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Neronas ir Atila tik Stalino šešėlis
Siaubingos deportacijos Lietuvoje

/L lįr*8 M. GEGUŽES 22 DIENOS
V TRĖMIMAI

\ 1948 m. gegužės 22 d. yra viena 
^Tragiškiausių Lietuvos istorijoje. 
Gegužės 22 d. lietuvių tauta ne
teko viena diena daugiau kaip

I 100.000 gyventojų. Ir taip eina 
trėmimai vienas paskui kitą:

1945 metų rugsėjo mėn., toliau 
sekė 1946 m. vasario 16 d. trėmi
mas, 1947 metų gruodžio 19 d.,
1948 gegužės 22 d. ir pagaliau
1949 kovo 24—27 d. d. ir birželio 
mėnesio trėmimai.

Ties šiais paskutiniais trėmimais 
ir noris daugiau sustoti, nes pir
mieji yra daugiau ar mažiau apra-

Cgužės 22 d. trėmimas yra 
skalesnis už visus ankstesnius 
treigius. Jis. buvo parengtas su 
visi^olševikiniu skrupulumu, su 
dau(Jidesniu, nei 1941 metų trė-

Renka žinias. <
m. kovo mėnesio pradžioje 
Lietuvos valsčiuose pasi- 

rod tusų karininkų grupės. Jų 
A ska ips svyravo tarp 10—20 vals- 
l čiufce, o miestuose, pagal gyven- 
’ toji įkaičių, jų buvo daug dau- 
^giai ' Siė karininkai kažką dirbo 
'uZŠidarę nepaprastai slaptai, ne- 
prisileisdami net ir pačių patikimi
ausių vietinių komunistų. Buvo 
aišku, kad sudarinėja kažkokius 
sąrašus. Pasklido gandai, kad yra 
ruošiami mobilizaciniai planai, nes 
netrukus būsiąs karas. Jie sukėlė 

- ''daugeliui entuziazmo, nes nieko 
Lietuvoje taip nelaukiama, kaip 
karoT Turi būti pasibaisėtina žmo
gaus ■'padėtis, jei kare ieško išsi
gelbėjimo. Greitai visi karo entu
ziastai turėjo nusivilti, nes visi pa
juto, kad bolševikai ruošia naują 

>v'-'dtd£iulį masinį trėmimą.
Rusų karininkai pradėjo slan

kioti po kaimus, apklausinėdami 
vietinius gyventojus. Žinios buvo 
renkamos apie visus gyventojus ir 
nebuvo galima spręsti, kurį palies 
vežimas. Nė vienas gyventojas ne
buvo apklaustas tiesiogiai. Apie 
kiekvieną žinios buvo renkamos iš 

•' imynų. Svarbiausieji žinių 
buvo vietiniai užsimaska- 

li ir stribai. Pastarieji yra 
suoti, kad dažniau ir dau- 
vežtų, nes rusai leidžia 
rėmimo dienom prisigrobti 
ažnai tenka girdėti stribų 
■jimai: „O kad greičiau 
jau nebeturiu ko valgyti", 

privalgysime, kai trems, 
caip šventą dieną". Nors 
nujaučia dieną, kada įvyks 
i, bet jie jokiu būdu nesi- 
nes perspėti.

\ ..'’toji? nuotaika labai krito, 
visi slankiojo kampas iš kampo. 
Viskas buvo nemiela, o darbas iš 
rankų krito. Gyventojai, išgirdę 

^mašinų ūžimą, viską metę bėgdavo 
mišką slėptis. Naktim niekas ne- 

n’egęio namie. Vieni išsikasę 

slėptuves miegojo pasislėpę žemė
se, kiti pas kaimynus, kuriuos jau
tė, kad trėmimas nepalies. Dau
giausia eidavo į mišką.

Naktimis vyrų, moterų ir vaikų 
knibždėjo pilni miškai. Sunku at
pasakoti šiurpus vaizdas, kada 
naktim moterys ir vaikai lyjant 
sušalę turėjo tūnoti po medžiais.

Daugelis vaikų pradėjo sirgti. 
Padėtis buvo daugiau nei tragiš
ka, bet išeities nebuvo: reikėjo 
slėptis, jei nenorėjai badu Sibire 
mirti.

Vargina žmones gandais
Bolševikai pajutę, kad žmonės 

yra labai sujudę, tyčiom pradėjo 
skelbti, kad trėmimų daugiau ne
bebūsią, ir visokiais būdais sten
gėsi žmones suraminti, sakydami, 
kad gyventojus tyčiom „banditai" 
gąsdina. Kad susilpnintų gyvento
jų budrumą, jie tyčiom retkarčiais 
vėl paleisdavo gandą, kud tą ir tą 
dieną trėmimai bus. Visų nervai 
nepaprastai įsitempdavo tą dieną. 
Už kiek laiko tie patys stribai vėl 
paleisdavo gandus, kad veš. Nuo 
to žmonės pervargdavo, pasidarė 
apatiški; kiti pradėdavo galvoti: 
kodėl mane turi būtinai vežti. Ypač 
sunku buvo žmonėms su mažais 
vaikais slėptis. Daugelis gyvento
jų pradėjo vėl namie nakvoti. 
Prieš trėmimą bolševikai visus 
tremiamuosius apiplėšė, išreikalau
dami iš jų mokesčius, kurių suma 
siekė daugiau ne 20.000 rb., ir jė
ga privertu išpirkti valstybinę 
paskolą. Tik po to tuos žmones iš
trėmė.

4—5 dienos prieš trėmimą buvo 
mobilizuotos visos mašinos, kurias 
mobilizavo neva kariuomenei per
vežti valyt miškam. Bet svarbiau-

A. Valeška

Tremtiniai

sias tikslas buvo noras tik 
dinti vietinius gyventojus, 
miškuose nesislėptų.

igąs-
kad

diena.
Baisioji diena

Atėjo baisioj trėmimo
Dar saulei nešvitus, MVD „opera
tyvinės" grupės apsupo tremiamo
sios šeimos namus, ir stiprūs buo
žių smūgiai į duris prikėlė išsigan
dusius nelaiminguosius iš lovų. Į 
vidų įsiverždavo 5—10 rusų, lydi
mų vieno stribo. Patikrindavo, ar 
visi šeimos nariai yra namie, per
skaitydavo kažkokį raštą, kad tas 
ir tas pilietis yra 10-čiai metų iš
tremiamas į Sibirą. Už ką ištre
miama, nebuvo nurodoma. Ištre
miamiesiem neva buvo leidžiama 
pasiimti maisto ir drabužių dau
giau nei 100 klg, tačiau tikrumoje 
tai priklausė nuo operatyvinės 
grupės viršininko nuotaikos. Buvo 
atsitikimų, kad leido pasirinkti, 
kiek nori. Bet buvo ir atsitikimų, 
kad perpjaudavo duonos kepalą 
pusiau ir leido pasiimti tik atrėžtą 
kepalo pusę, sakydami: „Tau ir 
to greit nebereikės" ...

Trėmimo vaizdai nepaprastai 
baisūs. Visur pilna rusų kareivių. 
Girdėti moterų ir vaikų klyksmai. 
Sen,ir ten matyti gaisrai. Girdėti 
stiprūs šaudymai, kada rusai ir 
stribai apšaudydavo bėgančius 
slėptis žmones.

Rusam buvo duotas įsakymas 
šaudyti net moteris ir vaikus, jei 
tik pamatys juos bėgančius.

Sužeistiem kai kada buvo su
teikta pagalba ir veždavo į ligon
inę, bet tai nepaprastai retai... 
Dažniausiai sužeistiem nebuvo su
teikta jokios pagalbos, nors buvo, 
sužeistų į vidurius. Sakysim. TOM- 
KEVlClUS, Šlapikų kaimo, Seirijų

Stribų siautėjimas
Nelaimingiesiems dar besiruo

šiant į kelionę, iš kurios jie gal 
jau niekuomet negrįš, stribai pra
dėdavo „turto suvisuomenimą" — 
daužyti langus, draskyti šventųjų 
paveikslus, laužyti baldus, deginti 
bites, griauti pečius. Grobdavo tie
siai iš šeimininkų rankų daiktus, 
nešdavo slėpti, kad kitą dieną 
atėję galėtų susirinkti tuos daly
kus, kuriuos iš nelaimingųjų pa
čiu liūdniausiu jų gyvenimo mo
mentu buvo išplėšę stribai. Iš ne
laimingųjų šaipydavos: „Ko ver
kiat — baltos meškos jus nura
mins", arba: „Nieko, meškos 
išgyvena ir jūs išgyvensite”.

Keikdavo ir vis ragindavo 
ventojus greičiau išsinešdinti,
tuo būdu daugiau turto atliktų 
stribams.

Kai žmonės pasiruošdavo, juos 
veždavo jų pačių arkliais į mies
telį, kur iš anksto būdavo paruoš
tas spygliuotom vielom aptvertas 
gardas, į kurį suvarydavo nelai
minguosius. Kartu į miestelį iš
varydavo ir gyvulius, kurių bau
bimas maišėsi su moterų raudomis 
ir rusų keiksmais.

Gegužės 22 d. trėmimas vyko 
smarkiai lyjant. Nepaprastos kan
čios buvo tų motinų, kurios su 
vaikais šalo miške, bet dar sunkes*

ten

gy
nės

vis., Alytaus apskrityje, mirė pa
keliui neaprašomosiose kančiose. 
Reikia pabrėžti, kad daug žmonių, 
ypač tie, kurie buvo patekę į ru
sų rankas, — tyčiom bėgo, nors 
matė, kad nepabėgs, nes vilties iš
bėgti nebuvo; tačiau jie bėgo, ne
norėdami palikti savo tėvynės ir 
norėjo čia mirti, negu mirti neap
kenčiamoje rusų žemėje.

nė padėtis buvo tų motinų, kurios 
su vaikais pateko į tą gardą ir 
turėjo gulti į purvą, išmindžiotą 
daugelio kojų, kartu su vaikais ir 
laukti kitos dienos ryto.

Kitą rytą, ant greitųjų, buvo „su
daromos" bylos. Saukdavo* iš eilės 
gyventojus ir versdavo pasirašyti, 
kad savu noru išvyksta, bėgdami 
nuo „banditų".

