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Nepasitikėjimas nepuolimo paktais
NEPUOLIMO PAPTAS NEAPSAUGOJO LIETUVOS NUO AGRESI
JOS. RYTUOSE NĖRA LAISVĖS. KARDINOLAS JAU SUIMANT

BUVO NUTEISTAS

M. Krupavičius ir V. Sidzikauskas 
priimti JAV Valstybės Departamente

Oslo. Norvegų spauda ryšium 
su Sovietų nota, kviečiančia su
daryti nepuolimo paktą, laikosi 
ramiai. Konservatorių, liberalų, 
krikščionių ir socialistų laikraš
čiai vienu balsu teigia, jog šis so
vietų pasiūlymas nesąs jokia sen
sacija. Diplomatinė veikla, pave
dus prie antro pasaulinio karo, 
sukėlė „dideli nepasitikėjimą ne
puolimo paktais". Krikščionių 
„Aart Land" rašo, jog prieš Langei 
sugrįžtant iš JAV, Norvegija į no
tą neatsakys. Jo nuomone, nota 
tėra naujas narys nervų karo 
grandinėje.

Švedų didieji laikraščiai sovietų 
pasiūlymą sudaryti nepuolimo 
paktą komentuoja daugiausia su 
cinizmu. „D a g e n e N y h e t e r" 
rašo: „Sovietų nepuolimo paktai 
neapsaugojo 1940 m. Estijos, Lat-

KURIAMAS VIDURŽEMIO JUROS 
PAKTAS

Baden-Baden. Vienas prancūzų 
korespondentas iš Londono pra
neša, jog Londone ir Vašingtone 
oficialiai iškelta mintis Atlanto 
paktą papildyti Viduržemio jūros 
paktu. Amerikiečių nuomone šis 
planas suteikia dvi galimybes: 1. 
prie vieno stalo kartu nesusės per 
daug strategų, 2. sudarys galimy
bę Ispanijai įsijungti į Vakarų 
Europos gynimosi sistemą. Pran
cūzija, Anglija ir Portugalija pasi
rašytų Viduržemio jūros paktą 
kartu su Atlanto paktu. Italija 
pasirašytų tik Viduržemio paktą. 
Tolimesniais Viduržemio pakto 
signatarais nenumatoma Graikija, 
Turkija, Izraelis', Egiptas, anglų ir 
prancūzų valdžioj esančios Vi
du rž. jūros sritys ir, spėjama, Is
panija.

vijos, ir Lietuvos nuo sovietinės 
agresijos.

Sovietų vyriausybė savo veiks
mais įrodė, jog nepuolimo paktai 
jai tėra tik popierius.

„New York Herald Tri
bune" ^pareiškė, jog „šis rusų 
žingsnis yra didelis spaudimas 
Skandinavijai“ ir „todėl dabar 
yra proga vakariečiams išnaudoti 
šią sovietų klaidą ir suteikti nor
vegams visus galimus patikrini
mus. Daugelis didžiųjų amerikiečių 
laikraščių su dideliu susidomėjimu 
seka kardinolo Mindszenty bylą. 
„New York Times" rašo: „Kardi
nolo Mindszenty byla yra naujas 
įrodymas, jog Rytuose laisvė yra 
smaugiama ir tai daroma po karo, 
kuris buvo vedamas tos pačios 
laisvės vardu". Romos „Tempo" 
rašo: „Pasaulis tiki laisvam, bet 
ne surakintam ganytojui, kuris 
dar prieš suėmimą savo būsimus 
teigimus ir prisipažinimą atšaukė". 
„Quotidiano'\dar stipriau išsireiš- 
kia: „Kardinolas Mindszenty jau 
buvo nuteistas jį suimant Ir štai 
stovi prieš teismą pribaigtas žmo
gus, kuriam atimta valia ir kuris 
pasiduoda kiekvienai sugestijai“.

Vašingtonas. LAIC praneša 
iš Vašingtono, kad VLIKo pirm. M. 
Krupavičius ir Vykd. Tarybos pirm. 
V. Sidzikauskas, lydimi Lietuvos 
pasiuntinio P. Žadeikio, vasario 
2 d. buvo priimti Valstybės De
partamente. (Elta)

Literatūras premijų laimėtojai

Vasario 5 d. buvo susirinkusi 
Jury Komisija grožinės literatū
ros premijoms skirti. Komisijoj 
dalyvavo premijų davėjų atsto
vai P- Pov. Gaučys, Dr. Domas 
Jasaitis, p. J. Valaitis, ir L. Rašy
tojų Tr. Draugijos Valdybos 
kviesti nariai prof. J. Brazaitis, 
Bem. Brazdžionis, Balys Gaidžiū- 
nas, A. Nyka-Niliūnas, Henrikas 
Radauskas, Ant. Rūkas ir Stasys 
Santvaras.

Jury Komisija, apsvarsčiusi vi
sus leidėjų atsiųstus mūsų groži
nės literatūros veikalus, išleistus 
tremty 1948 m., balsų dauguma 
premijas paskyrė šiems rašyto
jams:

Švietimo Valdybos premiją Jur
giui Jankui už beletristikos vei
kalą .NAKTIS ANT MORŲ“,

BALFo Nelei Mazalaitei Krū
minienei už „LEGENDAS APIE 
ILGESĮ“,

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus

jaunimo literatūros premiją Ju
liui Kaupui už pasakas „DAKTA
RAS KRIPŠTUKAS PRAGARE“,

Skaitytojų premija, skiriamą 
Lietuvių Paštininkų Sąjungos, Al
binui Marijui Katiliškiui už apy
sakų rinkinį „PRASILENKIMO 
VALANDA“.

Leidyklos ,J’atria“ premija pas
kirta knygų iliustratoriui Povilui 
Osmolskiui.

Tradicinė literatūros šventė ir 
premijų įteikimo aktas įvyksta š. 
m. vasario 15 d. Schwabisch 
Gmūnd lietuvių stovykloje.

.Lietuviai pasiryžę 
geriau mirti'

Švedų spauda apie veiko p 
IR-M. PAREIŠKIMĄ NEW YORKE

„Aftonbladet" vasario 1 d. talpina 
iš New Yorko pranešimą apie 
VLIK^o pirm. M. Krupavičiaus pa
reiškimą New Yorke: „Po 5 metų 
neliks nė vieno lietuvio Lietuvoje, 
jei nišų prievarta tęsis. Vien 1948 
m. buvo deportuota iš Lietuvos 
200 000 asmenų. Nežiūrint to, eg
zistuoja judėjimas prieš rusus, 
„nes lietuviai pasiryžę geriau 
mirti, negu būti vergais“, baigė 
jis.

Mindszenty nuteistas kalėjimu iki gyvos galvos
Budapeštas. Vengrijos primas 

kard. Mindszeny antradienį Ven
grijos liaudies teismo pripažintas 
kaltu visais kaltinimo punktais ir 
nuteistas kalėjimu iki gyvos gal
vos; taip pat nuteista konfiskuoti, 
visą jo turtą. Šiuo metu kardino
las turi 56 metus amžiaus. Kiti su 
kardinolu teisti taip pat nubausti 
nuo 15 iki 6 metų kalėjimo.

POPIEŽIUS APIE MINDSZENTY 
BYLĄ

Frankfurtas. Iš Vatikano BBC/ 
Denos žiniomis pranešama, jog po-

Skandinavijos karinės sąjungos fiasko
(RAŠO MUSŲ KORESPONDENTAS SKANDINAVIJOJE K. RAUKLAUKIS)

Jau po norvegų užsienio reikalų 
miųisterio Langes prologo — jo 
pranešimo horvegų parlamente — 
danų ir švedų delegacijai jau pa
kely į Oslo buvo aišku, kad, mo
mento aplinkybėms veikiant, ne
bus susitarta Skandinavijai kariš
kai susijungti. Negatyvi nuotaika 
lydėjo paskui ir visus pasitarimus

6.460 DP išvyks vasario menesi
Bremerhavenas. Laivyno val

dininkai pranešė, anot „S&S", jog 
vasario mėn. iš Siaurės jūros 
uostų į užjūrius išplauks 9 laivai 
su 6.460 DP. Sį mėn. išplauks dau
giausia l JAV — šešiais laivais 
3.640 DP. Į Kanadą išplauks 1.200, 
Argentiną — 800 ir Braziliją — 800 
DP. IRO valdininkai pareiškė, jog 
galimas dalykas, kad kiti trans
portai su DP į svetimus kraštus 
bus sudaryti mėnesio būvyje.

JAV STUDENTAI REMIA SAVO 
KOLEGAS DP

Wellesley. Prieš kurį laiką Wel
lesley kolegijos prezidentas ponia 
Mildred Me Cafee Horton pa
reiškė, jog kolegijos studentai yra 
numatę vienam ar keliems DP stu
dentams skirti stipendijas toliau 
tęsti mokslą jų kolegijoj. Toliau

ji pareiškė, jog kolegijos admini- 
stiacija sutiko skirti dvi stipendi
jas po 700 dolerių. Studentai gi 
nutarė surinkti savo būsimiems 
DP kollegoms 10.000 dolerių, kad 
tuo būdu palengvintų jų įsikūrimą 
ir gyvenimą.
NAUJI BĖGLIAI IS ŠVEDIJOS Į 

JAV
Miami. „S&S" pranešimu, sau

sio gale į JAV iš Švedijos vėl 
atplaukė 36 suomiai ir estai. JAV 
tačiau nenori juos į savo kraštą 
įsileisti. Galimas dalykas, jog vie
nai moteriškei bus leista pasilikti 
JAV, nes ji sako, jog gimusi Či
kagoje. Laukiama, kad ji tai įro
dytų dokumentais. Imigracijos val
dininkas esąs pareiškęs, jog pabė
gėliai protestuos dėl jų neįsileidi- 
mo. Jo nuomone, jie greičiausiai 
bus nugabenti į Ellis salą.

