime jaunimui pajusti mū
sų muzikinio genijaus kūrybingu
mo galią, ir jis užsidegs kaip prie 
krepšinio: dieną, rytą, vakarą 
nuolat treniruosis, nes žinos, kad 
pergalėjo pusėje. O tada nereiks 
ieškoti svetimų dievų. Savi bus 
daug didesni.

meni tautiniam išlikimui. Plačiai 
stebint muzikinį tremties 'gyveni
mų, lengva pastebėti, kad bemaž 
vienu balsu visi laikosi nuomonės, 
jog muzikos srityje tik liaudies 
daina gali būt naudinga šiuo at
veju. Neneigdami liaudies dainos 
reikalingumo, pastatykime anti-

laikotarpyje šioje srityje buvome 
padarę džiuginančią pradžią. Svar
biausia, išsiauginome jauną kom
pozitorių kartą, drąsiai siekiančią 
pasaulinio dvidešimto amžiaus ly
gio. Tremties gyvenime jų atsidū
rė nedaug. Tačiau .to gyvenimo 
kultūrinė konjunktūra suvarė ir

Ji turi laisvai suprasti muzikinę 
kalbą, kad galėtų iš jos semtis 
tautinės atsparumo dvasios. Net 
pradžios mokyklos turėtų labiau 
įsipareigoti muzikiniam auklėji
mui- Šalia pirmųjų tėviškės vaizdų 
lygiagrečiai turėtų būti gausiai 
skiepijamos ir tautinės melodijos.

b
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Adomo Varno pagerbimas Freiburge suomeninių .ir studijuojančiojo 
jaunimo organizacijų atstovų bei 
paskirtų asmenų sveikinimuose 
buvo išryškinti Jubiliato kaip

Knyga, kurios ypatingai reikėjo
Lietuvių Dailės Institutas pa

gerbė Lietuvos dailės menui ir 
apskritai savo tautos kultūrai 
nepaprastai daug nusipelniusį 
dailininką prof. Adomą Varną jo 
gyvenimo septinto dešimtmečio 
ir kūrybinio darbo keturių de
šimtmečių sukakties proga. In
stituto vadovybė, dėl susidėjusių 
aplinkybių negalėjusi dalyvauti 
Adomo Varno pagerbime jo trem
ties dienų gyvenvietėje Ravens- 
burge, suruošė minėjimą pas sa
ve, Freiburge, artimai talkinin
kaujant dailę studijuojančiam 
jaunimui. Iškilmingas minėjimas 
— ‘akademija įvyko liepos 10 d. 
Meno ir Taikomosios Dailės 
Mokyklos patalpose, gausiai daly 
vanjant Freiburgo lietuvių visuo
menei.

Akademiją pradėjo savo kalba 
dailininkas Viktoras Vizgirda, 
Lietuvių Dailės Instituto Valdy
bos pirmininkas. Pasveikinęs į 
minėjimą atvykusį Jubiliatą, V. 
Vizgirda perskaitė Lietuvių Dai
lės Instituto Valdybos nutarimą, 
kuriuo Adomas Varnas už jo kū
rybą bei nuopelnus lietuvių dai
lei išrinktas to instituto garbės 
nąriu.

Toliau sekė paskaitos, skirtos 
Jubiliato gyvenimo keliui ir jo 
kūrybos raidai nušviestį. Meno ir 
Taikomosios Dailė? Mokyklos 
studentas Juozas Akstinas skaitė

V. AUGUSTINO 
NUOTRAUKŲ PARODA

Rugpjūčio 15 ir 16 dd. Spaken- 
bergo stovykloje buvo suruošta 
žinomo mūsų fotografinio meno 
meisterio V. Augustino foto-nuo- 
traukų paroda. Daugiau kaip 200 
išstatytųjų didelio formato nuo
traukų gyvais vaizdais atspindėjo 
Kauno, Vilniaus ir kitų vietovių 
vaizdus bei kultūrinę Lietuvos 
pažangą.

Paroda lankytojams paliko 
neišdildomo įspūdžio, gyvąis vaiz
dais nukeldama žiūrovų mintis į 
tolimąją paliktą Lietuvą, į pa
žįstamas vietoves ir visą gražųjį 
buvusį gyvenimą.

Kultūrinę Lietuvos pažangą 
vaizduojančios nuotraukos tik 
dar kartą ryškiai parodė, kad Lie
tuva per palyginti trumpą lais
vojo gyvenimo laikotarpį sugebė
jo iš lūšnų išeiti į puošniausius 
rūmus. Šitos nuotraukos įtikina
miau kalba už įmantriausius pro
pagandinius žodžius, ir jokia bol
ševikinė melų kampanija neįs
tengs užtrinti šuoliais ėjusio Lie
tuvos kultūrinės pažangos fąkto.

Šalia statybinių Lietuvos vaiz
dų didelę vietą parodoje užima 
gražioji Lietuvos gamta su jos 
charakteringaisiais Rūpintojėliais, 
ežerais, turgaus aikštėmis, pajū
riu ir mėnesienomis. Daugelis 
nuotraukų vaizduoja žinomesnius 
teatro pastatymus, laisvos Lietu
vos organizacijų bei kariuomenės 
eisenas ir sporto pasirodymus. 
Keletas išstatytų grynai meniškų 
nuotraukų pabrėžia V. Augustino 
meistriškumą pagauti charakte
ringas pozas ir jas puikiai tech
niškai apipavidalinti.

V. Augustinas turi per 4500 ne
gatyvų, kurie karo metu buvo 
saugomi vienoje neutralioje vals
tybėje ir tik neseniai jam pavyko 
juos atgauti. Dalis negatyvų yra 
žuvusių.

Atrinkęs charakteringesnes ir 
reikšmingesnes nuotraukas, V. 
Augustinas baigia paruošti Lie
tuvos vaizdų knygą, kurioje gy
vai atsispindėtų visos buvusiojo 
laisvojo Lietuvos gyvenifno at
šakos, kultūrinė Lietuvos pažan
ga ir jos gražioji gamta. —jk—

platoką paskaitą apie Atįomo 
Varno gyvenimo vingius, jo stu
dijinius metus bei kūrybos sieki
mus. Dailininkas. Valius skaitė 
paskaitą apie Adomą Varną kaip 
lietuviško grafikos meno pio
nierių. Paskaitininkas pažymėjo, 
kad Adomas Varnas, priklausy
damas mūsų individualinės dailės 
pirmūnams lietuvių grafikos mene 
yra pionierius pilna šio žodžio 
prasme.

Po paskaitų sekusiuose. Frei
burgo meno įstaigų vadovų, vi-

žmogaus, kūrėjo, visuomenininko 
ir dailės pedagogo privalumai, 
bei jo būdo savybės.

Minėjimas buvo baigtas kukliu, 
bet jaukiu pobūviu, kurio metu 
taip pat pasakyta daug nuoširdžių 
žodžių ir Jubiliatui palinkėta 
tvirtos sveikatos, kuriant naujas 
dailės vertybes. Jautrų padėkos 
žodį už minėjimo surengimą, už 
paskaitas, sveikinimus ir linkė
jimus pasakė Jubiliatas. Minėji
mas baigtas Tautos Himnu.