Visi, kurie sutiko pasirašyti, — 
jų buvo maža —, buvo apgyven
dinti Sibire lengvesnėse sąlygose, 
kiti visi blogesnėse. Paskui atva
žiuodavo mašinos, visi tremiamieji 
suvaromi į jas ir išvežami į gele
žinkelio stotis, kur stovėdavo jau 
parengti vagonų ešalonai su spy
gliuotomis vielomis ant vagonų 
langelių. Iš čia išveždavo nelaimin
guosius į svetimą kraštą bado mir
čiai.

Nesinori tikėti, kad tai įvyksta 
XX amžiuje. Visa tai matydamas-., 
pradedi visa širdimi nekęsti vaka
riečių, kurie tuo laiku sėdi prie 
apvalių stalų su kanibalais ir svar
sto įvairias žmogaus teisėm „gin
ti" rezoliucijas, kurie jaudinasi ir 
protestuoja dėl 10 graikų profsą
junginių narių, tokių pat kaip 
niekšai stribai Lietuvoje, ir kurie 
nesijaudina, kada milijonai žmonių 
yra išžudoma.

Su tremiamaisiais visą laiką yra 
elgiamasi labai žiauriai — paty
čios, buožių smūgiai lydi juos . . . 
Ypač žiaurumu pasižymi „katiušos" 
ir stribų moters. Jos akmenim puo
la, spardo, spiaudo nelaiminguo
sius. Patys rusai stengiasi sudary
ti iškilmingą, šventišką nuotaiką. 
Išsipuošą angliškais ir amerikoniš
kais drabužiais, vaikšto po miestą 
ir demonstruoja. Vakarop, po dar
bo, jiem prasideda balius.

Dėl pagrobto turto iš nelaimin
gųjų įvyksta visuomet muštynės. 
Per šias dienas žūsta milijonai 
turto, kurį išdrabsto nuovokos ne
turį rusai ir vietiniai išsigimėliai. 
Sunaikinamas turtas, kurį žmonės 
per daugelį metų savo kruvinu 
prakaitu įgijo, krovė. Sunaikina
mos gėrybės ir pasikėsinama į 
brangiausi žmogaus turtą — gwy- 
bą.

Tūkstančiai gyvulių, kurie būna 
suvaromi į miestelius — daugumas 
išstimpa. Juos išmeta netoli mieste
lio, ir oras būna apylinkėse ne
žmoniškai v..arštas.

Išlydi himnas ir varpaL
Išvežamųjų daugelis laikosi išdi

džiai. Gieda Tautos Himną ir parti
zanų dainas, pasigirsta šauksmai: 
vistiek mūsų nenugalės. Nelaimin
guosius lydi varpai, kuriuos gal 
jie girdi paskutini kartą. Ir dingsta 
tremiamieji kelių posūkiuose.

Didesniuose miestuose išvežimo 
dieną visos gatvės užplūstos rai
tosios milicijos, MVD mokyklų 
auklėtinių ir kariuomenės. Ties
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Rengiamasi IRO likvidacijai
DP KONSULTACIJOS TIKSLAI

Nors kuriant IRO buvo aiškiai 
nustatytas jos veiklos terminas 
1950 m. birželio 30 d., tačiau pa
sirodė, kad jai pastatyto užda
vinio — DP problemos likvida
vimo — nepavyks išspręsti per šį 
laiką; todėl jau praėjusių metų 
pabaigoje imta galvoti apie IRO 
darbo pratęsimą.

Tolyn vis labiau aiškėjant, kad 
1950 m. birželio 30 d. šimtai tūk
stančių tremtinių liks ten, kur jie 
dabar yra, augo kartu ir viltis, 
kad IRO darbas bus pratęstas. 
Tačiau paskutinė IRO generali
nės tarybos sesija, įvykusi š. m. 
birželio pabaigoje, išblaškė šitas 
viltis. Iš įvairių valstybių atstovų 
pareiškimų paaiškėjo, kad atei
nančių metų birželio 30 d. yra 
galutinis terminas IRO darbui 
baigti.

Nepaisant IRO administracijos 
pasiūlymų ir šalpos organizacijų 
bendro memorandumo, generali
nės tarybos nariai savo atstovau
jamų vyriausybių vardu pareiškė, 
kad jokių papildomų kreditų 
tremtinių reikalams po 1950 m. 
birželio 30 d. nebus skiriama ir 
IRO savo darbą turi pabaigti nu
statytu terminu.

Šiuo metu yra apie 700.000 
tremtinių IRO globoje ir jų tarpe 
apie 500.000 gaunančių IRO pa
ramą. Be abejo, iki kitų metų bir
želio 30 d. dar daug tremtinių 
bus įkurdinta įvairiuose kraš
tuose, tačiau manoma, kad apie 
300.000 DP dar liks dabartinėje 
būklėje, ir jų globos nutraukimas 
sudarys nemaža problemą.

Todėl jau dabar norima šią 
problemą palengvinti, iš vienos 
pusės dedant pastangų kiek gali
ma daugiau tremtinių įkurdinti, 
o iš kitos pusės uždarant priė
mimą naujų tremtinių į IRO glo- 
Ąą. Tokiu būdu paskutinis termi
nas kreiptis į IRO kontrolinius 
centrus su prašymu, kad suteiktų 
IRO globą arba paramą emigra
cijai, yra nustatytas š m. rug- 
piūčio 31 d. Įkurdinimui pagrei
tinti IRO centro Ženevoje yra 
įsakytas visų tremtinių, gaunan
čių IRO šalpą, apklausinėjimas— 
konsultacija, kuri prancūzų zo
noje beveik jau įvykdyta, o ameri
kiečių zonoje pradėta rugpiūčio 1d. 
ir bus užbaigta spalių pabaigoje. 
Šios konsultacijos tikslas yra pa
raginti kiekvieną tremtinį, kuris 
dar nėra pradėjęs jokių konkre
čių žygių įsikurdinti, apsispręsti,

Ka veikia sovietu armijos 
dezertyrai

Panašiai kaip Kravčenko ir 
Tokajevas, pabėgęs į Vakarus so
vietų armijos pulk. lt. S. Vogu- 
lovas Munchene išeinančiame 
„Abendzeitung“ neseniai kore
spondentui pareiškė, kad Vokie
tijos sovietų zonoje esą likviduo
ta tūkstančiai sovietų okupaci
nių pajėgų kareivių ir karininkų 
„už valstybės išdavimą“. Apie 
10.000 esą koncentracijos stovyk
lose rytinėj Vokietijoj; didžiau
sia koncentracijos stovykla yra 
rusų kaliniams Bautzene. Kas 
mėnesį dezertyruoja 5000 sovietų 
armijos karių į va’ 'finę Vokie
tiją. Vien tik amerikiečių zonoje 
esą mažų mažiausia 30.000' dezer
tyrų, kurie iš dalies jau susiburs 
į pasipriešimimo grupes. Vogu- 
lovas sako, kad tos organizacijos, 
kurių steigime jis dalyvavęs, tin
kamu momentu galėtų būti pa
naudotas prieš bolševistinius pris
paudėjus. Vogulovas vakarinėj 
Vokietijoj yra išleidęs rusų kalba 
brošiūrą, kuri vadinasi „Nuo Sta
lingrado į Berlyną“, aprašydamas, 
kaip jis marš. Žukovo vadovau
jamo! I gudų armijoj žygiavo nuo 
Stalingrado iki Berlyno.

kaip jis tvarkys savo artimiausią 
ateitį.

IRO centre Ženevoje vienų bu
vo manoma, kad tokia konsulta
cija tepridės tik dar vieną raš
telį prie kiekvieno tremtinio re
gistracijos dokumentų, o daugiau 
nieko teigiamo neduos; kitų gi 
nuomone—šios konsultacijos me
tu visi tremtiniai pasirinks kurį 
nors praktišką sprendimą, kurį 
bus galima tuojau įvykdyti. Dar 
kitų norėta laiktytis vidurio tarp 
abiejų šių nuomonių ir tikėtis, 
kad konsultacija padės apsis
pręsti svyruojantiems arba del- 
siantiems, o taip pat suteiks ga
limumo surinkti žinias, kiek yra 
stovyklose tremtinių, kurie ne
gali niekur emigruoti.

Iš konsultacijos isškiriami tie 
tremtiniai, kurie jau yra pradėję 
konkrečius žygius emigracijai, t. 
y. tie, kurie yra gavę savo darbo 
ir buto garantijoms „EC nume
rius“, kurių kvietimai vykti į 
Kanadą yra pasiekę IRO areajos 
įkurdinimo valdininką, arba ku
rie yra užsiregistravę vykti į 
Australiją ir netrukus galės būti 
pristatyti Australijos misijai pa-

VLIK lieka Europoje
Iš kompetentingų šaltinių 

patyrėm, kad ryšium su 
emigracija, žmonių bei lė
šų taupymu, o taip pat po
litinio tikslingumo ir kon
solidacijos sumetimais VLI- 
Ko bei VT organizaciniai 
vidaus persitvarkymai visų 
VLIKą sudarančių grupių 
susitarimu sėkmingai baigti.

VLIKAs bei VT ir toliau 
lieka Europoje. VT sudary
ta iš 5 narių, kurie vado
vauja penkioms pagrindi
nėms darbo sritims: užsie
nių reikalams, informacijai, 
tautinio potencialo išlai
kymui, finansams, krašto 
atstatymui. VLIKo pirmi
ninkas sykiu eina ir VT 
pirmininko pareigas. Juo 
yra Kr. Dem. Partijos ats
tovas, ligšiolinis VLIKo 
pirmininkas. VT nariai ir 
sykiu pirmininko pavaduo
tojai yra atstovai šių gru
pių: Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjungos, Socialde
mokratų Partijos, Lietuvių 
Fronto, o sekretorius — 
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
atstovas.

Sutarta praktiškai spręsti 
ir tuos klausimus, dėl ku
rių grupių nusistatymų 
skirtingumai yra principi
nio pobūdžio.

tikrinimui, arba tie, kurie yra 
užsiregistravę ir vieno mėnesio 
laikotarpyj galės būti pristatyti 
kurio nors kito krašto misijai, 
arba pagaliau tie, kurie turi in
dividualines vizas į kurį nors 
kraštą.