Osloje. Po dviejų dienų diskusijų 
pasirodė trumpas, visų lauktas 
komunikatas, nė vieno nė kiek 
neustebinęs, ne pasitarimų kori
doriuose jau nuo pat pirmos va
landos buvo rezultatai aiškūs. Ko
munikatas labai trumpas:

Iš pasitarimų paaiškėjo, kad, 
nors ir jau Karlstade ir Kopen
hagoje buvo pasiekta plataus 
vieningumo, dabar negalima pa
siekti reikiamo sutarimo nuo alj
ansų laisvos gynimosi sąjungos, 
apie kurią buvo diskutuojama. To
dėl, išeinant iš šios dienos padė
ties, nėra pakankamo pagrindo to
kiai vispusiškai įpareigojančiai 
gynimosi sąjungai sudaryti.

Pasitarimai praėjo atviroje vis
pusiško pasitikėjimo ir supratimo 
dvasioje. Trys tautos ir toliau pa- 
siryžusios bendradarbiauti svar
biose srityse. Einamieji vidaus 
pasitarimai užsienio politikos klau
simais bus ir toliau palaikomi bei 
stiprinami. Kopenhagoje ir Osloje 
kartu su vyriausybės nariais pir
mą kartą tokiuose pasitarimuose 
dalyvavo ir trijų kraštų tautos at
stovai.

Po tokio komunikato nieko nau
jo negalėjo pasakyti ir vorvegų 
ministeris pirmininkas Gerhardsen 
savo radijo kalboje visų delegatų 
vardu. Tai buvo gražios frazės apie 
Skandinavijos bendradarbiavimą,

apie kraujo giminystę, apie kul
tūros, kalbos bei istorijos panašu
mą. Konstatavo nuoširdžią ir at
virą pasitarimų eigą, o dėl nepavy
kusio susitarimo karinėje srityje jis 
pasakė tiesą, tokią, kokia ji ir 
yra:... „mūsų saugumo problemos 
pačios savyje yra nevienodos ir 
mes jas, bent Šiandien, nevienodai 
vertiname“.

Spaudos balsas duslus, džiaugs
mo ir iliuzijų nekelia. „Akimirka, 
kuri galėjo būti įrašyta į šiaurės 
kraštij istoriją kaipo viena iš di
džiausių ir reikšmingiausių, nebu
vo išnaudota. Ji praslydo", •Tašo 
danų „Politiken" rytojaus dieną 
konferencijai pasibaigus. „Visi, 
kurie tikėjosi, kad pasitarimai 
tarp Danijos, Norvegijos ir Švedi
jos iššauks naują epochą Skan
dinavijos kraštuose, (Udžiai nusi
vils Oslo konferencijos negaty
viais rezultatais", tęsia tas pats 
laikraštis. Danų „Socialdemokra- 
ten" taip labai nenusimena, guo
džiasi, kad dar liko daug kitų 
klausimų, kuriuose pasiekta vie
ningumo, nemano taip jau juodai 
ir apie pasitarimus šiuo konkre
čiu gynimosi klausimu, anot jo, 
Osloje paskutinis žodis vargiai ar 
buvo pasakytas. Nepolitinis „Infor
mation" susidariusią situaciją su
muoja: „... keliai turi skirtis, bet

(Perkelta į 4 pusi.)

piežius po sprendimo kardinolo 
Mindszety byloj pareikš savo nuo
monę apie bylą.

Komentuodamas bylos eigą, Va
tikano radijas pareiškė, jog nėra 
abejonės, koks bus „liaudies teis
mo" 'sprendimas. Tačiau pasaulis 
taip pat jau nuteisė tuos vyrus, 
kurie teisia kardinolą vien dėl to, 
jog jis priešinosi materializmo ir 
ateizmo tamsybėms.

New York arkivyskupas kardi
nolas Francis Spellmanas savo 
sekmadienio pamoksle pareiškė, 
jog bandymai išgebėti kardinolo 
gyvybę šiuo metu būtų bevaisiai. 
AP pranešimu, sekmadienį kar
dinolas Mindszenty savo celėje 
atlaikė Sv. Mišias, kai tuo tarpu 
tūkstančiai vengrų sostinės tikin
čiųjų ilgose eilėse stovėjo prie 
grūste prisigrūdusių bažnyčią 
laukdami progos į jas patekti ir 
pasimelsti už savo kardinolą.

AP iš Budapešto praneša, jog 
vengrų vyriausybė grąžino Angli
jai notą, kuria pastaroji protestavo 
dėl savo atstovo neįleidimo į 
Mindszenty bylą.
I

TMutiįtai is visut
Paryžius. Viename pasikalbėjime 

prancūzų min. pirm. H. Queuille 
pareiškė, jog vyriausybė pasiūlys 
britams ir belgams sudaryti visų 
trijų valstybių kolonijų ūkinę są
jungą.

Rhodos. Izraelio ir Egipto dele
gacijos Rhodos saloje pagaliau 
priėmė bendro darbo planą ir tęs 
toliau pasitarimus dėl pietų Pale
stinos demarkacijos linijų.

Londonas. Britų fašistų vadas Sir 
Oswald Mosley neseniai viename 
susirinkime Londone reikalavo fe
deracinės Europos, kuri bazuotųsi 
„vokiečių — britų broliškumu".

Roma. Į Europos konferenciją 
spėjama pakvietimus gaus taip pat 
Italija, Airija ir Skandinavijos 
kraštai.

Istanbulas. Pietinėj Turkijoj ir 
Istanbule įvyko 10 sek. žemės dre
bėjimas. Smarkiai apgriauta apie 

* 100 namų. *
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LIETUVIU TREMTINIU ŠVIETIMAS VOKIETIJOJ
LTB ŠVIETIMO VALDYBOS PIRMININKO PRANEŠIMAS LTB APYG. PIRMININKŲ SUVAŽIAVIME

1949 M. VASARIO 1. D. SELIGENSTADTE

švietimo Valdybos veikla
1948 m. kovo mėn. 4 d. LTB 

atstovų suvažiavimas Schwein- 
furte, priėmęs naująjį LTB Švie
timo statutą, pakeitė LTB statuto 
II priedo — Švietimo Nuostatų 32 
str. ta prasme, kad LTB Centro 
Komitetas Švietimo Valdybą ren
ka iš asmenų, kurie tiesiog vado
vautų savo specialybės sričiai. 
Tuo būdu kiekvienas Švietimo 
Valdybos narys atskirai renka
mas tam tikroms pareigoms. LTB 
Centro Komitetas turėjo sudaryti 
Švietimo Valdybos darbo statutą, 
paskirstyti ir apibrėžti Švietimo 
Valdybos narių darbo sritis bei 
jų apimtį ir kiekvienai darbo sri
čiai parinkti astakingą Švietimo 
Valdybos narį tos srities darbui 
vadovauti. Centro Komitetas priė
mė naująjį statutą, atsižvelgda
mas į Švietimo Valdybos nueitą 
kelią ir susitvarkymą iki šiol, ir 
išrinko naują Švietimo Valdybą.

Šiuo metu Švietimo Valdyba 
yra tokios sudėties:
1. Švietimo Valdybos pirmininkas 

ir bendrųjų reikalų vadovas — 
Mykolas Židonis,

2. Pradžios mokslo vadovas — 
Justinas Skuodas,

3. Auštesniųjų, ir specialinių mo
kyklų vadovas — Adolfas Kle
mas,

4. Aukštojo mokslo reikalų vado
vas — prof. Dr. O. Stanaitis, ______

5. Kultūros reikalų vadovas —J met nustatomas
Povilas Gaučys,

6. Sveikatos reikalų vadovas — 
Dr. Juozui Bartkui atsistatydi
nus, vieta vakuoja,

7. Anglų zonos Švietimo skyriaus 
atstovas — Matas Krikščiūnas,

8 Mažosios Lietuvos Tarybos Švie
timo Skyriaus atstovas Marty
nas Lacytis.
Pagal statutą Švietimo Valdyba 

yra kolegija, kuri bendruosius 
reikalus taria savo posėdžiuose 
ir kurios kiekvienas narys tiesiog 
vadovauja numatytai darbų sri
čiai.

Švietimo Valdyba, be Centro 
Komiteto rinkto pirmininko, pati 
išsirenka iš savo tarpo vicepir
mininką ir sekretorių. Sviet. Val
dybos vicepirmininku yra P- Gau
čys ir sekretoriam — J. Skuodas.