Audrius Jogaudas

Tihamer Toth, JAUNUOLIO BODAS. 
Vertė A. Maceina. Sv. Sosto Delega- 
tūros Lietuviams leid. Kirchheim. 
1946 m. 117 psl. Kaina DM 2.—

TREMTYJE jau išleista gana 
daug knygų. Bet ne visos spragos 
bent pakenčiamai jau užkištos. 
Daugiausia buVo išleista suaugu
sių lektūrai. Gerokas kiekis išleis
ta ir vaikams. Bet jaunimo lektū
ros labai nedaug. Tai, kas jarrt 
skirtų leidinių pasirodė, buvo dau
giausia mokykliniai vadovėliai 
arba kiti juos papildanti leidiniai. 
Trūksta patrauklios ir gero turinio

labiau iškelia ir paryškina teksto 
mintis.

Kai šiandien' mes nusiskundžia
ma įvairiom žalingom įtakom, ža
lojančiom mūsų jaunimą, toks lei
dinys yra tikra dovana ir jauni
mui, ir to jaunimo ateitimi besi
rūpinantiems. Reikėtų tik atkreipti 
į šį leidinį visiems tinkamą dėme
sį ir pasirūpinti, kad mūsų jauni
mui jis patektų į rankas. O jis 
jaunimo tikrai bus pu įdomumu 
skaitomas, ir neabejotina, kad pa
liks pėdsakus jaunų skaitytojų

Dar viena reprezentacine
knyga

LITHUANIAN FOLK ART 
by Jurgis Baltrušaitis Ph. D. 
256 illustrations, Editor T. J. 
Vizgirda, Architect, Lithuania - 
Country - and Nation III. 
Atspausta 5 000 egz. MUnchene 
1948, kaina nepažymėta.

Seniai mes rūpinomės savo re
prezentacija. Visur demonstravo
me savo tautinius ansamblius, 
rengėm parodas ir jas rodėm 
svetimtaučiams. Taip pat ir sve
tima kalba mėginome suformuoti 
vieną kitą leidinį apie Lietuvą, 
jos kultūrą ir meną. Šioje sry- 
tyje tačiau dar nedaug padaryta. 
Bet pastaruoju metu ši padėtis 
gerėja. Vis pasirodo knygų, ku
rias galime ir svetimšaliams pa
rodyti. Šiemet T. J. Vizgirdos iš
leistos LITHUANIAN FOLK ART 
(Lietuvių liaudies menas) ir LI
THUANIAN ART IN EXILE (Lie
tuvių menas tremtyje, jau ir savo 
išore ir savo tbriniu yra tikrai 
geros mūsų reprezentacinės kny
gos. Viena, jos parengtos anglų 
kalba, antra, savo iliustracine ir 
gerai sutvarkyta medžiaga jos da
rosi patrauklios ir prieinamos 
plačiampasauliui.

„Lithuanian Folk Art“ savo 
apimtimi ir pobūdžiu skiriasi nuo 
„Lithuanian ’Art in Exile“. Pir
moji sudaro trečią tomą knygų 
apie Lietuvą. (Šitą knygų seriją 

j

leidžia tas pats T. J. Vizgirda.) 
Antroji yra priedas prie Ameri
koje rengiamos mūsų dailės pa
rodos katalogo. Tačiau ši knyga 
ir paskirai paimta puikiai pa
vaizduoja dabartinį mūsų meną.

„Lithuanian Folk Art“ parašė 
žinomas mūsų meno istorikas 
Jurgis Baltrušaitis, dabar gyve
nąs Paryžiuje. Sau medžiagą 
ėmės iš mūsų ir svetimtaučių pa
darytų tyrinėjimų, daugiausia 
pasinaudodamas P. Galaunės 
„Lietuvių liaudies menu“.

Būdamas meno istoriku, jis ir 
į mūsų liaudies meną pažiūrėjo 
tuo pačiu istoriko žvilgsniu. Ta
čiau, turėdamas prieš akis ang
liškai kalbantį pasaulį, kuris apie 
mūsų meną neperdaugiausia ži
no, nesileido į smulkesnę analizę 
ir įvairių problemų svarstymą. 
Jis stengiasi supažindinti su mū
sų liaudies menu, jį pristatyti 
tokį, koks jis yra. Todėl jo visas 
dėstymas gauna aprašomąjį po
būdį.

Ramiu žvilgsniu padaręs trum
pą įžangėlę apie politinius ir kul
tūrinius veiksnius, kurie vienaip 
ar kitaip formavo mūsų meną, jis 
aprašinėja mūsų architektūrą, 
kryžius ir koplytėles, skulptūrą, 
tapybą bei medžio raižinius ir

jaunimui skirtos beletristikos, o 
dar labiau geros . adklėjamojo 
turinio knygos. Tad džiugu, kad 
knygų rinkoje pasirodė toks ver
tingas leidinys kaip Tihamer Toth 
„Jaunuolio būdas". T. Totho raš
tai nebereikalingi jokios . atestaci
jos — jų auklėjamoji vertė yra 
visuotinai žinoma. Čia tik tenka 
pasidžiaugti, kad Sv. Sosto Dele- 
gatūra Lietuviams ėmėsi šio ver
tingo veikalo išleidimo. Daugumai 
pedagogų ir tėvų šis veikalas yra 
jau žinomas,* nes tai yra neu|al 
leidimas 1931 m. išleisto A. Ma
ceinos vertimo. Tik šį kartą tasai 
vertimas dar patobulintas, net jo 
kalba yra patikslinta V. Kulboko, 
be to, daug dėmesio atkreipta į 
knygos estetinę pusę. Viršelis yra 
dail. V. Rato. O ir knygos vidus 
papuoštas visa eile, meno darbų, 
Lietuvos vaizdų, didžiųjų Lietuvos 
ir pasaulio žmonių atvaizdų, kurie, 
būdami priderinti prie teksto, dar

smulkųjį, pritaikoftiąjį namų me
ną. Bet kartu jis nesitenkina vien 
grynu aprašymu. Kai kur mūsų 
meno plėtotę jungia su bendra 
meno raida ir paremia mūsų is
torijos faktais ir datomis. Tas su
daro kartu ir tam tikrą mūsų 
kultūros istorijos vaizdą. Turė
damas galvoje svetimšalius, kur 
smulkesnė specifinė analizė gali 
būti tolima ir net grąsi, jis nesi
leidžia į smulkesnę analizę," pvz., 
jis teklasifikuoja Lietuvos kry
žius į tris pagrindinius tipus, kai 
tuo tarpu P. Galaunė juos skirsto 
į skyrius ir poskyrius.

Tas nuosaikus ir moksliškas 
aprašymas suteikia knygai rim
tumą ir svorį ir kartu savo įž
valgumu pasidaro vertinga litua
nistinė knyga, liečianti mūsų 
meną.

Vieno ko pasigendame iš šio 
puikaus anglų kalba parašyto 
veikalo, tai daugiau gyvumo ir 
vidinės šilumos, kuri yra apėmu
si visą mūsų liaudies meną ir turi 
būti jaučiama veikale apie jį. Ši
tas, gal net romantinis žvilgsnis 
tokio, kaip J. Baltrušaitis žmo
gaus, tikrai prisidėtų prie knygos 
teigiamumo ir skaitytojui pada
rytų stipresnį įspūdį. 5š teksto 
turėtų prabilti mūsų liaudies 
meno simbolizrrtas, jo savotiška 
mistika ir kartu turi būti paliesta 
ir jo estetika. Taip pat pilnesųiam 
vaizdui, reikėtų nors ir trumpu
čių pąstraipų apie mūsų dainas ir 
pasakas, kurios yra pripildytos 
'tos pačios kūrybinės nuotaikos.