Taip pat nebus klausinėjami 
tie, kurie yra pareiškę norą re- 
patriuoti, arba kurie yra prašę 
registracijos valdininko paieškoti 
jų giminių tėvynėje.

Visi kiti (klausinėjami tik šei
mos galvos) bus klausiami, kur 
jie mano įsikurti. Jei klausiama
sis pareiškia norą vykti į tokį 
kraštą', kurį iš tikro yra galimu
mas išvykti, tai apie jį tuojau 
pranešama IRO įkurdinimo val
dininkui, kad pastarasis atliktų 
reikalingus formalumus.

Jeigu nėra realių sąlygų iš
vykti į tą kraštą, kurį tremtinys 
pasirenka, tai konsultacija vyk
dąs IRO valdininkas siūlo kitą 
sprendimą, kurį būtų galima 
įvykdyti. Tuo atveju, kai tremti-

ŽIBURIAI

nys atsisako nuo jam pasiūlyto 
sprendimo, pats nepatiekdamas 
kito realaus sprendimo, apie jį 
pranešama atitinkamam IRO 
valdininkui (eligibility officer), 
kuris persvarsto jo statusą ir ra
dęs reikalo palieka tik teisinę 
IRO globą, be šalpos ir be para
mos emigracijai. Tuo atveju už- 
interesuotas tremtinys gali ape
liuoti į zonos vyriausiąją IRO 
būstinę.

Savaime suprantama, tam ti
krai tremtinių daliai (seno am
žiaus, ligoniai, invalidai ir pan.) 
negalima rasti jokio realaus 
sprendimo nei emigruojant, nei 
įkurdinant vokiečių ūkyje. Todėl 
konsultacijos metu jie bus įs
kaityti į atskirą „neįkurdinamų
jų“ grupę ir tokiu būdu bus su
rinktos žinios, kiek iš viso yra 
tremtinių, kurie ir po 1950 m. bir
želio 30 d. negalės savarankiškai 
verstis ir bus reikalingi globos.

Dar vieną grupę sudarys tie 
žmonės, kurie nenorės ar nega
lės emigruoti, kurie tačiau yra 
pajėgūs užsidirbti sau duoną vie
tiniame ūkyje. Bus rūpinamasi 
nedelsiant pervesti tuos žmones į 
vokiečių ūkį.

Tokiu būdu bus stengiamasi 
kiek galint suredukuoti Jšelpia- 
mų tremtinių skaičių dar prieš 
1950 metų birželio mėn. 30 d., o 
kartu ir išaiškinti, kiek liks to
kių, kurių globa ir toliau reikės 
rūpintis. Kartu tikimasi, kad 
konsultacijos metu, realiai pa
vaizdavus kiekvienai šeimai jos 
emigracijos galimumus, o kartu 
ir ateities perspektyvas, be IRO 
šalpos daugelis tremtinių apsis
pręs už grįžimą į savo kilmės 
kraštus ir taip dar labiau suma
žės tremtinių likutis po 1950 
metų birželio mėn.

Besiruošiant konsultacijai, kiek
vienam pravartu susipažinti, ko
kie iš tikro dabar yra galimumai 
emigruoti ir rimtai pagalvoti, kas 
pasirinkti, kad konsultacijos me
tu nepadarytų sprendimų greito
mis ir neapgalvotai. Jei kas yra 
apsisprendęs vykti į JAV, tai ei
damas į konsultaciją turi pasiimti 
artimų giminių laišką, kuriame 
jie žada atsiųsti darbo ir buto 
garantiją, arba kurį kitą įrodymą, 
kad jis garantijas turi arba jas 
netrukus gaus. Pasirinkę Kanadą 
turi turėti įrodymų, kad Kana
doje gyvenančių giminių ar ar
timųjų yra sudaryti atitinkami 
dokumentai jam atsikviesti. Be

Kodėl žydai deportuojami Sibiran?
STALINAS RENGIASI GINKLUOTAM KONFLIKTUI

Negalima neatkreipti dėmesio 
į neseniai spaudoje paskelbtas ži
nias apie antisemitinį sąjūdį So
vietų Rusijoj ir apie žydų masinį 
deportavimą į Sibirą. Tas žinias 
iškėlė rabinas Benjamin Schultz, 
žydų sąjungos prieš komunizmą 
pirmininkas, savo memorandu
me, įteiktame Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui Trygve 
Lie. Memorandume detaliai ir 
dokumentaliai nurodoma, kad 
Ukrainos ir Gudijos- žydai yra 
skubiai, masiškai ir brutaliai de
portuojami vergų darbams į Ar
changelską ir Sibirą. Ši žiauri 
deportavimo programa jau palie
tusi apie keturis šimtus tūkstan
čių žydų.

Žydų deportavimui rabinas 
Schultz nurodo du motyvus. 
Ukraina ir Gudija yra pasieninės 
valstybės. Ten gyvena šimtai 
tūkstančių žydų. Anot rabino 
Schultz, diktatorius Stalinas, kaip 
ir caras 1914 metais, išveža žydų 
šeimas toliau iš pasienių dėl to, 
kad nepasitiki jų ištikimumui 
šiam tironiškam režimui. Tokie 
elementai turį būti laikomi Ru
sijos gilurroj, nes laikyti juos pa
sienyje k ito atveju esą pavo
jingą. Memorandume yra pabrė
žiama, kad Stalinas „rengiasi prie 
tarptautinio konflikto“. Tai *bus

Kun. V. Šarka (gi m. 1322 m. Kaniūkų km., Dūkšto vis. Švenčionių aps.) nuo 
1948 m. vasaros su vilniečiui lietuviui (prastu uolumu bei nuoširdumu dirba 
Grohno pareinamojo! emigracinėj stovykloj. Čia jį matome kuklioje savo 
darbo patalpoje. Dabar kas mėnuo _ per Grohno stovyklą pravažiuoja apie 
2000 lietuvių į užjurj. Kun. Sarka, būdamas stovyklos katalikų bažnyčios 
rektorius, aptarnauja ne tik religinius išvykstančiųjų reikalus, bet drauge 
yra didžiausias lietuviškosios spaudos bei knygos platintojas, atsisveikinimo 
su Europa pobūvių organizatorius ir aplamai eina čia nesamo vietos lietu
vių apylinkės komiteto pareigas. Jis reguliariai tvarko išvykstančių lietu
vių kartoteką ir informuoja JAV lietuvių spaudą apie jų atvykimą.

Pr. Urbučlo nuotr.

kvietimų į Kanadą tegali šiuo 
metu vykti tik vienungės mote
rys kaip tarnaitės arba kaip gai
lestingosios seserys.

Australiją galima laisvai pasi
rinkti, jei šeimoje nedarbingų 
narių skaičius nėra didesnis už 
darbingųjų skaičių.

Prancūzijon galima vykti že
mės ūkio darbams.

Į kitus kraštus vykti tėra labai 
nereikšmingi galimumai, nebent 
kas gali individualiniu būdu pa
sirūpinti vizą, nors ir numatomi 
ateityje riboti galimumai vykti į 
Venecuelą, Braziliją.

Apie esamus emigracijos gali
mumus kiekvienas gali sužinoti 
pas savo stovyklos įkurdinimo 
valdininką. B. 

dar vienas neužginčijamas įro
dymas, kad Stalinas rengiasi 
ginkluotam konfliktui — karui.

Antras motyvas, dėl ko perse
kiojami žydai sovietijoj, esąs 
tas, kad Stalinas tuo nori paten
kinti antisemitinio sąjūdžio va
dus. Esą Ukrainoj ir Gudijoj an
tisemitinis jausmas visuomet bu
vo stiprus. Ypač stipriai perse
kiojami žydai intelektualai. Nu
rodama, kad toksai žymus žydų 
rašytojas, kaip Itzik Pfeffer, prieš 
kiek laiko staiga dingęs ir šian
dien nieks nežino kur jis yra, kas 
su juo atsitiko.

Prieškomunistiškoji Amerikos 
žydų sąjunga (American Jewish 
League Against Communism) 
kreipiasi į Jungtinių Tautų or
ganizaciją padaryti žygių, kad 
sovietija sustotų mindžiojus po 
kojų žmogaus teises, kad sulai
kytų deportacijas, kad gražintų 
išvežtuosius ir kad sugrąžintie
siems būtų laiduotos civilinės 
teisės.

Ta proga galima pridėti dar ir 
tai, kad šių dienų spaudos komu
nikatai praneša, kad sovietai iš 
visų pasienių gabena lauk Stali
nui neištikimus arba neištikimu
me įtariamus elementus. Prane
šama, kad ir patiems rusams ne
daroma išimčių. Stipriai palies-

tos ne tik Baltijos valstybės, bet 
Kaukazas ir kiti kraštai. Praneš
ta, kad iš Lietuvos, Latviją ir 
Estijos yra išvežta per $000 
asmenų.

Ar tai nėra aiškus įn/mas, 
kad Kremlius rengiasi ka/? Ar
gi, pagaliau, stebėtina, f* yra 
įsteigta Šiaurės Atlant<^aufiu- 
mo paktas ir jei prez. 
reikalauja Kongreso asigmli di
desnes pinigų sumas paktąbasi- 
rašiusioms valstybėms apgiąluo- 
U? tor.)

Lietuviai Amends 
universitetuose

New York (LAIC) — Univer
sity of British Columbia, Van
couver, B. C., profesorius Juozas 
J. Raymond - Rimavičius, filolo
gas, yra išrinktas slavų ir rytų 
Europos kalbų mokytojų draugi
jos pirmininku Kanadoje.

Šia proga galima priminti, 
kad visa eilė lietuvių profeso
rių dėsto rusų ir lenkų literatū
rą: V. Krėvė-Mickevičius, K. Gri
nius, dr. J. Pajaujis, dr. A. Tri
makas, J. Tūbelienė. Kiti kalbi
ninkai dėsto vokiečių ir pran
cūzų kalbas: A Salys, A. Senn, 
A. Kučas, Ant. Vaičiulaitis ir Lt.