Savo posėdžiuose Švietimo Val
dyba, kaip kolegija, taria tokius 
reikalus, kuriuos pagal Lietuvos 
įstatymus bei tradicijas turėjo 
spręsti Švietimo Ministeris ir ku
riuos tremtyje pagal LTB Švieti
mo Nuostatus turi spręsti Švie-

timo Valdyba. Pvz. mokslo metų ’ 
pradžios ir pabaigos nustatymas, < 
vadovaujamojo, inspektuojamojo s 
bei mokomojo personalo skyrimas « 
bei atleidimas, švietimo įstaigų ’ 
darbo ir kitokių taisyklių prie- i 
mimas, programų keitimas ir 1.1 I 

Švietimo Valdyba ir švietimo ’ 
įstaigų vadovybės tvarko moky
mo ir auklėjimo darbą pagal Lie- ' 
tuvos įstatymus LTB Švietimo 1 
Nuostatų nustątyta tvarka. Pagal 1 
švietimo Nuostatus mokytojams 1 
įskaitomas stažas ir pensijų išsi- ' 
tarnavimas, o mokiniai garma 
mokyklų baigimo pažymėjimus 
bei atestatus ir įgyja tokias pat 
teises, kokias Lietuvos įstatymai ' 
teikė baigusiems atitinkamas Lie
tuvos mokyklas. Yra tai forma
liniai įsipareigojimai išlaisvintos 
Lietuvos valstybės ateičiai. Neša
me moralinę atsakomybę už Lie
tuvos mokyklos programas ir ge
rą vardą užsienio aukštųjų mo
kyklų akyse. Dar didesnė atsako
mybė už savojo jaunimo auklėji
mą pagal Lietuvos mokyklos tra
dicijas ir tautinius idealus.

Švietimo Valdyba stovi to atsa
kingo darbo centre.

Centralizuotos mokyklų pro
gramos, darbo taisyklės, suda
ryti auklėjimo planai, nustatytos 
visuomeninio ugdymo ir vertini
mo taisyklės, sutvarkytas moki
nių organizacijų veikimas, kas- 

, _______ —------J visoms moky
kloms privalomas mokslo metų 
planas, centralizuota brandos ate
statų registracija, centralizuotas 
pražudytų mokslo cenzo doku-

1 mentų pakaitalų sudarymas, nu- 
> statyta tvarka mokytojų darbui 
• ir išsitamavimui registruoti tam 
’ tikruose tarnybos lapuose, pagal 

Švietimo Valdyboje rašomus mo-
i kytojų tarnybos įsakymus. Turi

me vieną centrinę biblioteką, ku
ri nuolat papildoma naujais lei
diniais. Knygų Leidimo Komisi
jos nustatyta tvarka Centr. biblio
tekos knygomis naudojasi moky
tojai ir mokiniai.

Švietimo Valdyba yra atstovau
jama Švietimo ir Kultūros Ta
ryboje, kur svarstomi pagrindi
niai viso pasaulio lietuvių ben
druomenės švietimo bei kultūros 
reikalai, Švietimo ir Kultūros Ta
rybos įsiteisėjusiais nutarimais. 
Švietimo V-ba vadovaujasi savo 
veikloje.

Švietimo Valdyba nuolat ben- 
dradarbiauja su LTB Centro Ko
mitetu bei Apygardų Komitetais.

menė, įvertindami ketverių moks- J 
lo metų nuveiktus darbus, mato l 
— mokytojai tremtiniai tai tikra : 
Dievo palaima mūsų jaunimui ir ; 
Lietuvos ateičiai.

Švietimo Valdybos ir mokytojų 
darbo santykiai bei ryšiai — tik 
moralinio pobūdžio. Mokytojų pa
reigingumas nėra pagrįstas ku
riuo tarnybiniu ar materialinių 
spaudimu iš Švietimo Valdybos 
pusės, arba kuriais išskaičiavi
mais iš mokytojų pusės. Tačiau 
ta aplinkybė nesutrukdė ben
druomenės darbo drausmės bei 
pareigos ryšių Švietimo Valdybos, 
Švietimo įstaigų vadovybių ir 
mokytojų tarpe.

Mokyklų vadovybės ir moky
tojai tvarkosi pagal įstatymus, 
taisykles ir Švietimo Valdybos 
nurodymus, tačiau, esant dides
nei darbo decentralizacijai, mo
kyklų darbuotojai neša už mo
kyklos darbą bei jaunimo auklė
jimą didesnę atsakomybę trem
tyje, negu tai buvo Lietuvoje. 
Tėvų, bendruomenės ir komitetų 
pareiga padėti mokyklai tame 
darbe.

Bendrojo lavinimo mokyklų 
tinklas ir jų darbas.

Š. m. kovo 12 d. baigiame ket
virtuosius mokslos metus. Švie
timo įstaigų skaičius, kad ir ne
pastovus, bet tik nežymiai yra 
svyravęs per tuos ketverius me

Vietos Švietimo įstaigos bendra
darbiauja su apylinkių švietimo 
skyriais. Bendradarbiavimas nuo
širdus, juo labiau, kad Švietimo 
Valdybos pirmininkas ir keletas 
Švietimo Valdybos narių nuolat 
buvo ir tebėra Centro, anksčiau 
Vyriausiojo, Komiteto nariais. 
Tiek Švietimo Valdybos, tiek 
Centro ar apygardų bei apylin
kių Komitetų buvo rūpintasi ge
rinti švietimo darbuotojų padėtį, 
kovoti už didesnius mokytojų 
etatus ir atlyginimus. Deja, ne- 
visuomet galima pasiekti ko no
rima. Finansinė bendruomenės 
padėtis sunki, visa Švietimo Val
dybos sąmata remiasi aukomis, 
kurios nėra nei nuolatinės, nei 
pakankamos. Dėl nuolatinių lėšų 
trūkumo ir švietimo darbo plana
vimas pasidaro beveik neįmano
mas.

Todėl ir mūsų mokytojų atly- 
ginimas ir visas jų darbas vis dar 
neišeina iš vargo mokyklos są
lygų-

Iš antros pusės, turime konsta
tuoti lietuvio mokytojo tremtinio 
idealizmą, kultūringą savo profe- 
sinio darbo supratimą ir pašiau- | tus. Nei mokyklų tinklas, nei nio
kojimą bendriesiems tautos rei
kalams. Tuo ir paaiškiname, kad 
mūsų vargo mokykla nepakriko 
ir dirba jau ketvirtus mokslo me
tus.

kytojų bei mokinių skaičių kitė
jimas iki šiol tremtyje nebuvo bū
dingas mūsų bendruomenės prie
augliui ir mažėjimui. Mokyklų 
steigimas, jų uždarymas ir nau-

nuo mūsų stovyklų kilnojimo. 
Kilnojant stovyklas, kilnojamos 
ir mokyklos. Jos likviduojamos, 
jei stovyklos gyventojai išblaško
mi nedidelėmis grupėmis. Dėl 
stovyklų kilnojimo buvo likvi
duotos dideliu vargu 1945 nu 
įkurtos ir gražiai veikusios Wies- 
badeno, Mūnchen - Lohengrino, 
Wurzburgo, Schweinfurt o, Det- 
moldo gimnacijos, Ansbacho, Am- 
bergo, Fuldos, Bad-Mergenthei- 
mo, Neu-rMūnsterio, Kielio-Frid- 
richsorto, Bukstehudės progimna
zijos ir atitinkamų vietų pradžios 
mokyklos bei vaikų darželiai.

Buvo kilnojamos, jungiamos ir 
iš naujo kuriamos šių vietovių 
Švietimo įstaigos: Scheinfeldo (Re- 
gensburgo), Schwabisch-Gmundo 
(Nūrtingeno), Pfullingeno (Tubin
gen o), Diepholzo (GroB-Hesepės, 
Dedelsdorfo, Hanoverio, Gottin- 
geno, Lehrtės), Neustadto (Lu- 
becko), Vatenstedto (Braunschwei- 
go), Pinnebergo (Kl.-Vittensee), 
Spakenbergo (Fischbecko), Gar- 
mischo (Bambergo), Domstadto 
(Gunzenhauseno), Felbacho (Stutt- 
gardo). Buvo ir smulkesnių vie
tovių, turėjusių pradžicfe mokyk
lų bei vaikų darželių, kurioms 
teko kilnotis ir iš naujo kurtis.

Natūraliai dėl permažo skai
čiaus mokinių likvidavosi tik Ro- 
senheimo, Volterdingeno ir Bi- 
beracho progimnazijos ir šiuo me
tu yra likvidacinėje stadijoje

• Pfullingeno gimnazija.
Pridedamoji lentelė parodo

• bendrųjų mokyklų skaičius per
• visus tremties metus (1945-6 — 
į I 1948-9 m. m.).
■ Į Švietimo įstaigų 1945-46 —

Tiek tėvai, tiek visa bendruo- jų steigimas daugiau priklausė 1948-49 m.m statistika.