Visoje knygoje yra 256 iliustra
cijos. Didesnę jų dalį sudaro fo
tografijos, daugiausia paimtos iš 
P. Galaunės „Lietuvių liaudies 
meno“, kita yra mūsų dailininkų 
piešiniai, pritaikyti knygos teks
tui ir taip pat daugiausia paimti 
iš to paties P. Galaunės vaikalo. 
Nuotraukos ir iliustracijos pa
rinktos įdomios ir charakteringos. 
Jos ir techniškai palygint gilias
paudės gerai atliktos. Knyga turi 
80 teksto puslapius ir 82 ant ats
kirų lapų iliustracijas.

PAULIUS JURKUS

sieloj, nes tai pasaulinio garso 
knyga, skaitoma milijonų jaunuo
lių visuose kultūringuose kraštuo
se.

Kartu palinkėtina, kad kuo grei
čiau pasirodytų ir kiti šios lei
dyklos leidžiamieji panašios ver
tės veikalai — „Jaunimo kovos”, 
„Jaunuolio mokslas", „Jaunuolio 
religija" ir mergaitėms skirtoji Š. 
Raganos „Rimties valandėlė", nes 
tie leidiniai yra mums pirmaeilės 
svarbos, jeigu mes savd jaunimą 
iš tikrųjų laikome savo tautos 
ateitimi

A, GRAŽIŪNAS
4

Kultūros pasauly
PRANCŪZIJOS PREMJERAS — 

RAŠYTOJAS IR MENO MĖGĖJAS
Mažai, ligi šiol politikoj žinomas 

A. Marie, šiomis dienomis tapęs 
Prancūzijos premjeru, yra daugiau 
žinomas kaip rašytojas, mokslo ' 
žmogus ir meno mėgėjas. Ypač jis 
buvęs atsidėjęs dainų kūrybai. Tik 
iš jo rankraščių maža yra išlikę, 
nes karo metu jie per bombarda
vimą buvo sunaikinti. Jis yra pa
rašęs +r porai operų libretti — - 
„Gentil Bernard" ir „Tcole dės 
Maris". Pastaroji buvo su nemažu 
pasisekimu pastatyta 1935 m.

PIETŲ AFRIKOS UNIJOJ UŽ
DRAUSTI RABELAIS IR BAL

ZAKO RAŠTAI

Pietų Afrikos Unijos vyriausybė 
uždraudė savo krašte dėl jų ne
moralumo spausdinti ir platinti 
Rabelais ir Balzako raštus.

PA^JL CLAUDEL 80 METŲ

Žinomas prancūzų rašytojas Paul 
Claudel šiomis dienomis sukako 
80 metų. Claudel yra buvęs pran
cūzų diplomatas ir vienas žy
miausių krikščioniškosios Pran
cūzijos ir net visos krikščioniško
sios Vakarų Europos atstovų.

ESTŲ TENORAS I ISPANIJĄ

Stockholmo Tivoli dainavęs estų 
tenoras Edo Karisso sudarė su Ma
drido opera sutartį, kur jis dai
nuos „Toscą", „Bohemą" ir „Car
men".

KATALIKŲ SKAUDŲ SĄSKRYDIS 
LIUKSEMBURGE

Liuksemburge įvyko katalikų 
skautų jamboree, kurioje dalyvavo 
1.500 katalikų skautų sąjungų 
narių iš Belgijos, Prancūzijos, 
Danijos, Anglijos, Šveicarijos, Ita
lijos ir Austrijos. Vokiečių kata
likų skautai negalėjo atvykti dėl 
išvykimo į užsienį sunkumų. Sto
vyklos gatvės pavadintos vardais 
Liuksejnburgo skautų vadų, žuvu
sių rezistencijo arba KZ. Tuo pat 
metu Liuksemburge įvyko Pax Ro
maną studentų .studijų savaitė.

Egzotinis menas Europos meno 
galerijose

Paskutiniu laiku Londone vyko bu
distų vienulio Manjusrl Thero pa- • 
veikslų paroda, kuri vaizdavo mal-' fi 
dyklų freskas bei kitus budistinės j 
kultūros dalykus. Po pasisekimo Lon- ; ■ 
done S| paroda perkeliama ( Vieną. . į
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• — Po kapituliacijos laikinai apsi-

JIE GYNĖ IR GINS MUSU IR *Cia tuojau įsijungė į kultūrinio mwvvvvavvan v wvmwvwvm mwvwwvwm darbo barą. Mokytojauja HanauTĖVYNĖS LAISVES REIKALUS “
(LTB CENTRO KOMITETO NARIUS PROF. DR. A. GYLĮ, PROF. vYkl°s organizavimosi metu daug

Dr. V. JASAITĮ IR PROF. DR. SIDARAVIČIŲ IŠLYDINT). svarbių uždavinių. 1946 metais is-
• < renkamas j LTB Centro komitetą,

Rugpiūčio pradžioje su trem
tinių šeima atsisveikina trys mūsų 
žymieji vyrai, LTB Centro Komi
teto nariai, prof. dr. A. Gylys, prof, 
dr. V. Jasaitis ir prof. dr. A. Si
daravičius. Jie persikelia į JAV, 
kur, dirbs mokslinį darbą ir drau
ge tęs kovą už laisvę su visais 
lietuviais. Tad šia proga žvilgtelė
kime į šių vyrų nueitą kelią prisi
minkime jų darbus, kuriuos jid at
liko tėvynėje ir tremtyje būdami.

tinių stovykloje. Čia jis išrenka
mas Hesseno apygardos komiteto 
pirmininku, vėliau tampa nuola
tinis H^anau lietuvių stovyklos va
dovas. Tupėdamas visuomeninių 
pareigų, prof. dr. A. Gylys randa 
laiko ir skaito šios stov. gydy
tojams paskaitas, supažindindamas 
juos su anglų medicinos termino
logija. Tuo tarpu. ir tremtiniams 
iškyla vis nauji sunkumai, skry
ningai, emigraciją ir daugelis kitų 
degančių reikalų. Prof. dr. A. Gy
lys jaučia ir išgyvena visu jam 
būdingu jautrumu visus tremtinių 
rūpesčius ir skuba į amerikiečių 
karines įstaigas, užmezga su kari
uomenės ir IRO bei buv. UNRRA 
štabais gana glaudžius santykius 
ir jo įtaka pralaužia daug didelių 
kliūčių, betvarkant teisinę ir 
ekonominę’ tremtinių būklę.

1947 m. jis išrenkamas LTB Cen
tro Komitetan ir kurį laiką ėjo pir
mininko pareigas. 1947 m. vasarą 
Hanau lankė įžymieji JAV vyrai, 
kongresmanai, organizacijų atsto- 
tinių labui. Jis visiems besilankan- 
vai, įvairių šalių misijos bei mi
nisterial. Čia prof. A. Gylys su
vaidino, sakyčiau lemiamos reikš- 
mės: vaidmenį visų lietuvių trem
tiems nuo generolų iki’eilininų at
stovų su nepaprašta drąsa ir at
virumu išdėstydavo Lietuvos da
bartinę padėtį ir nušviesdavo trem
tinių gyvenimą.

Prof. dr. A. Gylys, gindamas tė
vynės laisvės ir lietuvių tremtinių 
reikalus, nepamiršo ir kultūrinės 
Veiklos. Jis gynė kultūrinius 
vienetus nuo įvairių pasikėsinimų 
juos išardyti, rėme ir teikė kul
tūrinei veiklai visokeriopą pagalbą.