New Yorko Fordham univer
sitete, be prof. K. Račkausko, 
yra du jauni amerikiečiai: psicho
logijos Associate Prof. dr. J. F. 
Kubis ir botanikos ir bakteriolo
gijos Assistant Prof. dr. E. R., 
Vitkus.

Lenkų spauda praneš; 
Ottawos universiteto p? 
rytų Europos tyrinėjimų 
tute lenkų literatūros ist- 
kritiką dėsto (prancūziška 
liškai ir lenkiškai) Jadvyf 
szus, M. A., kuri seni 
lenkų literatūrą Briuselio 
sitete, Belgijoje.

Praga. Čekoslovakijos k 
partijas aną sekmadieni pra- 
pagal valymo akciją esą iš 
narių sąrašų išbraukta 250.0i 
Komunistų laikraštis 
pareiškia, kad dabar parti 
1,75 mil. narių, o kandidatų 
milijonį.

Paryžius. len saloje i 
Prancūzijos exmaršalas 
kuriam jau 93 metai, ai 
mirties. Jis jau nieko n 
nebeskaitąs ir valandų Vf 
sėdįs savo atraminėj kędęj

I
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Po Apaštalu Sosto dekreto
J. KUZMICKIS

VLADA PROSClŪNATTĖ

Mūsų spauda jau informavo 
lietuvių visuomenę apie liepos 13 
d. paskelbtą Apaštalų Sosto de
kretą, kuriuo užsitraukia eksko
munikos bausmę:

a) kiekvienas katalikas, kuris 
laisva valia ir sąmoningai pri
klauso komunistų partijai arba 
remia ją;

b) kiekvienas katalikas, kuris 
leidžia, platina ar skaito komu
nistų spaudą arba bendradar
biauja joje;

c) kiekvienas katalikas, kuris 
pripažįsta, o ypač kuris gina ir 
skleidžia materialistinę ir anti- 
krikščionišką komunizmo dok-

Vadinasi, minimas dekretas iš 
esmės pasisako prieš ateizmą, ku
ris sudaro visą komunistinės dok
trinos minties ir veiklos sistemą.

»
„Kraštutinė linija, kurią Vatika

nas nubrėžė ryšium su komuniz
mu, yra tiktai formalus pripažini- 

z mas nuo seniai egzistuojančio karo 
Z stovio“ — D i e W e 11 (SS)

/ Kbąpunizmas, apėmęs didžiulius 
/ Rusijos- plotus, nuo pat pradžios 
Į paskelbė kovą Kat. Bažnyčiai. 

Šitą kovą jis atkakliai ir be jo
kio gailestingumo tęsia ir toliau. 
Juk labai iškalbingas faktas, kad 
katalikiškosios Lietuvos Kaune, 

. kur buvo visa eilė bažnyčių ir 
gražus skaičius kunigų, pagal 
paskutines žinias, atvira yra tik
tai katedra, o laisvas vos vienas 
katalikų kunigas...

Sąmoningam katalikui visuo
met labai naiviai skambėjo ap
gaulingų arba apakusių ir neiš
manančių (ypač Vakaruose) ko
munizmo propagandininkų pasa
kos apie tariamą tikėjimo laisvę 
komunizmo pavergtuose kraštuo
se. Juk netgi Karolis Marksas re- 

- hgiįą-—pavadino „liaudies opiu- 
ytnu“...
/ Dabartinį materialistinį ir 

/ marksistinį Rusijos vaizdą savo 
/ vizijoje regėjo jau F. Dostojevs- 
' kis . . .

1878 m., taigi 40 metų prieš bol
ševikų revoliuciją, „Brolių Kara- 
mazovų apysakoje davė jis sky
rių — „Legendą apie didįjį ink
vizitorių“. W. Solovjevas, N. Ber- 
diajevas ir kiti filosofai Šį skyrių

laikė didžiojo psichologo, meta
fiziko ir kūrėjo kūrybos apogė
jumi.

„Inkvizitorius“ — nepaprastai 
pavykusi satanizmo kreacija — 
XVI a. kalba Sevilijoje Kristaus 
vizijai. Tas demonas nustato to
kias savo doktrinos tezes:

Laisvė gali būti duodama tiktai 
išrinktiesiems; Kristaus mokslas 
negali būti derinamas prie mažu
tėlių gyvenimo: jie kaip tik la
biausiai neapkenčia laisvės ir bi
josi jos; jie nepaneša savo sąži
nės naštos; jie ilgisi to, kuriam 
galėtų pavesti visą atsakingumą 
už savo veiksmus kartu su lais
ve, o patys tenori naudotis kas
diene duona ir paklusumu. Kitas 
liaudies troškimas — susiburti į 
vieną didelį visų žmonių skruz
dėlyną ...

Tik gerai įsiskaitykime į de
mono žodžius ir atsiminkime ko
munizmo vergijoje esančius „lais
vuosius“ :

— Bet mes įrodysime, kad jie 
yra silpni, kad jie yra tik skur
dūs vaikai ir kad vaikų laimė 
yra daug malonesnė, negu kas 
kitas. Jie tada pasidarys kuklūs, 
žiūrės į mus ir glausis prie mūsų 
kaip viščiukai prie perekšlės. Ir 
jie mumis be galo stebėsis, kad 
mes esame tokie galingi ir gu
drūs ir kad mes įstengėm sutram
dyti milijoninę minią. Netekusi 
jėgų ji drebės prieš mūsų pyktį, 
jos dvasia taps nusižeminusi ir 
jos akys bus gausingos ašarom, 
kaip akys vaikų arba moterų. Ta
čiau lygiai taip lengvai kaip 
verkti, galės jie pagal kiekvieną 
mūsų mostą ir džiūgauti, links
mintis, pasiduoti skaidriam džiu
gesiui ir nerūpestingom vaikų 
dainom... (Vinco Kazoko verti
mas)

Šiandien visa tai jau nebe le
genda. Tau jau kruvina tikrovė, 
apėmusi ne tik visą Rusiją, bet 
ir Lietuvą, Vengriją, Rumuni
ją... Komunizmo mesta alterna
tyva aiški:

— Arba už duoną ir gyvybę 
atiduokite visą žmogiškąją lais
vę, arba — mirtis!...

Taigi, pirštinė, kurią dabar visu 
griežtumu pakėlė Bažnyčia, ko
vos pirštinė buvo mesta 1917 m.

„Kova tarp Romos ir Maskvos, 
kovojančio komunizmo sostinės, 
tėjo i lemiamą fazę. Kraštuose, 
kuriuose viešpatauja komunisti
nis režimas, likimas kat. Bažnyčią 
veda i naują Golgotą, kuri bus 
sunki, bet kuri turi baigtis Kris
taus principų pergale . ..

VATIKANO radijas

K. Marksas ir F. Engelss „Ko
munistų Partijos Manifeste“ (1848) 
rašė:

— Sąžinės ir tikėjimo laisvės 
idėjos teišreiškė tiktai laisvos 
konkurencijos viešpatavimą sąži
nės srityje... Komunistų revolu- 
cija... griežčiausiu būda atsi- 
plėšia nuo idealų, paveldėtų iš 
praeities...

J. Stalinas tą „Manifestą“ pa
vadino „marksizmo giesmių gies
me“.

Analogiškus žodžius randame 
ir F. Dostojevskio „Inkvizitoriu
je“:

— Jeigu Tu būtum paėmęs 
kardą ir užsidėjęs valdovo pur- 
prą, Tu būtum įkūręs pasaulinę 
viešpatiją ir atnešęs pasauliui 
taiką. Juk iš tikrųjų, kas gi kitas 
turėtų valdyti žmones, jei ne tie, 
kurių rankose yra žmonių sąžinė 
ir duona? Todėl mes griebėmės 
cezarių kardo, ir kadangi mes to 
griebėmės, tad aišku, mes atme- 
tėm Tave ir pasekėm juo...

Komunizmas tikrai griebėsi ce
zarių kardo ir dabar nuo jo vadų 
malonės pradeda priklausyti pa
vergtų tautų žmonių duona ir 
sąžinė. Pavyzdžių yra daugiau nei 
reikia. O klasiškiausias yra Veng
rijos Primo Kardinolo Juozapo 
Mindszenty pavyzdys: jis, kaip 
vienas žurnalistas pasakė, šian
dien yra tik judantis lavonas.

O, tačiau, Kardinolo Mindszen
ty ir kitų kankinių pavyzdys yra 
galingesnis už bet kokį ginklą: 
Vatikano radijo pranešimu, mi
nėto Kardinolo byla prisidėjo 
prie Apaštalų Sosto ekskomuni
kos paskelbimo. Kokios gi bus 
tos ekskomunikos pasėkos, pran
cūzų „Le Monde“ nuomone, dar 
negalima pramatyti: visuose oku
puotose kraštuose komunistai 
mokėjo maestriškai jungti prie
vartą ir priespaudą su ištiestos 
rankos politika; dabar tai jiems 
jau nebegalima.

Iš gilumos širdies dažnai pavydžiu jums 
šiltų tėvynės meilės rimų; 
nors kvapą tėviškės arimų 
jaučiu kasnakt sunkiam sapne, 
ir Kaimo senmiesty regiu bažnyčių bokštus, 
ir Invalidų apeigas vakarines 
regiu Vienybės aikštėje puošnioj. 
Bet nežinau kodėl — jokioj dainoj 
aš negaliu šiam sapnui rasti rimų 
ir nedainuoju tėviškės arimų, 
ir Invalidų apeigos Vienybės aikštėje puošnioj 
nenuaidi dainoj.

Dažnai pavydžiu jums, bičiuliai mano, 
tylių elegijų arba patetiškų dainų 
apie tą valandą, kai versime namų 
taip jaukiai girgždančias duris . . . 
Ir rodos jums — kažkas, atris 
nuo mūs širdžių tremties likimo uolą, 
o sūnūs, lyg galingi milžinai, 
tėvynėn parneša nūnai 
ir išmintį ir jėgą raumenų . . . 
O kaip dažnai 
aš tų herojiškų dainų 
jums tylią valandą pavydžiu . . .