Eil. 1945—46 mokslo metais buvo
Vaikų darželių Prad. mokyklų Progimnaz. Gimnazijų

Nr. Zona Skai Auk- Mo- Skai Mo Mo Sk. Mo Mo- Sk. Mo Mo
čius lėt. kin. čius kyt. kinių kyt. kin. kyt kinių

1. Amerikiečių 31 49 1070 46 180 1914 8 89 342 *10 275 1500
2. Anglų 32 52 942 51 132 1931 6 54 160 7 141 841
3. Wurtenbergo 8 9 122 15 15 242 — — 3 39 101

.Viso 71 110 2134 112 327 4087 14 143 502 20 455 2442

, 1946—47 mokslo metais buvo
1. Amerikiečių 37 59 1131 46 173 1973 10 113 295 11 402 1544
2. Anglų 31 52 1272 45 132 1913 7 46 232 10 185 967
3. Wurtenbergo 8 9 110 17 48 265 2 22 40 3 62 184

Viso 76 120 2513 108 353 4151 19 181 567 24 649 2695

1947—48 mokslo metais buvo
1. Amerikiečių 30 60 1107 36 170 1826 9 * 120 344 11 282 1478
2. Anglų 39 68 985 45 143 1563 4 44 129 11 184 920
3. Wurtenbergo 7 20 188 16 51 266 2 21 36 3 62 215 ■

Viso 76 148 2280 97 364 3655 15 185 509 25 528 2618 '
• 1948—49 mokslo metų pradžioje buvo

1. Amerikiečių 23 53 975 30 147 1737 6 82 247 11 243 1466.
2. Anglų 35 55 816 37 122 1699* 3 26 64 12 187 836
3. Wurtenbergo 3 7 144 12 27 255 « 2 20 43 3 57, 202

Viso 61 115 1935 79 296 * 3691 11 128 354 26 487 2504

Jurgis Jankus

IPUJŠIIS
45

— Ne velėna, bei kai ateis ir atsisės ant skylės . . . 
Pro kur išlįsi?

Tikrai, išlįsti nebebuvo pro kur. Galėjo visiškai nety
čia užeiti, ir, jeigu tuo tarpu būsi viduj, — dingęs.

Brolis pasilenkė ir pažiūrėjo į vidų, nors tenai buvo 
visiškai tamsu.

— Reikės kasti atsarginį išlindimą, pasakiau.
Palys juokingai suraukė veidą ir ėmė kasyti pa

kaušį.
— Velnias dabar jį iškas, — nusikeikė.
— Jeigu tu nenori, aš vienas iškasiu, bet taip nė 

vienos nakties rėmiai miegoti negalėsiu.
Toj pusėj, kur iškasėm angą, buvo eglynas. Nors ir 

jaunas, bet pasilenkus arba atsigulus žiūrint, buvo ga
lima už keliasdešimt žingsnių matyti, o kitam šone 
buvo dar kelios jaunos eglutės jau sumišusios su 
alksniukais ir ąžuoliukais, o toliau ėjo jaunas, tankus 
beržynėlis. Jeigu būtų iš karto susivokta, būtų pa
kasta dešimt gerų žingsnių griovys, paskum uždengta, 
ir juo prireikus visada būtų galima pasprukti.

Brolis parodė ranka kaip tik į tą pusę.
— Čia tiesiai į tuos krūmus, — pasakė, — o tenai jau 

galima prašyti Dievo greitų kojų.
— Bet velnias jį užgrįs? — vėl atsiliepėxPalys.
Jis nenorėjo imtis darbo, bet aš kitaip ir nebegal

vojau.

— Rytoj atsinešk dar vieną kastuvą ir šautuvą, — 
pasakiau broliui.

— Jeigu kas užkrėplintų, su pirštu neatsiginsi.
Po to brolis atsisveikino ir nuėjo, o mudu su Palių 

sulindome į vidų.
— Velniškai būtų gera ką nors karšta išgerti, — praš

neko Palys.
Nuo Velykų pirmos dienos mes nieko karšta burnoj 

nebuvom turėję, bet dabar man pasirodė, kad Palį ima 
drebulys.

— Tau šalta, — pasakiau.
— Ne, tik taip šiurpu. Sušilęs pastovėjau be darbo 

ant tos prakeiktos duobės ir atvėsau. Karšto išgėrus 
būtų geriau. Kad žinotum, kur yra, atneštum nors 
sulos.

Kur pastatyta sula, nežinojau, o patamsy pagal pa
sakymą vis tiek negalėjau rasti. Palys ėmė drebėti. 
Iš karto drebant supratau tik iš virpančio kvapo, bet 
paskum ėmė virpėti visas guolis.

— Koją ar skauda? — paklausiau. — Gal nuo seilių 
užsikrėtė?

— Ne. Aš tik sukaitęs atvėsau.
— Bet vakaras, rodos, nebuvo šaltas?
— Ir man taip rodėsi, bet atvėsau.
Paskum ilgai tylėjom. Jis nustojo drebėjęs.
— Pažiūrėk, gal yra koks lašas sulos, — pasakė.
Bet sulos nebuvo. Patamsy apgraibiąu: galva ir ran

kos degė kaip ugny.
— Tau tikrai koją, — sakiau. — Duokš nuausiu 

batą.
— Nereikia. Koja tvarkoj, tik kažin kas kitas prisi

kabino.

Aš nenorėjau tikėti, kad būtų ne koja. Su peršautom 
kojom žmonės mėnėsius išguli ligoninėse, ir aš niekaip 
negalėjau įsivaizduoti, kad jis su tokia koja galėjo 
vaikščioti ir dar sunkiai dirbti.

— Tu šiandien perdaug sunkiai nešei. Tiek spyrių 
sunešti — nejuokai.

Palys nieko neatsakė, nors jutau, kad patamsy šyp
sosi. Tada man staiga atėjo mintis.

— Sakyk, kur yra sula. Aš eisiu atnešti.
— Nerasi.
— Rasiu. Kiekvieną beržą keliais apvaikščiosiu, kol 

rasiu.
— Išauš.
— Tai kas. Išaušus atnešiu.
— Nereikia. Užmigsiu ir viskas praeis.
— Nepraeis. Aš dieną miegojau, vis tiek dabar neuž

migsiu. Ar čia gulėsiu, ar po mišką vaikščiosiu, ar ne 
vis tiek. Tavęs vieno čia niekas nepagaus.

— Nueisi ir paklysi! — susijuokė ir staiga susilaikė.
— Kas yra?
— Šoną nudiegė.
— Matai, sakyk. Vis tiek ir tu neužmigsi.
Tada jis smulkiai nusakė, kurioje beržyno vietoje 

pasatatė net penkis lovelius. Vienas esąs visiškai netoli 
pakraščio, ir, jeigu aš visą laiką eisiąs paupeliu, kol 
prieisiąs senąjį beržyną, tada pasuksiąs tiesiai į dešinę 
ir, dešimt žingsnių paėjęs, imsiąs apžiūrinėti kiekvieną 
beržą, tikrai rasiąs.

Pasiėmiau indą ir išėjau, bet ne upelio link, o visai 
į kitą pusę.

2
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Pastabos: Siems mokslo metams 
prasidėjus, anglų zonoje dėl saky
tų kilnojimų visos progimnazi
jos likviduotos, o mokiniai sukil
noti į gimnazijas, kurių šiuo me
tu yra ten 10.

2) Amerikiečių zonoje šiais 
mokslo metais likviduota 
Schweinfurto gimnazija ir Rosen- 
heimo progimnazija. Šiuo metu 
veikia 10 gimnazijų ir 5 progim
nazijos.

3) Prancūzų zonoj likviduota 
Biberacho progimnazija ir likvi
dacinėje stadijoje yra Pfullingeno 
gimnazija. Liks 2 gimnazijos ir 1 
progimnazija.

4) Atitinkamai keičiasi ir pra
džios mokyklų bei vaikų darže
lių tinklas.

Kad būtų pilnesnis mūsų Švie
timo įstaigų mokinių sudėties 
vaizdas, duodami šie 1948—49 
mokslo metų skaičiai:

a) Aukštesniųjų mokyklų moki
niai klasėmis: I kl. 553, II kl. 465, 
III fcl. 542, IV kl. 442, V kl. 334, 
VI kl. 263, VII kL 201, VIII kl. 158.

b) Pradžios mokyklų mokiniai 
skyriais: I sk. 893, II sk. 783, III 
sk. 913, IV sk. 891, V sk. 85, VI 
sk. 51, VII sk. 2, VIII sk. 2.

c) Tikybos atžvilgiu.

Anglų 
Amerik.
Vūrt. ap.

Vaikų 
darž.

600 
934 
144

Katalikų

Viso 
2490 
4174 

628

Vaikų 
darž.
212
40

Evangelikų Kitokių

Viso
15
14

3

Prad. 
m-lose 

1131 
1599 
246

Aukšt. 
m-lose 

759 
1641 
238

Prad. Aukšt. 
m-lose m-lose Viso 

910 
237 

13

563
135

7

135
62

6

1678 2976 2638 7292 252 705 203 1160 32
d) Lyčių atžvilgiu:

V. darž Pr. m-lose Aukšt. m. Viso
• Berniukų 953 1919 1421 4293

Mergaičių 982 1772 1437 4191

1935 3691 2858 8484
e) Amžiaus atžvilgiu.'

i 3—5 6 7—9 10—14 15—17 18—21 Daug, kaip
Vaik darž. 1784 151 — . — — — —
Pr. m-lose —. 620 1963 1052 56 — —
Aukšt. m. — • — — 1606 933 296 23

1784 771 1963 2658 989 296 23

Pastabos: 1) Iš šios lentelės ma
tome, kad ne visi 6 metų vaikai 
lanko pr. m-lą, yra ir/atsilie
kančių, 2) Gana žymus procentas 
10—14 metų vaikų pr. m-los I 
Ipsn. dar nebaigę.