Taip pat tenka pabrėžti, kad 
prof. dr. A. Gylys savo autoritetu 
ir išmintimi gražiai išugdė soli
darumą ir nuoširdų bendradarbia-

Prof. Dr. A. Gylys su buv. Amerikos 
pasiuntiniu Lietuvoje Norem . Hanau 

lietuvių stovykloje

Prof. Dr. A. GYLYS
Prof. dr. A. Gylys gimė 1884 m. 

kovo 14 d. Jurginiškių kaime, 
Marijampolės apsk. Baigęs Mari
jampolės gimnaziją, studijuoja 
1914—15 m. Maskvos universitete 
1915 metais grįžta į Vilnių ir mo
kytojauja „Ryto" gimnazijoje liki 
1917 m. 1917 m. vyksta Vokietijon 

’ ir Muencheno universitete studijuo
ja mediciną ir filosofiją ir jau 1924 
metais šiame universitete jis įgyja 
filosofijos ir medicinos mokslų 
daktaro laipsnius. Grįžęs į Lietuvą, 
jis nuo 1924 m. Vyt. Didž. uni
versitete, Teologijos — Filosofijos 
fakultete skaito gamtos filosofiją, 
gydomąją pedagogiką ir eksperi
mentinę psichologiją. Šį darbą tę
sia iki 1935 m.

Dar tebedirbdamas universitete, 
dr. A. Gylys 1933 metais atidaro 
savo privatinę vidaus ir nervų ligų 
ligoninę. Si ligoninė buvo pavyz
dingai tvarkoma, turėjo gerą var
dą ir joje daugeliui buvo sugrą
žinta, kartais ir labai pairusi, svei
kata. 1935 m. Dr. A. Gylys pasi
traukia iš darbo universitete ir 
visas jėgas pašvenčia savo ligo
ninės tobulinimui ir gydymui, iki 
1943 metais vėl buvo pakviestas į 
Vyt. Didž. Universitetą kaune 
skaityti gydomosios pedagogikos ir 
psichopatalogijos kurso.

Pagaliau artėja antroji Lietuvos 
■okupacija. Prof. dr. Gylys, patyręs 
daug skausmo ir okupantų neapy
kantos pirmaisiais okukacijos me
tais, drauge su tūkstančiais tautie
čių palieka tėvynę ir pradeda trem
tinio dalią.

Vokietijoje darbas nesavaran- 
kus. Pradžioje dirba sanatorijoje 
Veldene—Austrijoj felčiariu, prieš 
kapituliaciją šiek tiek verčiasi pri- 
vat. praktika Amarbache.

1946 m. apsigyvena Bad Nau- 
heime ir čia pradeda dirbti balneo
logijos institute, kuriame iki pat 
išvažiavimo darbo nenutraukė.

1947 m. pavasarį prof. A. Gylys 
apsigyvena Hanau lietuvių trem

Prof. Dr. Viktoras Jasaitis. LTB Cen
tro Komiteto narys

vimą su bendro likimo kaimynė
mis tautomis būjent su latviais ir 
estais.

Prof. dr. Gylį ir jo šeimą gražiai 
atsisveikino Hanau visuomenė, 
pareikšdama daug gražių linkė
jimų, gį įstaigos ir organizacijos 
įtaikė kuklių dovanėlių.

Prof. dr. Viktoras Jasaitis
Prof. dr. V. Jasaitis gimė 1901 m. 

Garliavos valse. Mokslus ėjo Lie? 
tuvoje ir Vienoje, kur baigė che
mijos mokslus ir gavo daktaro 
laipsnį. 1929 iki 1939 met. dirbo 
Kaune tyrimų labaratorijoje. 1940 
iki 1944 met. dirbo Vyt. Didž. Uni
versitete Kaune katedros vedėju.

Artėjant frontui jis palieka tė
vynę. Čia prasideda sunkiausios jo 
gyvenimo dienos. Bėga su ranki
niu vežimėliu su šeima net septy- 
nius kartus. Kasa apkasus ir gyve
na žmogaus pažeminimo dienas. 
Vėliau patenka į fabrikus t ir čia 
po 14 valandų į dieną dirba fiziš
kai sunkiausius darbus.

kuriame išbuvo per kelias kaden
cijas iki dabar.

Prof. dr. V. Jasaitis nemėgo tuš
čiai kalbėti, o savo veiklą grindė 
darbais. Jis, kaip taurus lietuvis, 
sielojosi mūsų visų bendrais rei
kalais ir išvykdamas su nepaprastu 
jautrumu pareiškė:

— Išsiblaškysime po platų pa
saulį. Išlikime tikrais lietuviais ir 
išlaikykime tautinę bendruomenę 
sveiką ir kovingą. Perkelkime ko
vos vėliavą į visus pasaulio kon
tinentus ir tą kovą tęskime iki ga
lutinio laimėjimo

Prof. dr. A. Sidaravičius
Prof. dr. A. Sidaravičius gimė 

1902 m. Liepalotų kaime, Lukšių 
valse. Šakių apskr. ūkininko šei
moje. Baigęs Vilkaviškio dvasinę 
seminariją Dr. A. Sidaravičius bu
vo karo tech, dalių kapelionu. Stu
dijavo Kaune, Prancūzijoje, Angli
joje ir Belgijoje, kur įgijo phil. 
daktaro laipsnį. ’ Ketverius metus 
profesoriavo Vilkaviškio dvasinėje

Olimpiniai sportiškumo pavyzdžiai
Nors sunkieji karo metai jau praei

tyje, tačiau pasaulis tebegyvena ir 
dabar nuolatiniuose rūpėsCiuose ir 
karo baimėje. Gyvenamuoju momen
tu olimpiniai žaidimai yra pasidarę 
nepaprastai svarbus taikos veiksnys. 
Jau patys penki olimpiniai žiedai, su
jungti vienas su kitu, kiekvienas jų 
reikšdamas paskirą pasaulio dali, yra 
pasaulio vienybės simbolis. Sporto 
istorija gali didžiuotis, turėdama šim
tus gražių tikros sportinės dvasios 
pavyzdžių. Štai keletas jų, Įvykusių 
Olimpinių Žaidimų 1932 m. Los An
geles metu.

Nepamirštama diena pasiliks tiems, 
kurie 1932 m. Los Angelos žaidynių 
metu pergyveno didingą 5000 m. bė
gimą. Nors trys pagarsėję ankstyves
niuose Žaidimuose bėgikai suomiai 
Nurmi ir Ritola ir švedas Wide-ir ne
dalyvavo, tačiau susidomėjimas šiuo 
bėgimu buvo milžiniškas. Ratas sekė 
ratą, ir vis pirmavo du suomiai mė
lynom megstinėm su mėlynu suomių 
kryžiumi ant krūtinės. Tai buvo Vir- 
tanen ir Lehtinen. Prabėgus 3000 m., 
suomių pergalė šiame nuotolyje, kaip 
paprastai, atrodė perdaug aiški. Ta
čiau iš užpakalyje bėgančiųjų pradė
jo Išsiskirti ilgas bėgikas, baltai ap
sirengęs, su starto Nr. 433. Tai buvo 
amerikietis Hill. Anksčiau jis 5000 m. 
niekuofnet nebuvo prabėgęs mažiau 
kaip per 15 minučių, ir niekas neno
rėjo tikėti, kad jis Įsiterps Į pirmau
jančių tarpą. Tačiau jis. dideliais 
žingsniais pradėjo smarkiai vytis ir 
po kiek laiko bėgo trečiuoju, nedaug 
atsilikęs nuo abiejų suomių. Pasikeis
dami vedė Virtanen su Lehtinen, ret
karčiais padidindami tempą’ tačiau 
jankiu atsikratyti nevyko, .ir Virtanen 
net tapo auka-atsiliko. Du ratus prieš 
baigmę suomis pirmavo prieš ameri
kieti. atsiplėšęs beveik 30 metrų, daug 
toliau atsilikę buvo švedas Lindgren, 
japonas Tabanaka, vokietis Syring, 
naujazelandietis Savidan ir kt. Tūk
stančiai žmonių pakilo iš savo vietų, 
kai varpąs suskambino paskutini ra
tą. Suomis dar nebuvo atsiplėšęs, o 
amerikietis tuo pačiu žingsniu jau 
jam lipo* ant kulnų. 300 metrų prieš 
tikslą prasidėjo tragiška kova. 50 m. 
prieš baigmės juostelę Hill sukaupia 
visas jėgas ir siekia olimpinės per
galės. Šimtas tūkstančių žiūrovų sau
kia ir švilpia. (Amerikoje priimta ir 
švilpimu pritarimą išreikšti.) Kai Hill 
jau nori lenkti, Lehtinen pasiduoda