O man vis rodosi kitaip: 
tą valandėlę, kai 
jokie į debesis besiremią kalnai 
mūs begalinių lygumų ramybės nebedrumstų, 
ir kai gimtosios žemės grumstą 
nedrąsiai vėl paliestų koja; 
kai virš galvų pranertų suplasnojus 
ir vėl lietuviškoji kregždė; 
kai Dievo Angelą bažnytkaimio varpai 
sodriu skambėjimu lydėtų per dirvonus, 
ir sugirgždėtų svirtis vėl lietuviškam viensėdy; 
Ir kai lėtai 
nustos skambėję iš bažnytkaimio varpaiz 
ir paskutiniai skardūs dūžiai 
papievių miglosna sukris, — 
tada — man rodosi — nuo laimės pliš 
krūtinėje širdis . . .

Ir iš tikrųjų: ilgą laiką komu
nizmas turėjo du mastus religijos 
atžvilgiu — vieną savo veiks
mams, antrą — propagandai. Sa
vo pasistatytą uždavinį — su 
šaknimis išrauti „religinius prie
tarus“ — komunizmas realizavo 
sistematingai, nuosekliai ir be jo
kio gailesčio. Tačiau propaganda 
visa tai mokėjo „pateisinti“: juk, 
komunistų propagandos mintimi, 
ir Kard. Mindszinty buvo teisia
mas ne už religinius, bet už 
„priešvalstybinius“ veiksmus.

Mes, lietuviai, turime žinoti, 
kad po liepos 13 d. dekreto pas

kelbimo mes negalime skaityti 
okupuotoje Lietuvoje leidžiamų 
komunistinių laikraščių ir, aps
kritai, leidinių. Kas dėl kokių 
racionalių priežasčių norėtų juos 
skaityti, turi gauti savo Vyskupo 
leidimą.

Taigi, kova pasiekė lemiamą 
fazę. Bažnyčia tvirtai įsitikinusi, 
kad tą kovą Ji laimės. Reikia 
tiktai , kad visi Jos tikintieji bū
tų drausmingi ir mokėtų paklusti 
Ap. Sostui. Mes negalime būti 
nelogiški: jeigu mes esame su 
Kristumi, negalime būti su tais, 
kurie pasirinko Antikristą ir dir
ba jo karalystės išplėtimui.

= Grėsmingos Petrinės =
A. GRAŽIŪNAS

Jau buvo gerokai praaušę, ir 
atsibudęs Lalas daugiau nebeuž
migo. Tad išėjo į prieklėtį ir, at
sisėdęs ant laiptelių, užsidegė 
pypkę. Sapnas apie savo paties 
mirtį buvo jam palikęs biaurų įs
pūdį, tad sugižęs jis žiūrėjo į sa
vo palėkusias, trobas, prišeikštą 
kiemą bei girtas tvoras ir papsė
damas spiaudė ant priešais gulin
čio akmens, lyg ir tas būtų kaltas 
dėl jo subiurusios nuotaikos.

Nesmagu jam pasidarė, kai ir 
•risiininė, kokius pokštus jis krė- 

-lė prieš Petrines. Tuomet jį buvo 
apėmusi širdis, ir labai jau jį knie
tė užmesti kitiems žarijų už apy
kaklės. Bet dabar, kai viskas bu
vo jau praėję, nebesmagu buvo, 
tai prisiminus. Pasijuoks šungal
viai. Net ir tas paršo koja Šniukas.

Šniuką prisiminus, vėl jam šir
dis suvirę. Kad dar ir tasai mėšlo 
garas gali iš jo pasijuokti, Lalui ir 
buvo pikčiausia, nes šniuką jis 
kaip tik ir laikė didžiausiu viso 
ko kaltininku. Juk jis taip elgėsi 
ne dėl to, kad sūnus paskui mer
gos uodegą zylioja. Tam jis ir ber
nas. Bet kad ta merga buvo Šiliu
ko duktė štai kas buvo Lalui aša
ka gerklėj. Šniukas buvo jau per
daug jam po nagu įlindęs.

Kad jis stengėsi pasirodyti ne 
koks šapas esąs, žinoma, Lalui dėl 

to galvos būtų neskaudėję, nors ir 
nebuvo kam ten dideliu dėtis. Dėl 
jo tegul kitas nors su karūna 
vaikšto. Bet kai toks su uolaktim 
per kaimus ėjęs siu vėjukas dėjosi 
viso pasaulio išmintį vienas išlai
žęs ir įžūliai kitiems į akį šoko, 
Lalas šito negalėjo pakęsti. Juo 
labiau, kad kaip tik jam pačiam 
Šniukas taip ir šoko į akį. Gi jis 
jau buvo toks žmogus, kad niekad 
nesidėjo pasaulio bamba, bet ne
galėjo ir pakęsti, jei kitas prieš 
jį labai aukštai kuodą kėlė. Tuo
met Lalą apiriidavo atkaklumas 
nebenusileist ir parodyt, kad ir jis 
šio to vertas. Tad dėl tokio Šniu- 
ko užsimojimo aukštai keltis prieš 
Lalą ir pradėjo jie stygų nebesu- 
leisti. Ir Lalas juo labiau užsispyrė, 
kad jautėsi ligi šiol kaime net 
pirmavęs.

Šventą teisybę kalbant, reikia 
pripažinti, kad iš tikro kaimynai 
Lalo kokiu išminties bokštu ne
laikė. Ne retai ir dantį į jį pa- 
galąsdavo, nes buvo ne tik nusi- 
laibinęs ūkininkas, bet vis dar ir 
kokio kumeliams juoko padary
davo, mėgindamas, anot kaimynų, 
per galvą kelines mautis. Mat, 
prašmatni galva Lalą nuolat iš
mušdavo iš vagos. Jon vis įstrig
davo koks nors šaunus sumany
mus. O kai tik ū ks sumanymas 

jam į galvą ateidavo, tai jis ir 
pradėdavo sau posmuoti visokius 
nebūtus daiktus, kol, taip bepos- 
muo damas, tiesiog zuikį sau gal
von įsivarydavo.

Įpratęs pats su savim kalbėtis, 
kur tik eidamas, sau po nosim 
švagždėjo ir švagždėjo. Kartais į 
tas savo kalbas taip įsileisdavo, 
kad pradėdavo net pusbalsiu kal
bėti ir skėtriot rankomis.

— Ką gi čia taip vienas pats 
kalbi? — kitas kaimynų tyčia, bū
davo, paklausia, užtikę jį taip su 
savim besikalbantį.

— Poteriauju, žmogau, poteriau
ju, — staiga susigriebęs ir nenorė
damas išsiduoti, sakydavo jis.

Bet iš tikro į poterius Lalas ne
buvo jau toks greitas. Vietoj po
teriavęs, jis daug mieliau su sa
vim pačiu aptardavo kokį nepap
rastą savo sumanymą. Tik taip 
beaptardinėdamas, jis tą dalyką 
tiek sau įsikalbėdavo, jog nė šven
tieji nebūtų jį įtikinę, kad jis čia 
tik vandenį piestoj grūda. Galėjai 
nors baslį jam ant galvos tašyti, 
° jis gyduriuodamas davė savo, 
nes, kaip jis sau tai vaizdavosi, 
jam turėjo išeiti toks caca daly
kėlis, kad geresnio nė nenorėk. 
Tik per tuos didelius sumanymus 
pražūdavo tvarka jo namuose. Ko
kiam naujam prasimanymui šovus 
jam į galvą, jis tiek pasirodydavo 
Lalui patrauklus, jog šis niekaip 
negalėjo atsispirti pagundai ir dėl 
jo pamesdavo visus kitus darbus, 
nors laukas gulėjo neartas ar ja

vas dirvoj biro. Tad užsitraukdavo 
jam visokį darbai ir suirdavo jų 
eilė. Jau reikdavo rugius piauti, 
o jo šienai dar buvo nejudinti, 
laikas buvo pūdymą akėti, o jo 
dar buvo nearta. Gi dar, žiūrėk, 
tokiu metu pasirodydavo, kad ne
bėra nė pagalio malkos arba nė 
krislo miltų duonai, nes kai rei
kėjo malkas vežti ar malinį nusi- 
malti, jis irgi bėgiojo lyg katinas 
su pūsle su kokiu savo prasimany
mu.

Bet ir iš tų jo sumanymų pa
prastai tik piš teišeidavo. Kai pra
dėdavo ką sumanęs vykdyti, daž
niausiai pasirodydavo, kad tokiam 
dalykui įvykinti reikia daug laiko, 
neišeina, kaip jis buvo sau vaiz
davęsis, tad visas dalyko žavumas 
jam ir pražūdavo. O kai tik daly
kas pasidarydavo jam nebepatrau
klus, pradėdavo jis tą darbą ati
dėlioti, pertraukdinėti, kol ilgai
niui ir visai užmesdavo.

Matydamas, kaip kiti arkliais it 
aitvarais laksto, ir jis buvo įsi
geidęs gerų arklių. Pinigo, žino
ma, savo sumanymams jis niekad 
neturėjo. Bet, turėdamas viso
kiems išradimams tikrą Saliamono 
galvą, tuoj sugalvojo ir kaip be 
pinigo gerus arklius prasimanyti. 
Porą savo ariamų kumelšių paly
gino, išvedė į prekymetį ir jų vie
ton parsivedė arklius kaip grio
vas, tik labai užgaišusius: tuoj jis 
juos atšersiąs, atganysiąs, ir bū
sią arkliai kaip žvėrys.