Šiuo metu veikia:
Anglų zonoje, a) Gimnazijos: 1) 

Augustdorfo, 2) Blombergo, 3) 
Diepholzo, 4) Greveno, 5) Neu- 
stadto, 6) Oldenburgo, 7) Pinne- 
bergo, 8) Spackenbergo, 9) Uch- 
tės, 10) Vattenstedto.

Amerikiečių zonoje, a) Gimna
zijos: 1) Augsburgo, 2) Eichstatto, 
3) Hanau, 4) Ingolstadto, 5) Kas- 
sel-Mattenbergo, 6) Kempteno, 7) 
Memmingeno, 8) Mūnchen-Frei- 
mano, 9) Scheinfeldo, 10) Seligen- 
stadto b) Progimnazijos: 1) Dil- 
lingeno, 2) Domstadto, 3) Garmi-

Viso

Zona Skautų Ateit. Kud. Sporto Teatro Orkestr. Liter. Meno Koop.
Anglų 585 214 — 102 — • — _ — — 24
Amerik. 1094 269 7 187 27 7 19 35 18 —
Prane. 177 43 — — — — — — — —

1857 526 7 289 27 7 19 35 18 24

Emigracija per 1948 metus į 
mokinių ir mokytojų skaičių žy
mesnės įtakos neturėjo, mokyto
jų skaičius žymiau sumažėjo ang
lų zonoje, bet mokyklos darbui 
tuo tarpu nepakenkė, nes turė
jome per didelį mokytojų skai
čių. Blogiau, kai išvyksta moky
tojai specialistai, bet tai pradeda 
reikštis tik šiomis dienomis, pain- 
tensyvėjus emigracijai į U.S.A.

Šiuo metu turime visų rūšių 
mokyklose pakankamą skaičių 
kvalifikuotų mokytojų.

Darbo našumas.
Darbo našumas gimnazijose 

klasių atžvilgiu nevienodas. Na-
*) 69 mokiniai (Mažosios Lietu

vos gyventojai) lanko vokiečių 
mokyklą ir vakarais susirenka 
mokytis į lietuvių mokyklą litua
nistinių dalykų.

SovietiMS įudiįGS „MftŪkiauSMUf&i''
London (LAIC) — 1948 m. lapkr 

24 d. britų parlamento žem. rū
muose atstovas Marples paklausė 
užs. įeikalų ministerio, kokio po
būdžio diplomatinius santykius Jo 
Didybės Vyriausybė palaiko su 
Gudija.

Užs. reik, viceministeris Christo
pher Mayhew atsakė: „Jo Didy
bės Vyriausybė neturi jokių di
plomatinių santykių su Gudija."

Marples: „Akivaizdoje fakto, kad 
Gudija yra atstovaujama UN ir 
ten turi balsavimo teisę, argi gerb. 
Džentelmenas nelaiko pageidautina 
turėti tinkamai akredituotų misijų 
tam kraštui?"

Mayhew: „Kai Ukraina ir Gudi
ja buvo priimtos į Jung. Tautas, 
Jo Didybės Vyriausybė sugestijo- 
navo Ukrainai, kaipo didesniųjai 
iš tų dviejų valstybių, kad mes tu
rėtume pasikeisti diplomatiniais 
atstovais. Prašymas buvo patiek
tas per tarpininkų, Sovietų Vyriau
sybę, ir negauta jokio atsakymo. 
Šiose aplinkybėse nebuvo laikoma 
verta adresuoti prašymų Gudijai." 

scho, 4) Rothenburgo, 5) Veideno.
Wurtembergo apygardoj (Pran

cūzų zonoje), a) Gimnazijos: 1) 
Pfullingeno, 2) Ravensburgo, 3) 
Schwabisch-Gmundo. b) Progim
nazijos: 1) Felbacho.

Gimnazijų darbą prižiūri in
spektoriai. a) Amerikįečių zonoje 
— St. Barzdukas, J. Jakubonis, 
Ig. Kazlauskas, V. Liulevičius. 
b) Anglų zonoje — Vyr. Inspekto
rius Matas Krikščiūnas su inspek
toriais K. Kavaliausku ir Dr. 
Šėmaičių.

Pradžios mokyklos yra pradžios 
mokyklų inspektorių priežiūroje: 
1) Mūncheno apyg. inspektorium 
yra Juozas Kreivėnas, 2) Main- 
frankeno apyg., išvykus VI. Var- 
neckui, laikinai inspektoriaus pa
reigos pavestos K. Valiukui, 3) 

šiaušias darbas VII—VIII kl., ku
rios buvo negausingiausios ir ku
rių tik 5% mokinių turėjo nepa
tenkinamus metinius pažymius. 
Prasčiausi rezultatai I kl., kuriose 
vidutiniškai 17% mokinių turėjo 
nepatenkinimus metinius pažy
mius. Gin^nazijos pedagogai linkę 
kaltinti dėl šio reiškinio pr. m-lą, 
o prad. mokyklos darbuotojai nu
rodinėja į faktus, kad gimnazijos 
priima iš egzaminų nebaigusius 
pr. mokyklos mokinius, kurie vė
liau ir atsilieka. Aplamai I kl. vi
sose zonose randame menkiausią 
darbo našumą, tuo tarpu kitose 
klasėse darbo našumas amerikie
čių zonoje yra žemesnis, negu ki
tose zonose.

Vidutiniškai skaičius mokinių, 
turinčių patenkinamus arba auk
štesnius metinius pažymius, sie

Gammans: „Ar yra bet koks kitas 
pilnateisis UN narys, su kuriuo Jo 
Didybės Vyriąusybė neturi tiesio
ginės atstovybės? Ar gerb. Džen
telmenas laiko Gudiją esant kuo 
kitu, kaip tik fiktyve būtybe?"

Mayhew: „Aš jau suminėjau 
Ukrainą, kaip kitų UN narį, su ku
riuo mes neturime jokių diploma
tinių santykių. Atsakydamas į pa
pildomojo paklausimo paskutinę 
dalį, aš pažymiu, kad Sovietų auto
ritetai Maskvoje neleidžia diplo
matams pasiekti šių kraštų . sosti
nių."

Marples: „Atsižvelgiant į faktų, 
kad Jo Didybės Vyriausybės pas
tangos buvo darytos labai seniai, 
ar gerb. Džentelmenas ir jo gerb. 
Draugas padarys reprezentacijas 
Rusijai iš naujo, kad pamačius, ar 
mes galėtume galimai gauti atstovą 
tenai?"

Mayhew: „Jeigu mes turime bet 
kokios priežasties tikėti, kad mū
sų reprezentacijos bus sėkminges
nės, mes jas pakartosime."

Grofi-Hesseno apygardos inspek
torium yra Pr. Turu ta, 4) Wūr- 
tenbergo apygardoj, išvykus Dr. 
A. Šerkšnui, paskirtas L. Bulga- 
rauskas.

Anglų zonoje — Schleswig-Hol- 
steino apygardoj inspektorius K. 
Rūkas, Žem. Saksonijos apygar
doj — M. Rauchas ir. K. Dūlys.

Auklėjimo reikalams talkinin
kauja moksleivių organizacijos. 
Veikia skautų, ateitininkų ir ku- 
dirkiečių organizacijos ir negau
sūs dalykiniai būreliai.

Kai kieno buvo manoma, kad 
tos organizacijos nesutars ir užuot 
auklėjusios ims vaikus demorali
zuoti. Tie būkštavimai nepasitvir
tino. Nesutarimų neturime^

Mokinių dalyvavimas organiza
cijose ir būreliuose taip atrodo: 

kia 93% gimnazijose ir 91% pr. 
mokyklose.

Tai ne žemi procentai, tačiau 
turime pažymėti, kad mokinių 
darbingumas stovyklinio gyveni
mo sąlygose neaukštis, mokytojai 
su ta negerove turi daug vargo 
ir susilaukia nemalonumų dėl 
nepatenkinamų pažymių rašymo. 
Iš antros pusės ir mokinio darbo 
sąlygos menkos, nėra lektūros, 
trūksta vadovėlių, kabinetų bei 
mokslo priemonių. Pasitaiko, kad 
pritrūksta kuriam laikui ir mo
kytojo, dalyko specialisto ir dėl
to programa gerai neišeinama, o 
egzaminai reikia išlaikyti. Kylą 
tėvų nepagrįstas nepasitenkini
mas. Tos aplinkybės įtempia at
mosferą tarp mokyklos ir tėvų. 
Švietimo Valdybai tenka pirmoje 
eilėje, žiūrėti, kad nenukentėtų 
mokyklos ir švietimo sistemos

orumas, nes tuo atveju kiltų pa
vojus pakenkti visam bendruo- 

i menės švietimui.
Tremties gimnazijų absolventų 

turėjome
1945- 46 m.m. gale 305
1946- 47 m.m. gale 292 viso 750 abs.
1947- 48 man. gale 153
1948- 49 „ „ turime 158 abiturientus

Auklėjimui suintensyvinti Švie
timo Valdyba yra išleidusi spe
cialų aplinkraštį ir visoms kla
sėms programas., Mokinio elge
sys ir visuomeninis subrendimas, 
L y. mokinio drausmingumas, 
tvarkingumas ir darbštumas ver
tinamas pažymiais. Tiems daly
kams vienodai suprasti ir vertinti 
išleistos taisyklės.