Hanau liet, stovyklos visuomenė atsisveikina su savo buv. vadovu Prof.
Dr. A. Gyliu, išvykstančiu I JAV.

seminarijoje. Mokytojavo Alytaus 
ir Vilniaus gimnazijose. Tremtyje 
dr. Sidaravičius gyveno Bad Nau- 
heime, kaip tos lietuvių kolonijos 
kapelionas, tačiau formaliai buvo 
skaitomas Hanau stovyklos gyven
toju. Čia jis kiek galėdamas pa
dėjo lietuviams. Dėstė anglų kalbą, 
dirbo Frankfurto Area kaip infor-
macijos valdininkas. Tačiau šalia 
tų pareigų jis nuo pat 1946 metų 
per visas kadencijas yra buvęs 
LTB Centro Komiteto narys.. Ypač 
1946-7 metais d r. Sidaravičiui teko 
sunkus uždavinys užmegsti ryšius 
su karinėmis įstaigomis, kur teko 
plačiai nušviesti ir įtikinti daugelį 
įstaigų, nuo kurių sprendimo pa
reidavo ir tremtinių reikalai. Čia 
jam ši misija puikiai pavyko, nes 
jis, kaip dvasininkas lengviau vi
sur prieidavo ir, be to, puikus ang
lų kalbos mokėjimas užtikrino 
greitą ir palankų klausimų spren
dimą.

Tiek tik trumpai tegalėjome pa
minėti šių trijų vyrų nuveiktus 
darbus mūsų bendruomenei. Jie 
visi išvyksta į USA, ne kvotos ke
liu, bet kviečiami. Prof. dr. Gylys 
dirbs Loyolos (Chicagoje) psichia
trinėse klinikose įvairius tyrinė
jimo darbus. Prof. dr. V. Jasaitis 
dirbs chemijos srityje, Quincy 
Kollege.

JURGIS JANUŠAITIS

Į dešinę Ir užstoja Jam kelią. Hill 
bando dar kartą suomi lenkti iš kai
rės, tačiau šis užstoja antrą kartą ir 
sprendimas jau aiškus. Du žingsnius 
vėliau abu bėgikai pasiekia tikslą: 
Lehtinen per krutinės ploti laimi 
prieš amerikietĮ, pasiekdamas naują 
olimpini rekordą 14:30,0 min. Laimė
tojo pagerbimas maišėsi su aiškiai 
nepatenkintos publikos šauksmais. 
Didžiausias triukšmas visame sta
dione, bet pasigirsta balsas per gar
siakalbi: „Ladles and Gentleman, 
please remember that those people 
are our guests!" („Mano ponios ir 
ponai, neužmirškite, kad šie žmonės 
yra mūsų svečiai!“) Tuojau užvieš
patauja mirtina ramybė. Nors vienas 
iš geriausių Amerikos kovotojų ir 
pralaimėjo, tačiau jo parodyto spor
tiško, riteriško laikymosi pavyzdys 
išgarsina jj nemažiau, kaip kitus lai
mėtojus. Ketveris metus Hill dirbo, 
kad galėtų pasiruošti geresniam pa
sirodymui Olimp. Žaidimuose. Ir nors 
taip arti buvo prie laimėjimo, tačiau 
suomių žvaigždė jĮ nugalėjo. Hill 
treneris buvo jam pataręs paduoti 
protestą, tačiau jis griežtai ji atmetė, 
pareikšdamas: „Aš netikiu, kad Leh
tinen sutrukdė man laimėti, jis pasi
suko. norėdamas pąžiūrėti, kur.. aš 
esu. Todėl jis du , kartus man ir 
kelią perkirto. Aš manau, kad suo
mis yra užtarnautai laimėjęs! Ilgai 
tarėsi varžybų teisėjai, kol priėjo vie
nodo nutarimo. Kada pasirodo laimė
tojų trejetas pagerbimui ir vėliavos 
bokšte pakyla Suomijos vėliava, Leh
tinen pritraukia riterišką kovotoją 
Hill prie savęs, pabučiuoja H ir pri
sega jam savo suomišką vėliavėlę. 
Tuo pačiu atsidėkoja Ir amerikietis. 
Patenkintos publikos šauksmai pas
klinda po visą stadioną ir susijungia 
su .Suomijos tautos himnu i didingą 
simfoniją, pilną tautas rišančios olim
pinės idėjos!

Dėl organizacijos kaltės 3000 ’m. 
kliūtiniam bėgime buvo- apsirikta, 
išmatuojant vienu ratu perdaug . .. 
Vietoj 3000 m. baigmės juostelė buvo 
prie 3400 m.! Normalų nuotoli pir
miausia pasiekė suomis Iso-Hollo, an
truoju buvo amerikietis Mc Cluskey 
ir trečiuoju anglas Evenson. Perdaug 
atskaičiuotam 400 m. nuotolyje eilė 
pasikeitė: Evenson amerikieti nustū
mė Į trečią vietą. Anglas po to buvo 
tiek džentelmeniškas, kad antrą vie
tą užleido amerikiečiui. Tačiau Mc 
Cluskey atmetė tai, sakydamas: „Aš

Pipiru universitetas
*

Sunkios tremties sąlygos nepalau
žia mūsų ir iš paskutiniųjų jėgų 
stengiamės palaikyti savas mokyklas, 
gimnazijas, 'amatų dirbtuves, kursus, 
vaikų darželius. Nors mokytojai ne
gauna už savo darbą papildomo 
maisto, padoraus atlyginimo, bet dėl 
mūsų jaunosioj kartos gerovės tąsia 
savo pamiltą darbą.

Štai užsuku į Kasselio Mattenbergo
stovyklos vaikų daržel). Čia mažieji 
pipirai savame universitete pradeda 
pirmuosius žingsnius. Apie 40 vaiku
čių suskirstyti i dvi grupes, vadovau
jamas dviejų mokytojų.

Mažesnieji sustoję ratu. Jie tik 
išklausę mūsų gražiosios šalies pa
saką, silpnučiais balseliais dainuo
dami. žaidžia „Aguonėlę“. I viršų pa
kyla mažytės rankytės, trypia ratu
ku arba vėl pritūpę vaizduoja aguo
nėlės augimą.