Kokią savaitę nė valgyt Lalą iš 

tvarto negalima buvo išvadinti. 
Vis apie tuos arklius bizdinėjo. 
Tik ne taip greit tie gyvakarai 
pasirodė atšeriami. Kad suskį iš
varytų ir plaukas blizgėtų net gy
vatės Lalas jiems davė, bet jie, 
pakrimtę šieno, ganksojo, nuka
binę nosis, ir nė nesirengė laigyt 
ir žvingauti. Tad Lalui tuoj ir su
mažėjo užsidegimas apie juos šo
kinėti. Gi dar paaiškėjo, kad či
gonai jam įsuko arklius su ydo
mis. Vieną Lalas buvo nupirkęs 
todėl, kad, ir būdamas toks suly
sęs, bėgdamas dar kėlė galvą, 
karpė ausimis ir aukštai metė ko
jas. Bet pasirodė, jog ir galvą ke
lia ir ausimis karpo tik todėl, kad 
žabalas ir bijo kur į duobę įnerti 
ar ant ko nors suklupti. Paleistas 
ėjo tiesiai ant tvorų, lipo ant mal
kų rietuvių, o važiuojant įbėgdavo 
nuo kelio su visu vežimu į griovį. 
Antrasis buvo nirtulingas. Kai tik 
jam ateidavo į galvą eiti pasi
ganyti, niekas jokiom vadžiom ne
galėjo jį sulaikyti. Panarinęs gal
vą, kad nasrų žaboklis neplėštų, 
viršugalviu tempė kad ir stipriau
sią vyrą, kur tik jis norėjo. Ar jis 
buvo žagrėj, ar akėčiose, ar ve
žime — su viskuo ir nužingsniuo
davo į pievą ar javus. Joks riks
mas jam nieko nereiškė, o jei bo
tagu jį sušmaikštaudavo, tai taip 
pradėdavo austi kojomis, jog rei
kėjo tik saugotis, kad dantų nei- 
š teškintų.

Su tais savo arkliais pridarė La-, 
las pramogų visam kaimui, Klau?
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Paskutinė meno puota Freiburge
Andrius Jogaudas

Dar neseniai mes rimtai sielo- 
jomės, kad prancūzų zonos DP 
yra paženklinti „neliečiamumo 
ženklais“. Kai kitose zonose emi
gracija pajudėjo iš „mirties taš
ko“ ir kai benamiai tremtiniai 
pasinešė į visus plataus pasau
lio kraštus, pas mus buvo ramu 
ir tylu, tarytum „išsivietinimo iš 
vokiečių žemės“ problemos iš vi- 
so nebūtų . . .

Tačiau, vieną gražią dieną at
sivėrė emigracijos vartai ir pran
cūzų zonos tremtiniams. Smarkiai 
pasisuko kombinuotos emigraci
nės mašinos ratas, ir net nespė
jom apsidairyti, kaip jis „su
malė“ mūsų tautinių bendruo
menių daugumą.

Emigracijos sąjūdžio ženkle 
praėjo tad ir paskutinė lietuviš
kojo meno „puota“ Freiburge, 
būtent, pagarsėjusios Meno ir 
Dailiųjų Amatų Mokyklos tradi
cinė šventė — mokslo metų pa
baigtuvės su studijozų dailės 
darbų paroda, — įvykusi liepos 
27 d. Nors šitas mūsų tremties 
dienų dailės židinys, visą laiką 
rodęs nuostabų gajumą, nesidavė 
emigracinių jėgų sunaikinamas 
ir, laviruodamas emigracinės 
karštligės sūkuriuose, mokslo me
tus sėkmingai baigė, tačiau 
„neišvengiamos blogybės“ ženk
lais liko paženklintas . . . Pu
siau sumažėjęs studijozų skaičius 
ir daugumos pedagogų netekimas 
yra vaizdūs tos blogybės padari
niai.

Ir vis dėlto, nepaisant susirū
pinimo šešėlių veiduose, Meno ir 
Dailiųjų Amatų Mokyklos moks
lo metų baigimo tradicinė šventė 
neprarado pakilios iškilmingos 
nuotaikos. Gražiai papuoštą stu
dijozų dailės darbais ir gėlėmis 
didžiąją mokyki'* s salę užtvenkė 
šio meno židinio šeimos nariai ir 
kviestiniai svečiai. Šventei ypa
tingo orumo suteikė ir labai 
malonus prancūzų civilinės ir 
karinės valdžios aukštų pareigū
nų atsilankymas. Lietuvišką iš
raišką šventei suteikė savo atsi
lankymus VLIK narys prof. S. 
Kaminskas, Vykdomosios Tary
bos pirmininkas V. Sidzikaus
kas, Freiburgo lietuvių bendruo
menės vairuotojai ir kiti svečiai.

Iškilmingą aktą pradėjo mo
kyklos direktorius prof. V. K. Jo
nynas, nuoširdžiai pasveikinęs

svečius, atvykusius į šias iškil
mes. Direktorius savo žody trum
pai apibūdino mokslo metų darbo 
eigą ir laimėjimus, kurie, kaip 
paaiškėjo, tikrai nemaži. Moky
klą baigė 7 jauni menininkai su 
laisvo menininko diplomais: Ele
na Urbaitytė, Vanda Balukevi- 
čienė, Albinas Bielskus ir Istwan 
Gajdos (vengras) — tapybos, Vi
talis Dragunevičius — skulptūros, 
Algirdas Kurauskas ir Romualdas 
Veselauskas grafikos studijas. 
Prie septynių absolventų prisi
jungė dar Balys Grėbliūnas — 
skulptūros ir Jurgis Daugvila — 
audinių studijų absolventai, stu
dijas baigę rudens smestre.
' Direktoriaus kviečiamas, iškil

mingą aktą — parodą atidarė ir 
gražią kalbą pasakė Prancūzijos 
Respublikos komisaras Badeno 
sričiai p. Pene. Padėkojęs direk
toriui už malonius sveikinimus, 
komisaras šiltais- žodžiais apibū
dino tremtinių vargus, drauge 
iškeldamas ir didelį jų kapitalą
— moralinį atsparumą, kurio 
dėka jam tenkanti garbė atidary
ti jau kelintą šios mokyklos pa
rodą. „Šių metų parodos atida
rymas man yra patsai liūdniau
sias, nes jis drauge yra ir šitos 
mokyklos egzistencijos užbaiga.
— kalbėjo p. komisaras. — Aš 
apgailestauju, kad mokykla, dėl 
kietos gyvenimo realybės, turi 
užsidaryti, nes tremtiniai turi 
pasirinkti naujus emigracinius 
kraštus. Aš patikinu jus, kad 
Prancūzija su dideliu malonumu 
visus priglaustų, kaip ji priglaudė 
jūsų profesorius, Galdiką ir Ka
siulį, tačiau turiu apgailestauti, 
kad mano tėvynė, būdama nepa
jėgi išvietintų asmenų problemas 
išspręsti savomis jėgomis, tegalė
jo būti tik laikina jūsų globėja 
Vokietijoje“ — baigė šiais žodžias 
komisaras savo kalbą.

Paskui p. komisaras įteikė ab
solventams diplomus ir dailiųjų 
amatų baigimo pažymėjimus; to
kius pažymėjimus gavo apie 10 
asmenų. Mokyklos vadovybė ir 
studijozai, atsidėkodamas už nuo
širdžią kalbą ir mokyklai paro
dytą didelį prielankumą, p. komi
sarui įteikė menišką adresą, pa
puoštą studijozų darbo lietuviš
kais raštais išmarginta juosta. Po 
to buvo apžiūrėta dailės darbų 
paroda ir kuklios vaišės sve

čiams, suruoštos čia pat mokyk
los patalpose. Vaišių metu pasi
dalyta parodos įspūdžiais. Teko 
girdėti Prancūzijos aukštų parei
gūnų labai šiltus mokyklos darbo 
bei pasiektų laimėjimų vertini
mus. Pavyzdžiui, Badeno krašto 
P. D. R. generalinis direktorius 
Sireau, apžiūrėjęs parodą, pa
reiškė, kad mokykla yra pasie
kusi labai daug ir esą būtų labai 
gaila, jeigu šitas dailės židinys vi
siškai susilikviduotų.

Tos pat dienos vakare mokyk
los salėse įvyko bendras mokyk
los vadovybės, pedagogų, studi
jozų ir kviestinių svečių pobūvis. 
Pobūvio metu taip pat pasakyta 
gražių kalbų ir palinkėta jau
niesiems menininkams sėkmės sa
varankiškam kūrybos darbe. Mo
kyklos vadovas, prof. V. K. Jony
nas, nuoširdžiai sveikindamas 
jaunuosius meno darbininkus, 
pareiškė, kad jie ir visi kiti ga
lėję baigti mokslą bei pasiekti tų 
laimėjimų, kuriuos iškėlė ir pri
pažino svečiai, tik visų bendro ir 
sutartinio darbo dėka. — „Šian
dieną, aš su dėkingumu reiškiu 
savo nuoširdžią padėka visiems 
mano mieliems bendradarbiams, 
kurie yra tarp mūsų ir tiems, 
kurie ’jau emigravo į kitus kraš
tus. Mano giliausia padėka pri
klauso buvusiems mokyklos pe
dagogams: Galdikui, Kasiuliu, 
Tamošaičiams, Valiui, Marčiulio- 
niams, Zikarui, Vaičaičiui ir inž. 
Muraičiui, kurie šiuo metu jau 
yra Kanadoj, Čilėj ir Australijoj; 
padėką reiškiu ir pedagogams 
Vizgirdai, Valeškai, Krivickui, 
Bakiui, Rannitui ir visiems stu
dentams, dar tebesantiems mūsų 
tarpe. Mokyklos sėkmingas dar- 
,bas buvo įmanomas tik jūsų, 
brangūs kolegos pedagogai ir 
studentai, pasišventimo dėka.

Nauja teisės mokslu daktarė
Liepos 23 d. dipl. teis. Elena 

Armanavičienė Goettingeno’ Ge- 
org-August universitete gavo tei
sės mokslų daktaro laipsnį.

E. Armanavičienė gimė 1912 m. 
Kaune ir, anksti palaidojusi savo 
tėvelį, turėjo iš jaunų dienų sa
varankiškai verstis ir tarnauda
ma užlaikyti motiną bei mokytis’. 
1930 m. baigusi Prof. S-gos suau
gusių gimnazają, tais pačiais me
tais pradėjo studijuoti Vyt. D. 
universitete teisę. Baigusi teisių 
mokslą, iki 1940 m. dirbo Paštų 

Ačiū jums už tai!“ — baigė sa
vo kalba prof. V. K. Jonynas.