Švietimo Valdybos surinktais 
duomenimis per 1947—48 m. me
tus

a) Anglų zonoje. 1) klasių auk
lėtojai turėjo 2194 suklėjimo pa- i 
mokas. 2) 18 berniukų buvo su
mažintas elgesio pažymys už įvai
rius nusikaltimus, kas sudaro 
1,7% visų tos zonos gimnazijų 
mokinių. 3) 123 berniukai ir 50 
mergaičių turėjo mažesnius negu 
labai gerus drausmingumo pažy
mius, kas sudarė 16,5% visų tos 
zonos gimnazijų mokinių.

b) Amerikiečių zonoje. 1) klasių 
auklėtojai turėjo 2245 auklėjimo 
pamokas. 2) 47 berniukai ir 6 mer
gaitės bausta sumažintu elgesio 
pažymiu, kas sudaro 2,3% tos zo
nos gimnazijų mokinių. 3) 316 
berniukų ir 125 mergaitės buvo 
atestuoti mažesniu pažymiu, negu 1 
labai gerai ir sudarė 24,2% tos 
zonos gimnazijų mokinių.

c) Wurtembergo apygardoje.
1) klasių auklėtojai turėjo 727 
auklėjimo pamokas. 2) Elgesio pa
žymių mažinimo atvejų nebuvo. 
3) Drausmingumas taip pat ge
resnis. Auklėjimo sąlygos pran
cūzų zonoje lengvesnės, nes šei
mos gyvena privačiuose butuose, 
ne stovyklose, kur pačios gyve
nimo sąlygos vaikų auklėjimą 
žaloja.

Dac ftalctausuMs „Ui. Ketic" ft. HedahtaMii
„Mūsų Kelias" š. m. 10 nr. įsi

dėjo šį straipsnelį:
TENDENCIJA IR INFORMACIJA 
Kaip iš tikrųjų atrodo pietinėse 

JAV Valstijose?
„Gyvenimas’ ir pietinėse JAV 

srityse nėra toks baisus."
(Žiburiai, 1949. 2. 1 d. 1 ir
4 psl. antraštės per 3 sk.)

„Nei ūkiuose (net pietiniuose 
štatuose), nei sargų ir tarnaičių 
darbas nėra toks baubas, kaip jį 
nupiešia."

(Ten pat, 4 psl.)
„Tuos, kurie kultivuos pusiau lau

kinius Texaso, Louisianos, Missi- 
ssipės ar Oklahomos laukus, kan
kins sunkiai pakenčiami karščiai 
. . . Dėlto jokiu būdu nepatartina 
vykti į pietinius steitus, bet reiktų 
stengtis pakliūti daugiau į šiaurę, 
arčiau Kanados."

(Žiburiai, 1949, 2. 1 d. 3 psl.)
Spręsk pats, mielas skaitytojau, 

katras pareiškimas teisingesnis: 
pirmasis, kurį ypatingai išryškina 
minėto laikraščio redakcija, ar an
trasis, kurį tame pat laikraščio nu
meryje pateikia bendradarbis A. 
B., jau gyvenąs Amerikoje."

Iš prierašo matyti, kad „M. K." 
citatas iš „Žiburių" 1949. 2. 1 d. 
numerio 1 ir 4 psl. laiko tenden
cingomis. Mes turime priminti, jog 
tos citatos yra iš BALFo atstovo |

irirta** ISelna antradieniais, ketvirtadieniais ir šefltadie- 
„2-1D U H UI nlais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o Šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM S.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. J. Sma'žys, Box 18. Lot 36, Old Kildonan, Vinnipeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirtus, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, Cal. USA. 
„žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —6 doleriai metams.

Užsidarė DP Policijos 
Mokykla

Nuo 1946 m. Stuttgart-Zuffen- 
hausen buvusiose grenadierių 
pulko kareivinėse veikė EUCOM 
įkurta ir prižiūrima DP Policijos 
Mokykla. Mokyklai per vasą jos 
egzistencijos laiką vadovavo U. 
S. Armijos Itn. W. M. Paul, pade
damas stg. Balcavage ir vyr. 
instr, p. Aleksiejew.

Mokykla buvo privaloma kiek
vienam DP policijos tarnautojui. 
Mokslo kursas išeinamas per dvi 
savaites ir apėmė 18 įvairių su 
policijos tarnybą susijusių da
lykų. Šalia teoretinio kurso kas
dien po dvi vai. buvo skiriama 
džiudui, kurį pravesdavo jaunas 
ir miklus lietuvis Kaulakis.

Sausio 28 d. mokykla išleido 
paskutinę DP policininkų laidą, 
kurią pirmuoju baigė liet. Kros- 
niūnas. Mokykla per visą laiką 
paruošė apie 5000 vyrų, JUL.

NAUJA LRK AUGSBURGO SK.
VALDYBA

Augsburgas. Vasario 5 d. Augs
burgo Hochfeldo lietuvių stovy
kloje įvyko LRK Augsburgo sky
riaus visuotinis metinis narių su
sirinkimas, kuriame buvo aptar
ti svarbūs einamieji skyriaus 
veiklos reikalai. Susirinkime bu
vo išrinkta ir nauja skyriaus val
dyba bei revizijos komisija. Į 
Valdybą išrinkti, Ant. Saulaitis, 
J. Virbalis, K. Bertulis, Gr. Mus
teikienė ir P. Savickas. J. Guda
vičius, P. Šeštakauskas ir M. Rė
klaitis sudaro revizijos komisiją.

ATITAISYMAS.
Suinteresuotieji įsigyti dail. A. 

Vaičaičio litografijų mapę rašo 
šiuo adresu: dail. A. Vaičaitis (17b) 
Freiburg in Br., Lorettostr. 58. 
„Žiburių“ nr. 11 minėtam adrese 
buvo padaryta korektūros klaida: 
vietoj (17b) Freiburg i. Br., buvo 
atspausta — (7b) Freiburg i. Br.

p. J. Valaičio pareiškimo spaudos 
konferencijoj, kurioj dalyvavo ir 
„M. K." red. p. Penikas.

Dėlto p. Peniką mes norime pak
lausti: 1. Gal jis» rado, kad „Žib." 
p. J. Valaičio pareiškimą iškraipė? 
2. Jei neiškraipė, tai ar iš tikrųjų 
p. Penikas prileidžia, kad BALFo 
atstovas p. J. Valaitis kažkuriais 
sumetimais skleidžia tendencingas 
žinias ir tuo, sąmoningai ar nesą
moningai, traukia į pavojų emi
gruojančius lietuvius?

Iš savo pusės mes esame įsiti
kinę, jog „M. K." p. Redaktorius 
šiuo tik nori kaip nors nukreipti 
kalbą apie kitus dalykus, kad iš
vengtų atsakymo į jam neseniai 
„Žiburiuose" patiektus klausimus. 
Mes siūlome p. Penikui grįžti prie 
temos. Kai tą pasikalbėjimą baig
sime, tuomet mes pasisakysime ir 
taip p. Penikui galvą graužiančiu' 
lietuvių emigracijos į JAV pietir 
nes sritis klausimu ir dėl tų taria
mai nesuderinamų, kaip nori „M. 
K." sugestijoęuoti, p. J. Valaičio 
ir A. B. pareiškimų. Tik kad galė
tume tais klausimais nesiblašky- 
dami į šalis kalbėtis ir aiškintis, 
gal p. Penikas iš karto dar atsakys 
ir į šiuos klausimus: l.-Jei jis la
bai smarkiai nori stoti prieš lie
tuvių vykimą į JAV pietines sri
tis, kur emigruoti tuomet siūlo? 
2. Kokias realias galimybes į savo 
siūlomus kraštus ar sritis jis gali 
emigruojantiems nurodyti?
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Kravcenkos byla Paryžiuje

Kravcenkos liudininkai kalba
(Mūsų korespondento Paryžiuje pranešimas)

Jei žiūrėtume į Kravcenkos 
bylą su komunistų savaitraščiu 
„Les Lettres Francaises“ kaip į 
bokso rungtynes, tai tada kyla 
.klausimas, kuri iš dviejų pusių 
dabar, po šešių audiencijų ir 35 
valandų ginčų, pasilieka tvir
tesnė.

Komunistai turėjo apginti savo 
šmeižimą, kad Kravčenko pats 
nerašęs knygos „Aš pasirinkau 
laisvę“, kad jis yra palaikomas 
amerikiečių žvalgybos. Iš politi
nio taško žiūrint, jie turi įrodyti, 
kad sovietinis režimas nėra toks, 
kokį aprašo Kravčenko, kad tai 
demokratiškas, o ne policinis 
režimas.

KRAVCENKOS LIUDININKAI 
PATVIRTINA FAKTUS

Antrąją savaitę teismo salė bu
vo taip pilna žmonių, jog sunku 
buvo rasti vietos net ir stovėti, 
nes visi su nekantrumu laukė, ką 
pasakys Kravcenkos išstatytieji 
liudininkai, kurie yra atvykę iš 
Vokietijos ir Austrijos DJP. sto
vyklų.