Didesniųjų 4—5 metų grupė sėdi prie 
ilgų stalų ir karpo, piešia, stato iš kala
dėlių bokštus, pilis lipdo iš molio šu
nyčius, kačiukus, tiesiomis kojomis 
arklius. Šie pipirai visi iki vieno per- 
kentėję karo baisumus, badą. Dieną 
nakt| priglausti prie motinų krūtinės 
buvo nešami | bunkerius, drėgnus 
rūsius ir dabar, laimingai išnešti iš 
Vokietijos miestų griuvėsių, žengia 
pirmuosius žingsnius Į šviesa. Jų iš
blyškę veidai vaikiškai susikaupę 
darbe.

— Vaikučiai, — suplojo mokytoja, 
— prašau sustoti čia ir padainuoti.

Pipirai paklusniai išbirę iš suolų ir 
pagal ūgi suštojo.

— Norėčiau aš keliauti taip toli, 
toli... — užtraukė mažieji daininin
kai.

— Kur šlama, ošia girios ir gieda 
vieversiai, — kyla mažos krūtinės ir 
leidžiasi, betraukiant tėvynės ilgesį 
primenančią dainelę.

— Tėvyne, kaip sunku gyventi man 
be tavęs čia .. .

Vargšiukai, ne vienas iš jų be tėvo 
ar be motinos, bet taip susikaupusiai 
ir garsiai, ištaria „Tėvyne“. Dar. 
vystykluose išvežti, negali atsiminti 
tos dainos ir kryžių šalies. Ją įsivaiz
duoja tik iš mokytojos pasakojimų, 
dainų, nuotraukų, pasakų, iš kurių 
jie savaip šukurė tėvų šalies paveiks
lą. O to paveikslo jie neužmiršo. Jų 
ilgėsys pamatyti ją metai iš metų 
didės.

Lygiai 11 valandą mažieji valgo 
atsineštus priešpiečius. Trumpa, ben
drai giedama maldelė:

— Ačiū, Dieve, Tau Šiandieną 
ir už duoną, ir už pieną.
Ačiū, ačiū Tau tariu, 
kaip Dievui) aš myliu.
Kas rytą atsineštus užkandžius vai

kučiai paduoda mokytojai, kuri, už
rašiusi pavardes, padeda l spintą. Ir 
dabar, šaukiant pavardėmis, išdali
nami. Dvi duonos riekutės, .plonai už
teptos sviestų, ar bulvinis sklindis, 
nors ir atšalęs, noriai suvalgomi. Tre
čio vėl ta pati juoda duona, patepta 
cukrinių runkelių sirupu. Kai kurie 
neatsinešę, varvindami seilytes, žiūri 
i valgančius.

— Kąsk, — prikiša duonutę penkia
metis berniukas bespoksančiai mer
gaitei. Jų didelė šeima, ne visada 
užtenka ir jos įsidėti.

Mergytė, suplojusi rankutėmis, at
sikando ir kramtydama šypsosi. Juo
kiasi abu. Abu juodu patenkinti, 
kramtydami tą pačią apyžalę. su prie
maišom juodą duoną.

Po trumpos pertraukėlės mažieji 
tremtiniai sėdasi i suolus ir vėl sta
to, lipdo, piešia . . .

C. Spirauskas

prie tikslo buvau antruoju ir, kur 
visuomet buvo tikslas, ten buvau tas 
pats!"

Trečias pavyzdys iš tų pačių olim
pinių dienų Los Angelps tai šuolio 
su kartim varžybose kova tarp ame
rikiečių Miller. Graber ir Jefferson 
prieš mažąjį japoną Nishidą. Visi 
trys amerikiečiai buvo skaitomi fa
voritais ir medaliais jie turėjo pasi
dalinti. tačiau du iš jų (Graber ir 
Jefferson) netikėtai, iškrito. Prasidėjo 
didžioji kova tarp Millerio ir Nishi- 
dos, kuri truko šešias valandas ir 
buvo baigta prie elektros šviesos. 
Tūkstančiai žiūrovų tuo pačiu užside
gimu ir tokiu pačiu simpatijos pa
reiškimu lydėjo kiekvieną sėkmingą 
japono šuoli, kaip ir savo tautiečio, 
nors kova ėjo dėl kiekvieno centi
metro ir kiekvienas akimirksnis ga
lėjo atnešti japono triumfą. Ir kai 
amerikietis, (tempęs paskutines jė
gas laimėjo mažasis jrponas buvo 
ne mažiau pagerbtas ir palydėtas 
džiaugsmingais šūkavimais.

Nepaprastas karštis vfešpatavo 
Olimpinių Žaidimų dieną Los Ange
los. Beveik visos tautos savo daly
viams, kurie jau pirmą dieną turėjo 
startuoti, leido nedalyvauti ilgose ati
darymo ceremonijose. Trijų valandų 
stovėjimas Kalifornijos kaitroje buvo 
sunkiai pakeliamas prieš sunkias 
varžybas. Taip pat ir lordas Burgh- 
ley, dabartinis Olimp. Žaidimų vyr. 
komiteto pirmininkas, tada puikus 
kliūtinio bėgimo specialistas ir Am
sterdamo olimpinis nugalėtojas turėjo 
pasilikti savo patalpose, nes 400 m. 
kl. bėgimas programoje stovėjo pir
moje vietoje Tačiau lordas Burghley 
kartu su savo olimpinės komandos 
draugais, nežiūrėdamas jėgas maži
nančios kaitros, dalyvavo visose ati
darymo ceremonijose. Jis buvo girdė
jęs, kad amerlkiętis Taylor. Jo rim
čiausias konkurentas, turėjo nešti 
savo krašto vėliavą. Ir lordui Burgh
ley atrodė nesportiška ir negarbinga 
šiuo etveju taupyti savo jėgas. Tad 
jis žygiavo kartu, stovėjo ir laukė 
ir vėl žygiavo, pakeldamas visus ilgo 
parado sunkumus. Rungtynėse prieš 
Taylor jis pralaimėjo keliais cen
timetrais, bet save jis vis tiek nu
galėjo! Km.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Tremtiniai turlprasyti giminių | paskuiihėshaujiehos |
darbo ir buto garantijų

DP Biliaus vykdymo reikalu
Vašingtonas. JAV. užs. reik, 
m in. Marshalias pareiškė, Jcad 
JAV konsulatas Vladivostoke pa-

IRO konstitucija nustato:

DP privalo dirbti
SCHWEINFURTO STOVYKLOS IŠKĖLIMO KLAUSIMAS. ALGŲ 

IŠSKAITYMĄ!, DARBO IR EMIGRACIJOS REIKALAI

Nors biliui vykdyti taisyklės 
dar nėra paskelbtos, tačiau iš 
įstatymo teksto yra aišku, kad 
kiekvienam būsimam emigrantui 
reikės turėti buto ir darbo ga
rantiją (home apd job opportu
nity). BALF-o Centras Ameri
koje jau seniai yra kreipęsis į 
Amerikos lietuvius, kviesdamas 
juos pasirašyti tokias garantijas 
ir siuntinėdamas jiems atitinka
mus blankus. Paskutiniu laiku 
jis yra savo kvietimą pakarto
jęs, spaudoje ragindamas visus 
parsisiųsdinti reikalingus blan-

S. m. rugpjūčio m. 12 d. LTB 
Centro Komiteto I vice pirminin
kas p. A. Kalvaitis su Schwein
furt© lietuvių delegacija buvo 
nuvykę į EUCOMą ir kalbėjosi 
su DP skyriaus viršininku.