Mokyklos iškilmių šventės cen
tre buvo studijozų dailės darbų 
paroda. Susipažinus su jos visu
ma, susidarė įspūdis, kad ji, kie
kybiškai nebūdama tokia gausi 
kaip praėjusiais metais, yra pa
kili menišku brandumu, studijo
zų padaryta gražia pažanga. Žiū
rovų dėmesį čia kreipė ypač di
plomantų darbai. Turtingam gra
fikos darbų skyriuj žymią vietą 
užėmė R. Veselausko „Tremtinio 
laidotuvės“ ir A. Kurausko „Tai
ka“, abu diplominiai darbai, įdo
mūs kompoziciniu ir technikinio 
išpildymo atžvilgiais. Tapybos 
skyriaus eksponatų tarpe ryškiai 
išiskyrė E. Urbaitytės aliejinė 
tapyba „Nuėmimas nuo kry
žiaus“, V. Balukevičienės laisva 
figūrinę kompozicija ir A. Biel- 
skaus „Apaštalas plauna Kris
taus kojas“. Visi trys diploman
tai, būdami dar stiprioj savo mo
kytojų įtakoj .spalvose', parodė 
gražią savo darbo pažangą, paty
rimą ir menišką brandumą, tuos 
būtinus privalumas, žengiant į 
savarankišką kūrybos kelią. Iš 
tapybos diplomantų tarpo ryškiai 
išsiskiria vengro I. Gajdos deko
ratyvinė kompozicija „Laidotu
vės“, nutolusi nuo kitų darbų 
spalvomis ir piešinio savumais. 
V. Dragunevičius savo diplomi
nį darbą — figūrinę skulptūros 
kompoziciją - reprezentavo foto 
nuotraukomis, nes jo darbas, dėl 
savo masivumo ir nepatvarios 
medžiagos, neįmanoma buvo at
gabenti į parodos salę. Jaunojo 
skulptoriaus darbas įdomus ir 
pakankamai tobulai sukurtas. 
Gražių darbų patiekė ir kitų stu
dijų studentai.

Svečiu prancūzų tarpe ypatin
go susidomėjimo susilaukė kerą- 

Valdyboje savo specialybės sky
riuose ir 1941 metais perėjo į ad
vokatūrą.

Pabėgusi nuo bolševikų, 1946 m. 
įstojo į Goettingeno universiteto 
teisių fakultetą doktorizuotis. Di- 
zertaciją „Die Kriminalitaet dėr 
Jugendlichen in Deutschland 
nach dem 2. Weltkriege" parašė 
pas prof. Bockelmanną.

Tremtyje tai yra pirmutinė mo
teris, įgijusi teisės mokslų dak
taro laipsnį. A. B.

mikos, ypač audinių skyriaus 
darbai. Ties šių skyrių darbais 
jie ilgiausiai stoviniavo, su dide
liu susidomėjimu stebėjo audi
nių lietuviškus raštus, teiravosi 
apie audimo techniką. Kaip do
misi prancūzai, iš dalies ir vokie
čiai, lietuviško stiliaus audiniais, 
parodo tai, kad Prancūzijos Res
publikos Komisaro Badeno sri
čiai žmona į mokyklos iškilmes 
atvyko apisvilkusi suknele, pasi
ūta iš lietuviškų tautinių drabu
žių medžiagos, išaustos studen
čių rankomis.

Sustojo „A. B. Dienos 
naujienos"

Ketverius metus, du mėnėsius 
ir dešimtį dienų Kempteno lie
tuvių stovykloje ėjęs inform a ci- 
nis vietinių ir pasaulinių žinių 
biuletenis — „A. B. Dienos nau
jienos“, dėl emigracijos visiškai 
sumažė’ s senajai stovyklai, lie
pos 30 J. turėjo sustoti. To biu
letenio nuo 1945 m. gegužės 21 d. 
iki 1949 m. liepos 30 d. išėjo iš 
viso 1253 numeriai. Ankstybes- 
niems jo redaktoriams išvykus, 
nuo š. m. balandžio I d. iki susto
jimo biuletenį redagavo mokyt. 
A. Rudžius. Daugiau kaip ketve
rius metus biuletenį, diktuojant, 
perrašinėjo A. Skladaitytė.

Bet Kemptenas neliko be die
ninių informacijų: vietoj susto
jusio tenai naujai kolonijon atsi
kėlęs A. Kondrotas pradėjo leisti’ 
kitą biuletinį — „Dienos žinias“.

K.

Atsiusta paminėti
GERUTIS RŪTELE. Skaitymai, 

gamta ir tėvynės mokslas III-jam 
pradžios mokyklos skyriui, 391 psl.

Vincas Krėvė, DANGAUS IR 
ŽEMES SŪNŪS. Žemės vingiais, 
„Sūduvos“ leid. Augsburgas, 1949 
m., 206 psl. Kaina nspažymėta.

Lietuviai studentai Freiburge. 
1945—1949. Išleido Freiburgo Lie
tuvių Studentų Valdyba. Redak
torius O. Stikliūtė. Bendradarbiai 
J. Akstinas, B. Bušackis, N. Kati
liškis, S. Krasauskas, H. Nagys, 
vičiaus, P. Musevičius, H. Magys, 
Z. Nagytė, B. Petkūnas, H. Šal
kauskas, A. Skėrys, R. Veselaus
kas. Spaudos priežiūra — Algirdo' 
Kurausko. Dailiai iliustruotas, ro
tatoriumi išspaustas, didelio for
mato 54 psl. leidinys.

syk, jau ir plyšta laukai nuo jo 
riksmo.

— Jau vėl Lalas kibirkština sa
vo staininius ... — pasiklausę, 
kaip tasai draskosi, šaipydavosi 
kaimynai.

O Lalas, žiūrėk, keikdamas bė
gioja apie savo griovin su visu 
krūviu įleistą ir ten apsivožusį ve
žimą arba, ariantį kulnais giliau
sias vagas, žilis vežioja jį po akė
jimą, įsigeidęs eiti pasiganyti.

Taip atkandęs dantį, Lalas lio
vėsi apie tuos maitas bėgioti, pra
dėjo galvoti juos parduoti ir ki
tus pirkti, bet, kol prisirengė, pa
rūpo jam kas kita, ir taip liko 
gerų arklių neįsigijęs.

Kitą kartą iš kažkur jam atėjo 
vėl į galvą daug galvijų laikyti. 
Gal į kieno gražią bandą pasi
žiūrėjęs, pradėjo vaizduotis, kaip 
būtų gražu, jei ir jis išleistų į 
ganyklą visą būrį karvių, prieau
glio, dailų storasprandį bulių.

Taip įsigeidęs gražios galvijų 
bandos, jis tuoj dar išrado, kad 
tai būtų ne tik gražu, bet ir labai 
naudinga. Tie galvijai primintų 
daug mėšlo, jis patręštų visą lau
ką, prisivarytų pilną daržinę javo. 
Pardavęs javo ir prieauglio, per
statytų trobesius, pripirktų pa
dargų. O paskui įsismaginęs, dar 
ir ilgesnę tą savo smėlio virvę pa
vijo — ilgainiui gal net lauko pri

pirktų. Ir ta mintis jam taip pa
tiko, kad jis pradėjo sau net pos
muoti, kieno lauką pirksiąs. Neu
žilgo nustebę kaimynai pamatė, 
jog Lalas eina ežiomis aplink jų 
laukus. Nežinodami, ko jis ten 
vaikščioja, spėjo, kad eidamas bus 
ką pametęs, o jis sau jau sva
jojo, kaip bus dailu, kai tą ar kitą 
sklypą prijungs prie savojo.

Taiip pa vaikštinėjęs aplink kai
mynų laukas, Lalas išlapatojo į 
prekymetį ir parpluošė namo, ves
damasis didžiulį bulių.

Kam jis Lalui reikalingas, nie
kas negalėjo suprasti. Net ir jis 
pats jautė, kad tai truputį keistai 
išrodo. Tad, slėpdamas savo tik
rąją mintį, kraipė uodegą, kitur 
nusukdamas dalyką.

— Ganiavos yra, tai parvedžiau 
ir tegul ėda. Įganysiu ir parduosiu 
mėsai. Reikia gi iš ko pinigo prasi
manyti, — nė neklausiamas aiš
kino jis ir namiškiams ir sveti
miems. Bet pats sau tik dėstėsi, 
kokią jis bandą greit turėsiąs ir 
kaip iš jos nauda apsiversiąs.

Ir su tais galvijais gal dar ne 
vieną išdaigą jis būtų iškrėtęs, bet 
ėmė ir pasigavo Poteliūnas tuo 
laiku inkile spiečių. Šoko tad ir 
Lalas inkilus skobti. Kai apie bi
tes pradėjo galvoti, jam pasirodė, 
kad jos dar geriau negu galvijai. 
Nei jos reikia ganyti, nei tvartąn 
varinėti, nei žiemą šerti. Ir prisi- 

veisti jų gali net be pinigo. Pasi- 
gauk tik nors vieną spiečių, tai 
po metų jau gali būti du aviliai, 
po dviejų keturi, po trejų jau net 
aštuoni. Gi medus gardus ir bran
gus daiktas!

Tik kol tuos inkilus išskobė, bi
tės jau nebesispfetė, ir teko juos 
užmesti ant aukšto ligi kitų metų, 
kur jde ir liko visiems laikams, 
nes ligi pavasario jis jau spėjo 
bites pamiršti. Bet ir galvijai jam 
daugiau neberūpėjo. Iš viso to jo 
sumanymo tiek teišėjo, kad apy
linkės moterys vos neprakeikė La
lo, b'Lalas jų. Prie vieškelio besi
ganydamas, tas bulius kai tik pa
matydavo kokią moterėlę keliu 
bešketerniuojant, tuoj ir pradė
davo bliūvaut ir žemes kapstyti. 
Išsigandusios moters nelaukdavo, 
kol jas biaurus gyvulys permaus 
ragu ar sutraiškins, ant žemės par
vertęs, bet brido į Lalo avižas ir 
ėjo užuolankom kuo toliausia 
nuo jo.

— Ar tave, boba, ten raistiniai 
nešioja po javą! — šaukdavo pa
matęs Lalas.

ifet moters nė nemanė brist lauk.
— O kam gi paleidai čia tą vel

nio gyvulį. Gal manai, kad lauk
siu, kol jas man vidurius ragais 
išraišys! — dar giliau į avižas bri
sdama, šaukdavo baramoji savo 
ruožtu.

Nenorint, kad moters ir vaikai 

išbraidytų jam apie kelią visą ja
vą, Lalui ir teko tą bulių parduoti 
pirmam atvažiavusiam mėsininkui.