Komunistai, matydami, kaip 
sunku bus sukirsti šiuos liudinin
kus, kurie visi yra kentėję sovie
tų terorą, stengėsi ginčus nu
kreipti į šalutinius klausimus, kad 
tuo sumažintų publikos susidomė
jimą ir prieš liudininkų apklausi
nėjimą ėmėsi ginčytis dėl knygos 
literatūrinio stiliaus, gramatiškų 
klaidų. Jie Kravčenkai prikiša, 
kad jis pasirinko Vakarus ir dėl 
to esąs išdavikas. Bet ar kas įsi
vaizduoja, kaip būtų, jei tarp 
anglų ar prancūzų diplomatų ku
ris nors, pabuvojęs Maskvoje, 
nebesutiktų grįžti į savo tėvynę, 
o pasiliktų Rusijoje ir ten iš
leistų 600 puslapių knygą, nu
kreiptą prieš anglų ar prancūzų 
režimą. Ar tada sovietų spauda 
vadintų jį išdaviku? Ar galima 
būtų Maskvoje sudaryti tokią by
lą, kokia dabar vyksta Paryžiuje? 
Ar būtų leista įvažiuoti liudinin
kams iš Vakarų valstybių ir duoti 
parodymą? Ar sovietų piliečiai 
turėtų teisę pasisakyti prieš tokį 
žmogų, kaip kad dabar daro 
prancūzų komunistai, ir pavadinti 
jį išdaviku, kad pasirinko prieg
laudą Sovietų Rusijoje? Ne. Šimtą 
kartų ne. Paryžiaus byloj abi 
pusės gali laisvai kalbėti. Sovie
tų piliečiai lengvai gavo vizas 
įvažiuoti į Prancūziją. Jie gali 
nė kiek nesivaržydami pasisakyti, 
ką galvoja apie Kravčenko, ir 
prancūzų komunistai nė kiek ne
sivaržo su žodžiais. Per pirmąsias 
dienas Kravčenko buvo pavadin
tas 17 kartų išdaviku ir 22 kartus 
melagiu.

Tai įrodo, kad tikra laisvė tėra 
tik Vakaruose, o ne Rytuose. O 
tai yra svarbiausia išvada iš šios 
bylos.

Komunistų advokatas Nordma- 
nas iš kailio nėrėsi, stengdama
sis įrodyti, jog Kravčenko esąs 
amerikiečių žvalgybos agentas, 
nes keliaująs Paul Kedrino vardu, 
jog jam nereikalinga viza sugrįžti 
į Ameriką ir „kažkas“ jam padė
jo suruošti spaudos konferencija 
New Yorke, kada jis dar buvo 
nežinomas.

Bet Kravčenko paprašė įrody
mo, kad jis keliaująs Kedrino 
vardu. Pagaliau tas neuždrausta

ir jis buvo tais kartus priverstas 
keisti vardą, nes sovietų policija 
jam lipo ant kulnų...

„AS MACIAU MOTERIS DI
DŽIAUSIAME SALTY DIR

BANČIAS“

Pirmasis liudininkas iš Krav
cenkos pusės prancūzų parlamen
to narys Moyenet, buvęs aviaci
jos majoras, kuriam su prancūzų 
eskadrile „Normandie-Niemen“ 
teko muštis rusų pusėje ir už ką 
buvo sovietų vyriausybės apdo
vanotas „Raudonosios Vėliavos“ 
ordenu ir karo medaliu „Už sovie
tišką tėvynę“ iš karto savo paro
dyme pabrėžė, kad Kravčenko 
yra labai teisingai aprašęs gyve
nimą sovietų Rusijoje ir jam pa
čiam tai teko pamatyti.

Kol dar jis buųp jaunas, pirmo
mis karo dienomis, mažai domė
josi politika, bet greit pamatė, 
kad Rusijoje nėra jokios spau
dos laisvės ir yra daug blogiau, 
negu Hitlerio valdžioj.

— Prancūzijoje niekam nedrau
džiama savo ministrus pavadinti 
išdavikais ir žmogžudžiais, kaip 
tai labai dažnai daro komunistų 
laikraščiai, bet tegu pabandoma 
tai daryti Rusijoje...

Moyenet gerbia rusų kareivį ir 
įvertina jo herojiškumą. Pradžioj 
jam sunku buvo susidraugauti su 
sovietų kariais. Šie vengė užsie
niečių, nors ir drauge kovojo, bet 
vėliau susigyvenus, papasakojo,

jog komunistai nėra jau taip gau
sūs Rusijoje ir jie sudaro mažu
mą, kad labai sunku patekti nau
jai į partiją, nes ši pasidarė pri
vilegijuota klasė. Žmonės nusi
vylė revoliucija, nes ji padėties 
nepagerino. Rusų kareiviai dėl to 
herojiškai taip kovojo,, kad manė, 
jog po sąjungos su amerikiečiais 
ir Atlanto chartos pasirašymo so
vietinis režimas pasikeis, ir jie 
bus išlaisvinti.

Moyenet teko matyt pačiam sa
vo akim rusų moterų kalinių sto
vyklą, kurioj nuo akstyvo ryto iki 
vėlyvos nakties turėjo dirbti lau
ke šaltyje, blogai apsirengusios, 
saugomos kitų moterų, kurios per 
petį buvo užsimetusios rankinį 
kulkosvaidį. Tarp tų moterų bu
vo padariusių įvairius mažus nu
sikaltimus. Buvo net tokių, kurios 
už pavėlavimą į fabriką turėjo 
sėdėti dvejus metus, kas jį, pran
cūzą, labai stebino.

Karo metu Rusijoj^ visi radijo 
aparatai buvo konfiskuoti ir jų 
pačių eskadrilei teko daryti dide
lius žygius, kad būtų paliktas ra
dijo aparatas, kurį atsivežė su 
savim iš Anglijos, kad galėtų 
klausytis Londoną.

Tačiau kai eskadrilė sugrįžo į 
Prancūziją, tai jos tarpe mažai 
beliko komunistų.

Anglija stiprina žemyno aviacija
Paryžius. Iš patikimų šaltinių 

pranešama, jog D. Britanija yra 
numačiusi Vakarų Europos Unijos 
Valstybėms perleisti 250 spraus- 
minių kovos lėktuvų, kad tuo bū
du sustiprintų Vakarų Europos ka
ro aviaciją. Anot „S & S", šis ang
lų nutarimas esąs vienas iš svar
biausiųjų Vakarų Europos gyny
bos sistemoje. Tai ne tik stiprina 
Vakarus, bet kartu turi tikslą at
baidyti Sovietus nuo karo rizikos. 
Anglai šiuo metu ruošia didžiulį 
planą, tačiau pirmiausia jie nori 
sustiprinti Prancūzijos, Belgijos, 
Olandijos ir Liuksemburgo karines 
pajėgas. Dauguma šių kovos lėk
tuvų teks Prancūzijai, kuri jau 

Skandinavijos karinės sąjungos fiasko
(Atkelta iš 1 psl.) 

rezignuoti neverta. Danija ir Nor
vegija turi sau kelią pasirinkti. 
Mes įsitikinę, kad netrukus sutik
sime mes ir Švedija, nes esame 
tikri, kad Vakarų Europos demo
kratinėms valstybėms yra tik vie
nas kelias. Mūsų vėl susivieni
jimas yra tik laiko klausimas, ta
da jis bus pasiektas ne kompromi
sais, o pilnu demokratiniu soli
darumu" ...

Norvegų spauda taip pat nero
do jokio rūstumo. „Tiek strate
ginis, tiek tradicinis skirtumai ne
leido surasti bendro tvirto pagrin
do gynimosi paktui, kurs būtų ga
lėjęs duoti kiekvienai iš tautų tą 
saugumo jausmą", rašo vyriausy
bės organas „Arbeiderbladet”. „Bet 
tie su pasitikėjimu vesti pasitari
mai vis dėlto suartino, o ne atito
lino mus, jie nepaliko jokio kar
tėlio”, tęsia laikraštis toliau. „Af
tenposten" gi rašo: „Nevienodu
mas mūsų tautų pergyvenimuose 
per pasaulinį karą iššaukė skirtin
gą tiek neutralumo vertės, tiek 
šiaurės kraštų gynimuisi reikalin
gų karinių garantijų supratimą. 
Tačiau apie vieni kitus mes žino
me tai, kad mes trokštame šiau
rės kraštų laisvės ir saugumo, nors 
ir skirtingais keliais eidami."