Buvo iškeltas Schweinfurto sto
vyklos perkėlimo klausimas, nors 
iškeliant iš Wurzburgo buvo 
jiems pažadėta daugiau niekur 
nebekelti. Atvykus į Schwein- 
furtą lietuviams -teko atlikti daug 
remonto darbų ir išleisti apie 
100.000 RM, Dabar gį vėl toji 
žmonių grupė keliama ir norima 
išmėtyti po 6 stovyklas, nes 
Schweinfurte manoma atidaryti 
pereinamąją stovyklą 2000 asme
nų. Vietos lietuviai pasiūlė susis
pausti ir paliuošuoti reikalaujamą 
plotą, tačidu Area į tai neatsiž
velgė.

P. Squadrilli išklausęs lietu
vių argumentus pareiškė, kad 
EUCOMas yra davęs įsakymą 
IRO Schweinfurto stovyklą pa
versti emigracine į JAV pereia- 
namą stovyklą. Telefonu pasikal
bėjęs su Area Direktorium, jis 
rado dalį lietuvių argumentų pa
matuotus ir nutarė iškėlimo bylą 
atidėti ir šį klausimą persvarsty
ti. Delegacijai patarė daugiau 
jokių žygių nedaryti ir laukti ži
nių iš IRO. (Paskutinėm žiniom 
IRO pranešė, kad visi lietuviai 
būsią iškelti į vakarus kompak
tiškai į vieną stovyklą).1

Toliau p. Squadrilli buvo už
klaustas dėl projektuojamų iš
skaitymų iš dirbančių DP pa- 
dengimuni išlaidų už butą ir 
maistą sumoje po 70 DM į mė
nesį. Jam buvo pabrėžta, kad ši 
suma yra per aukšta ir kad ang
lų zonoje iš DP išskaitoma po 
1 DM. dienai. P. Squadrilli į tai 
atsakė, kad normas nustato IRO 
Ženevoje, o kai dėl anglų zonos, 
tai ten kiekvienas dirbančios šei
mos narys moka po 1 DM.

Užklaustas dėl projektuojamo 
dirbančiųjų skaičiaus sumažini
mo ir dėl jų bendro atleidimo, 
p. Squadrili atsakė, kad IRO pat
varkymu formaliai atleidžiami 
visi tarnautojai, bet jie vėl bus 
visi priimti. Apie tarnautojų su
mažinimą iki 40% jis nieko neži
nąs ir manąs, kad tatai neatitinka 
tikrenybės.

Užklaustas dėl pasklidusių 
gandų, kad visi IRO globoje esą 
turėsią dirbti, p. Squadrili at
sakė, jog šis patvarkymas išeina 
iš IRO konstitucijos, kad IRO 
išlaikomi asmens turi pagelbėti 
jos darbų vykdyme, tačiau tai 
liečia tik darbingus asmenis ir 
tatai nereiškia, kad senos mote
rys ar seneliai bus verčiami 
grindis plauti.

Paklaustas ar nėra kokių nau
jienų emigracijos srity, p. Squa- 

. drilli atsakė, kad tuo tarpu nieko, 
išskyrus tai, kad paskirta biliaus 
vykdymo komisija iš pirmininko 
Hugo Carusi ir narių Edwardo 
O'Connor, buv. JAV Raud. Kry

žiaus pirmininko ir Harry ROsen- 
feldo. Ar ši komisija atvyks į 
Europą, aš nežinau, bet paruo- 
šamasis darbas vyksta ir dėl to 
jūs suprasite, kodėl mes norime 
■Schweinfurto stovyklą padaryti 
emigracine pereinamąja stovykla.

kus iš BALF-o Centro.
Tremtiniai, turintieji JV-bėse 

giminių ar pažįstamų, kurie su
tiktų pasirašyti reikalingas ga
rantijas, raginami patys kreiptis 
į juos laiškais, kad jų giminės ar 
pažįstami parsisiųsdintų blankus

iš BALF-o Centro Amerikoje 
(United Lithuanian Relief Fund 
of America, Inc., 105 Grand 
Street, Brooklyn 11, N.Y.) ir, tuos 
blankus užpildę, persiųstų juos 
atgal į BALF-o Centrą, pažymė
dami ar tremtinys, kuriam duo
dama ši garantija jau yra pradė
jęs savo emigracijos bylą ar ne 
ir, jeigu yra pradėjęs, tai kur: 
pr betarpiškai kuriame konsu
late (nurodyti kuriame), ar per 
NCWC arba ChWS, ar kitur. Ši
tos garantijos, einant naujuoju 
įstatymu, turės atstoti afidavitus.

gal sovietų pageidavimą bus už
darytas. Apgailestavęs tokį sovietų 
žygį, jis pažymėjo, kad konsu
lato veikla buvo taip apribota, 
kad jam nebebuvo kas veikti.

Vašingtonas. Sovietų kon
sulatas New Yorke uždarytas, ir 
vicekonsulas išvykdamas į aero
dromą pareiškė, kad jis išvyksta 
iš Amerikos ir nebemano grįžti.

Belgradas. Jugoslavija įtei
kė protesto notą Rumunijai, ku
rioj ji apkaltina Rumuniją Ju
goslavijos gyventojų kurstymu 
prieš Tito vyriausybę.

To paties turėtų paprašyti iš 
savo afidavitų davėjų ir tie trem
tiniai, kurie turi afidavitus, nes 
prie jų taip pat bus reikalingos 
tokios garantijos.

BALF-o Įstaiga Europoje

Bukareštas. Skelbiama, kad 
prieš kurį laiką į Rumuniją at
bėgo Jugoslavijos aviacijos gen. 
Popivoda, kuris pareiškė, kad da
bartinis Jugoslavijos režimas yra 
antisovietinis ir antimarksistinis.

Vašingtonas. JAV užs. reik.

Maskvoj rasta susitarimo baze
BELIKĘ IŠSPRĘSTI TIK TECHNIŠKI KLAUSIMAI. GRElClAUSIAITAI YRA VALIUTOS REFORMA.

SPĖJAMA, KAD VAKARŲ VALSTYBIŲ IR SOVIETŲ FINANSŲ EKSPERTAI JAU TARIASI.

Laukiama, kad netrukus Moloto
vas priims Vakarų valstybių pa
siuntinius. Tuo tarpu tiek pasiun
tiniai Maskvoje svarsto savo vy
riausybių direktyvas naujam susi
tikimui su Molotovu, tiek Vakarų 
vyriausybės studijuoja bendrą 
Maskvos pasitarimų padėtį. Ket-

Naujoji IRO programa 
aprūpinti DP darbu

DP stovykloms praneštas IRO 
generalinio sekretoriaus potvar
kis, liečiąs DP aprūpinimą darbu. 
Numatyta darbo programa, ku
rios tikslas esąs „panaikinti ne
darbą, išnaudoti ir išvystyti DP 
amatų mokėjimą ir paruošti juos 
užsidirbti sau pragyvenimą“. 
Dirbti turės vyrai nuo 16—65 m. 
ir moterys nuo 16—55 m. Išimtys 
daromos moterims su mažais vai
kais arba kurios turi rūpintis 
senais tėvais. Nedirbantiems gali 
būti atimamas IRO aprūpinimas 
ir pabėgėlių pirmenybės. Darbu 
skaitoma darbas IRO ar kitoj 
savanoriškoj organizacijoj, oku
pacinės įstaigos, darbas stovyklų 
administracijoj, o taip pat ir sa
varankiškas darbas. Be to, įsaky
me numatoma suorganizuoti „ge
rai parduodamų dhiktų gamybą“. 
Šiai pramonei paskatinti ir užti
krinti numatoma, kad IRO irgi’ 
pirks tose dirbtuvėse sau reika
lingus dalykus.

virtadienį Bevinas kalbėjosi su 
Attlee. Taip pat Bevinas priėmė 
JAV ambasadorių Douglas, kuris 
savo keliu vėl šnekėjosi su britų 
Vokietijos klausimu specialistu W. 
Strang. JAV ambasadorius Doug
las buvo nuskridęs į Olandiją, kur 
susitiko su JAV respublikonų par
tijos politiniu patarėju J. F. DuĮles, 
kuris šiuo metu čia yra atvykęs 
dalyvauti pasaulio Bažnyčių kon
grese.