Iš švedų spaudos tik vienas „Da 
dens Nyheter" gerokai čaižo bota
gu švedų politiką ir kaltina švedų 
vyriausybę už fiasko Osloje. Kon
statuodamas didelį ir griežtą nuo
monių skirtumą tarp švedų ir nor
vegų, nežiūrint ministerio pir-

mininko Gerhardseno tuščių fra
zių jo radijo kalboje, laikraštis 
konstatuoja, kad norvegams nelie
ka nieko kito, kaip prisidėti prie 
Atlanto pakto ir jau greit, nes so
vietų nota tą skubėjimą iššaukia. 
Dėl sovietų akcijos laikraštis ra
šo: „Rusų akcija pasauliui ir Skan
dinavijos tautoms tegali būti reikš
minga tik vieninteliu būdu — ati
daryti akis tiems, kurie ligi šiol 
negalėjo arba nenorėjo matyti, 
ko Rusija trokšta — o čia ji jau 
savo pirmą laimėjimą nusiskynė 
— tai susiskaldžiusios Skandinavi
jos, nesaugios Skandinavijos, o 
tokia suskaldyta Skandinavija yra 
atspindis tokio suskilusio ir be
ginklio pasaulio, kuris tinka rusų 
imperializmui, kaip kad prieš de
šimtį metų tiko jis Hitlerio impe
rializmui .. Kas gi yra pagaliau at
sakingas, kad tie jau 1948 m. ge
gužės mėn. taip išgarsinti pasita
rimai tarp Skandinavijos valstybių 
nepasisekė? Detaliai dabar dar 
negalima apspręsti. Tiek tik aišku, 
kad švedų delegacijos laikysena 
buvo pilna prieštaravimų. . . Šve
dų atstovai pareiškė, kad sąjunga 
ne tik formaliai, bet ir realybėje 
turi būti „laisva" ir „laisva nuo 
aliansų". Jeigu Norvegija būtų su 
tokia sąjunga sutikusi, švedų už
sienio reikalų vadovybė būtų pa
laikiusi tai švedų neutralumo ir 
izoliacionizmo laimėjimu ... Iš 
tiktųjų tai dvi linijos -švedų poli
tikoje — abi jos papratusios mas
kuotis natūraliu gėdos jausmu — 
paskutiniu momentu buvo lemian
čios. Pirmoji yra dvasinio neutra-

TURISTAI NEPAŽĮSTA 
RUSIJOS

Kitas liudininkas, taip pat 
prancūzas inžinierius, Bomet, ku
ris ilgus metus išbuvo Rusijoje 
inžinieriumi, užpereitais metais 
parbėgo iš Rusijos, ten išgyvenęs 
apie 40 metų. Jam teko pergy
venti revoliuciją, karą ir matė, 
kokį progresą sovietų režimas 
pasiekė pramonėj.

Bomet papasakojo, kad per pas
kutinįjį karą jis buvo drauge su 
kitais 137 prancūzais uždarytas 
l kalėjimą, nes Rusija tada buvo 
Vokietijos sąjungininkė ir Pran
cūzijos priešas. Bet ir vėliau, kada 
Prancūzija tapo sąjungininkė, jis 
tebebuvo laikomas kalėjime, jog 
iš 137 prancūzų didžioji dalis 
mirė.

Jis vaizdžiai nupasakojo, kaip 
NKVD tardo, kaip kaliniai laiko
mi kalėjimuose, jog jam ne tik 
teko pamatyti visas tas baisybes, 
kurias Kravčenko aprašo savo 
knygoje, bet ir pergyventi.

— Tarp kalinių koncentracijos 
stovyklose aš sutikau labai daug 
kitų tautybių asmenų, kaip lie
tuvių ...

Ir savo parodymą jis užbaigė:
— Visi tie, kurie gyveno Rusi

joje, išskyrus turistus, pažįsta, 
kas yra teroras.

neseniai gavo 30 sprausminių 
Vampiro tipo lėktuvų. Apskritai 
Vakarų Europos aviacijos gynybos 
schema yra išdirbta pagal RAF 
(anglų karališkosios aviacijos) me
todus. Ryšium su tuo prancūzų, 
belgų ir olandų lakūnai Anglijoj 
anglų instruktorių bus ' mokomi 
sprausminiais lėktuvais naudotis. 
Šis pirmasis anglų planas, siekiąs 
apginti Vakarų Europą, bus įjung
tas į Atlanto paktą, kai tik šis 
bus pasirašytas ir pradėtas vyk
dyti. Jei JAV kongresas numatys 
paremti Vakarų Europos apsigin
klavimą pinigais, bus daroma žy
gių sprausminius lėtuvus tiesiog 
Prancūzijoje, o, jei bus galima, ir 
Belgijoje bei Olandijoje gaminti.

lumo linija, atstovaujama daugiau
sia užsienio reikalų ministerio Un- 
deno, kurs pateisino Pabaltijo 
valstybių užgrobimą, kurs tolinosi 
nuo Vakarų tuo pačiu nepartršku- 
mu, kaip ir nuo Rytų, kurs pareiš
kė, kad rusų agresija Suomijos 
atžvilgiu negalėjo paveikti švedų 
politikos. Nuo tos rūšies neutra
lumo kelias nebeilgas ligi tų so
cialdemokratų, kurie prieš kelis 
mėnesius bendradarbiavimo šali
ninkus laikė karo kurstytojais, in 
komunistų, kurie savo parolės 
griežtai laikėsi. Antroji laiminti 
linija yra defaitizmo — defaitizmo 
strauso politikos pavidalo, nuolat 
šaukiančio, kad gal mes, ateinan
čiam karui ištikus, galėsime išlikti 
nuošaly ir todėl dabai* atsisakome 
prisidėti prie to, kas gedėtų tokį 
karą sutrukdyti arba duotų mums 
daugiau galimumų tokiam karui 
ištikus. Šis defaitizmas yra tuo 
nemalonesnis, kai jis dangstosi 
gynimosi noro skraiste, nors, kaip 
iš paskutinių debatų paaiškėjo, at
sisakoma realiai diskutuoti tikrą
sias gynimosi problemas".

Visa kita švedų spauda švytuoja 
tarp rimtų įspūdžių ir visokių pas
katinančių frazių, kai kuri jų (so
cialdemokratų) atsakingumą ati
duoda likimui į rankas.

Motiejui Andriušiui mirus, mūsų Redakcijos bendradarbiui 
Pranui Mickevičiui ir jo žmonai Reginai Mickevičienei-
Andriušytei, nuoširdžią užuojautą reiškia

„Žiburių" Redakcija ir Administracija.

Europos politikos krizė?
Berlynas. „Montagecho" rašo, 

jog Berlyno komunistiniai sluoks
niai priėjo išvados, kad sovietu 
Europos politika pergyvena di
džiausią pokarinę krizę. Esą tai 
vakariečių tvirtos taktikos išdava, 
šiuo metu visa iniciatyva yra va
kariečių rankose. Visos lig šiol 
planuojamos ar vestos Politbiuro 
akcijos nepasiekė savo tikslo, nes 
buvo visuomet pavėluotos. Lai
kraštis kaip pavyzdį nurodo „Vo
kiečių Tautos Tarybos" sudarymą. 
Iš minėtos „tarybos" turėjo vėliau 
išsivystyti visų vokiečių parlamen
tas, tačiau užsitęsus Vakarų Vo
kietijos vyriausybės sudarymui 
„taryba" nustojo ir politinio ir 
propogandinio svorio.

TRANSJORDANIJA SVARBUS 
VEIKSNYS VIDURINIUOSE 

RYTUOSE

Ammanas. Prieš kiek laiko JAV 
kartu su Izraeliu de jure pripa
žino ir hašemitų karalystę Trans- 
jordaniją. Ji prieš 1920 m. buvo 
Sirijos dalis, gi vėliau anglų do
minija, valdoma aukštojo komi
saro. 1948 m. ji pasirašė sutartį 
su Anglija, pagal kurią pastaroji 
suteikė Trans jordani jai visišką 
nepriklausomybę ir pažadėjo karo 
atveju paramą. Šiuo metu Trans- 
jordaniją valdo karalius Abdullah, 
kuris yra jau 67 metų. Jis sūnus 
garsiojo arabų vado \ Hussein, 
kuris vadovavo arabų sukilimui 
prieš turkus. Sosto įpėdinis prin
cas Talal yra 38 metų. Trans Jor
danija yra Arabų dykumos šiau
rės vakarų daly. Visas kraštas 
vienos dykumos, išdžiūvusių upių 
slėniai. Tačiau jis yra svarbus 
veiksnys Viduriniųjų Rytų regi- 
jone. Karalius Abdullach yra nu
matęs savo valstybę kiek galė
damas sustiprinti, įsijungiant į ją 
arabiškos kilmės teritorijas. Ne
seniai jis prisijungė arabiškąsias 
Palestinos žemes ir tuo būdu pasi
darė vadovaujantis arabiškas kran
tas.

Vašingtonas. III popiežiaus misi
jos šefas ir apaštališkasis vizita
torius Vokietijai vysk. Muench va
sario 8 d. bus priimtas prez. Tru- 
rnano. Į Vokietiją grįš vasario 11d.

Vašingtonas. Diplomatinių stebė
tojų nuomone, JAV išplės savo pa
galbos programą ir į Vid. Rytus, 
kai tik ten bus atstatyta taika.

Medicinos seserų žiniai
Med. seserys, kurios neturi dar

bo ir buto garantijų, bet nori vyk
ti į JAV, yra prašomos suteikti 
kuo greičiau šias žinias: vardas, 
pavardė, gimimo data ir vieta, pi
lietybė, tautybė, kada baigė ir kur, 
dabartinė gyv. vieta. Šeimos sudė
tis: vyro ir vaikų vardai ir gimi
mo’ datos, vyro specialybė (vaikai 
įrašomi tik iki 18 metų amžiaus); 
motina ar tėvas, jų vardai ir gim. 
datos, brolių bei seserų pavardės 
ir vardai, gim. datos ir specialy
bės.

Žinias siųsti: Augsburg, DP 
Hospital Servatius-Stift, Lindauer 
Strasse 32, dr. Stankaitis.

Mielam Kauno operos kon
certmeisteriui Stasiui Gaile- 
vičiui, jo tėveliui muz. kom
pozitoriui EM. GAILEVlClUI 
mirus, reiškiame gilią užuo
jautą.

J. A. Kulkai
El. VI. Baltrušaičiai
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