Tuo tarpu korespondentai iš 
Maskvos praneša, kad per pasku
tinį Vakarų valstybių pasiuntinių 
susitikimą su sovietų galvomis 
pastebėjas atmosferos pasikeitimas 
ir todėl yra gerų šansų pasiekti 
tvirtą susitarimą. Kaip toliau pra
nešama, paskutiniame pasitarime 
buvo rasta susitarimo bazė, ir ap
skritai belikę išspręsti tik techniš
ki klausimai. Tačiau tai nėra 
smulkmenos, ir pareikalaus dar 

-sunkių derybų. Pagal kitus praneši
mus Stalinas pasiūlęs sušaukti ke
turių didžiųjų valstybių finansų 
specialistų Berlyno konferenciją, 
kurioj būtų sudaryta sutartis Ber
lyno valiutai kontroliuoti. Iš .pran
cūzų vyriausybės. sluognių prane
šama, kad per būsimą susitikimą 
su Molotovu bus apsvarstytos Ry
tų-Vakarų ginčo kai kurios tech
niškos detalės. Tam tikslui turi 
būti atsiklausta finansų ekspertų 
Berlyno valiutos klausimu. Britų 
„Daily Mail" tvirtina, kad per 
paskutinį pasikalbėjimą su Stalinu 
svarbiausias punktas buvo valiutos

reforma ir kartu spėja, kad Vaka
rų ir sovietų finansų specialistai, 
tur būt, jau yra pradėję pasitari
mus. Iš kitos pusės yra laukiama, 
kad visose keturiose sostinėse bus 
duotas komunikatas apie Maskvos 
pasitarimus.

Londonas. Britų min. kabi
netas ketvirtadienį buvo susirin
kęs nepaprasto posėdžio. Pirmi
ninkavo Bevinas, nes Attlee dėl 
kojos ligos guli ligoninėj. Posėdy 
taip pat dalyvavo visų trijų ka
riuomenės dalių šefai. Komunika
to apie posėdį neduota, bet mano
ma, kad buvo svarstyti Maskvos 
pasitarimai.

min. Marshallfts pareiškė, kad 
Graikijos padėtis yra pagerėjusi. 
Toliau jis pagyrė graikų vyriau
sybės ir kariuomenės aukštą mo
ralę kovoj su sukilėliais.

Vašingtonas. Sovietų mo
kyt. Kozenkina spaudos korespon-
dentui pareiškė, kad ji iš sovietų 
konsulato iššoko pro langą ne no
rėdama nusižudyti, bet pabėgti. 
Paklausta, kodėl ji nenori grįžti į 
Rusiją, pareiškė, kad jos vyras 
1937 m. grįžo ir huo to laiko jis 
yra dingęs be jokių žymių. •

Berlynas. Ketvirtadienį ŠED 
suorganizavo demonstracijas prieš 
Berlyno miesto parlamentą. De
monstrantai įsiveržė į parlamentą 
ir užėmė atstovų vietas. Kalbėto
jas pareikalavo miesto parlamen
tą tuojau atsistatyti. Respublikos 
aikštėje kitos trys nekomunisti
nės partijos suruošė demonstraci
jas už miesto parlamentą.

Pabaltės Centro Komitetu 
pirmininku pasitarimas

Ilgai nusitesę Maskvos pasitarimai

Š. m. rugpjūčio m. 17 d. Kress- 
bronne įvyko Pabaltės Centro 
Komitetų pirmininkų pasitarimas, 
kuriame buvo apsvarstyta šie ak
tualūs klausimai:

1. Nesenai IRO įvesti išskaity
mai iš dirbančiųjų DP»po 70 DM 
mėnesiui yra perdideli ir netei
singi, skaitant, kad valdiška kai
na už duodamą maistą nesiekia 
daugiau kaip 25 DM, o už butą, 
tikriau vieną kambarį, kuriame 
dažnai susikimšę gyvena net po 
Jcelioliką asmenų — prašoka ne
teisybės ribas. Tuo reikalu pasi
rašytas paruoštas memorandumas 
gen. L. D. Clay, prašant mokestį 
sumažinti ir pradėti imti ne nuo 
1/VII, bet nuo įsakymo paskelbi
mo dienos.

2. IRO pradėjus atleidinėti ir 
-mažinti tarnautojų skaičių nuo 
š. m. 1. IX., smarkiai skriaudžia
mi DP, nes iš jų atimamas už
darbis, be to, jie diskriminuoja
mi, nes jiems bus mokamas at
lyginimas dviem kategorijom že
mesnis negu, kad tas pačias pa
reigas einantiems vokiečiams. Iš 
kitos vėl pusės nors stovyklose 
dirbančiųjų skaičius kelis syk su
mažintas, IRO Are jose ir Suba- 
rejose yra smarkiai pakilęs ir da
bartinis mažinimas jų neliečia. 
Tuo reikalu IRO Centrui Žene
voje ir EUCOM,ui paruoštas pla
tus memorandumas, prašant da- 
roma§ skriaudas DP atitaisyti.

3. Studentų reikalu pasiųstas
memorandumas EUCOM,ui pra-

šant išrūpinti studentų atleidimą 
nuo mokesčio už mokslą ir re
komenduoti JAV konsulatams ir 
kitoms įstaigoms, kad jiems pir
moj eilėj būtų suteikta darbo, 
nes po valiutos reformos jų būk
lė nepaprastai pasunkėjo ir di
desnė jų dauguma nebegalės tęs
ti studijų.

4. Paruošti memorandumą DP 
biliaus reikalu, prašant leisti da
lyvauti tautybių atstovams komi
sijose, kuriose bus ruošiamos tai
syklės. ir įvairūs papildymai, kad 
nebūtų atskiriamos šeimos ir kad 
JAV būtų įrengtos stovyklos, kur 
Švedijos pavyzdžiu, šeimos kartu 
galėtų gyventi, o vėliau jos už
simokėtų už išlaikymą iš savo už
darbio. Prašyti Ipraplėsti profe
sijų sąrašą ir sumažinti įvažia
vimo formalumus.

5. Pabaltės tautybių vardu pa
siūlyti dienos davinį paaukoti ber
lyniečiams.

6. Nusistatyta įteikti peticiją su
aukščiau surinktais parašais pro
testuojant prieš pavergimą mūsų 
kraštų ir ten įvestą darbo ver
giją- ,

7. Antrą parašų egzempliorių 
su peticija įteikti IRO Centrui 
Ženevoje, prašant DP įkurdinimą 
vykdyti humaniškesniais pagrin
dais, t. y. su šeimom.

8. Paruošti memorandumą dėl 
vokiečių atimto turto ir jį įteikti
IRO bei karinei valdžiai.
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