Taip Lalas buvo užsimojęs per
statyta trobas ir neprisirengė, kol 
suvežti rąstai, begulėdami kieme, 
sutręšo ir kirvarpos išvarpė juos 
kaip korius, kasė griovius pie
voms nusausinti, bet neišvarė ligi 
galo, ir ligi šiai dienai liumpsėjo 
liulynai bei akivarai burbuliavo, 
tverė tvoras — ir vėl nebaigė ap
kalti statiniais...

Kaimynai, žiūrėdami į tokius La
lo darbus, ne tik pasijuokdavo, 
bet ne vienas ir nusispjaudavo. O 
jo visokiais dideliais užsimojimais 
nebetikėdavo ne tik jie, bet jo pa
ties boba.

•— Žinoma, tu tam ir tikęs. Greit 
bus gaidžiai kelnėti ir šunes su 
naginėm! — atrėždavo ji, kai La
las kartais dar pradėdavo pūsti 
burbulus, kokius didelius dalykus 
jis padarysiąs.

Bet vis dėl to vienu atžvilgiu 
Lalas ilgą laiką tikrai neturėjo sau 
varžovo visam kaime. Kad jo ūkis 
nucibęs ar kad liko neįvykdytas 
koks jo sumanymas, jis daug nek- 
vaTŠino sau galvos ir nebuvo koks 
surūgęs nemys. Jo galvoj visuo
met buvo jau naujų dar geresnių 
sumanymų? Tokių gerų, jog tik 
pagalvojus, kaip bus puiku, juos 
įvykdžius, Lalui jau smagu pasi
darydavo. TaC visuomet jis buvo 

puikiausiai nusiteikęs, patenkintas 
savim ir kitais, jei tik koks sky
staprotis nebandė jam per nosį 
braukti ar be reikalo į akį šokti, 
pašnekus ir prie visko prikilnas.

Kur jis namuos ar laukuose ap
siverčia, iš tolo galėjai žinoti, gir
dėdamas, kaip jis, kokio gero savo 
sumanymo smagiai neuteiktas, gy- 
duriuoja:

Liur linka, liur liur linka,
Gaidžio kinka po berlinką.
Kur susirinko vyrai pypkių pa

dumti ar kikso pakirsti, surengė 
kas kokias vakarones, kuris nors 
kaimynas dvaselę išleido, ten bū 
tinai ir Lalas buvo. Užteko tik 
pirštu pamoti, kaip jis šoko ir 
reikalingam į talką, vis tiek ar 
reikėjo padėti meitėlį paskersti ir 
apsvilti, ar numirėliui karstą su
kalti, padėt krikštynoms ar vestu
vėms ką pasiruošti, sukirstus 
statomam namui rąstus ant sienų 
sukelti ar Xa^P kitaip padėti. Tad 
kur tik buvo koks susibūrimas, 
ten beveik visuomet buvo ir La
las. Jis kaip nors prie to reikalo 
vis buvo pritapęs. O čia su juo 
varžytis nebuvo jau lengva. Žino
ma, jis negalėjo daryti tokio įspū
džio, kaip koks krikštasuolėj krio
šėjęs šimtamargis, ar nurungti prie 
butelio kokį patvarų gėriką. Bet 
niekas kitas, ne tik nežinojo tiek 
visokių nuotykių, bet ir papasa
koti taip nemokėjo kaip jis. (B. d.)
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DP, kurie liks Vokietijoj
PRISIDĖS SAVANORIŠKOS ŠALPOS ORGANIZACIJOS

Šia tema platoką straipsnį pa
teikė amerikiečių leidžiamas „Die 
Neue Zeitung“ (8. 16), kur apskai
čiuojama, kad po 1950 m. birželio 
30 d., kai IRO baigs savo veiklą, 
vakarinėj Vokietijoj liksią 130.000 
DP. Laikraštyje toliau rašoma: 
„Tas pasiliekąs asmenų sluogsnis, 
vadinamasis „kietasis branduo
lys“, nenori grįžti tėvynėn, bet, iš 
kitos pusės, jam tėra labai riuota 
perspektyva emigruoti. Taigi tie 
žmonės sudarys naują problemą 
. . . Kyla klausimas, kas galima 
tiems žmonėms padaryti.

Prieš keliant šį klausimą, įdo
mu patyrinėti, dėl kokių prie
žasčių liekantieji DP nepriimami 
į.kitus.kraštus ir koks jų sąsta
tas. IRO generalinė taryba Žene
voje tam tikslui, bendradarbiau
dama su savanoriškomis tarp
tautinėmis labdaros organizaci
jomis, ėmėsi rinkti informacijas, 
kurios rėpia ne tik Vokietiją, bet 
taip pat Austriją ir Italiją. Pas
taruosiuose abiejuose kraštuose 
d.ąr konstatuoti 34.000 „kietojo 
branduolio“ atvejai. Tuo būdu iš 
viso j ■ skaičius pakyla iki 174.000.

„NEEKONOMIŠKOS ŠEIMOS“
30% iš jų, būtent 48.900, netin

ka emigracijai dėl prastos svei
katos. Kitiems 26.900 asmenų le
miamą kliūtį sudaro amžius. 
Imant skyrium, yra 9.500 nevedu
sių vyrų per 45 metus amžiaus ir 
1.800 per 60 metų. O tokių nete
kėjusių moterų esama 4.200 per 
45 m. amžiaus ir 1.100 per 60 m. 
Susituokusių bevaikių to pat am
žiaus vyrų ir moterų skaičius 
esąs 10.300. Toliau 27.200 asmenų 
grupę sudaro tie, kurių nepalan
ki šeimos sudėtis. Jų tarpe esama 
9.200 nesantuokinių motinų ir 
vaikų, taip pat 16.000 našlių, sky-
rium gyvenančių ir atsiskyrusių 
moterų (įskaitant iki 17 metų jų 
vaikus). Toliau 41.900 DP turi 
likti dėl asmeninių arba okupa
cinės valdžios politinių priežas
čių. Jie skirstosi labai įvairiomis 
grupėmis: 2.900 kriminaliniai at
vejai, 2.200 taikomi saugumo 
nuostatai, 25.200 yra pagalbiniai 
bei specialistai darbininkai per 35 
metus, 9.300 priklauso tarnauto
jų profesijoms arba yra dvasiš
kiai. Penktąją ir paskutiniąją 
grupę sudaro vadinamosios „nee
konomiškos šeimos“. Tai šeimos,

Sovietu karininkas sove DP

Viena. Lankantis sovietų repa- 
triacinei komisijai Vorkloster DP 
stovykloje, Vienos prancūzų sek
toriuje, vienas tos stovyklos gy
ventojas norėjo nufotografuoti so
vietų misijos vadovą. Pamatęs, 
kad jis fotografuojamas, sovietų 
karininkas išsitraukė pistoletą ir 
šovė į išdrįsusius jį fotografuoti
DP, tačiau nepataikė. Nežinia, ko
kio Likimo būtų sulaukęs sovietų 
repatriacijos atstovas, jei stipri po
licijos užtvara nebūtų spėjusi jį 
ištraukti iš įsiutusios DP minios 
rankų. (S&S)

Luebeckas. Čia išeinančio lai
kraščio „Luebecker Freie Presse" 
namus saugo policija, kad neuž
pultų DP iš Bergen-Belseno, Neu
stadt ir Kielio stovyklų. Šitos akci
jos griebtis žydus DP paskatino 
tame laikraštyje neseniai paskelb
tieji du skaitytojų laiškai, kuriais 
aštriausia forma pasisakyta apie 
DP stovyklas. Luebecko policija 
žydų centrinio komiteto pirminin
kui pranešė, jog ji imsiantis griež
tų priemonių prieš demonstrantus, 
jei nebūsią prašoma leidimo de
monstracijoms.

— 122.000 DP, kaip IRO prane- 
’-ri šiol jau įkurdinta Izraely-

kurios yra tokios didelės, kad ne
gali pačios išsilaikyti.

IRO statistikos liečia tik tuos 
DP, kuris gyvena stovyklose. Tad 
bendrasis pasiliekančių užsienie
čių skaičius dar padidės. Be to, 
visa eilė asmenų dėl kelių čia 
minėtų priežasčių netinka emi
gracijai, bet, sudarant statistiką, 
turėta galvoj tik viena kuri prie
žastis.

90% I§ EUROPOS PABĖGĖLIŲ 
— VOKIEČIAI-

Iš šios analizės matyti, kad 
daugumoj pasiliekančių jų kate
gorijų turima reikalo su asmeni
mis, kuriems reikia paramos. Dėl 
to IRO generalinė taryba Žene
voj jau nuo kurio laiko svarsto 
planus, kokių reikia imtis prie
monių, kad ir toliau jiems būtų 
įmanoma suteikti pagalbos. Svar
biausias pasiūlymas, kuris ligi 
šiol buvo padarytas, — likusias 
DP stovyklas perduoti įvairioms, 
ypač amerikiečių, labdaros orga
nizacijoms, kurios jau nuo seno 
glaudžiai bendradarbiauja su 
IRO. Čia priklauso American 
Friends Service Committee (kve- 
keriai), National Catholik Wel
fare Conference, amerikiečių liu-

JAV valstybiniai universitetai
Valstybiniai JAV universitetai 

paskutinių dešimtmečių būvyje 
sustiprėjo kokybiškai ir savo auk
lėjimo sistema. Žinoma, ir anks
čiau kai kurie un-tai (pvz.: North 
Carolina, Wisconsin) buvo vieni 
iš geriausių, tačiau, apskritai, 
valstybiniai un-tai tik paskutinio 
dvidešimčio būvy iš esmės pakito.

JAV TURI 800 UNIVERSITETŲ
Puskutinėmis statistikos žinio

mis, JAV yra apie 800 universite
tų ir kolidžų, iš kurių mažiausiai 
80% yra privačiose rankose. Ta
čiau gal tik dešimtis privačių 
aukštųjų mokslo įstaigų gali 
konkuruoti su valstybinėmis. Iš 
tokių pažymėtini Harvard, Yale, 
Columbia, Princeton ir kt. Liku
sieji gi sunkiai įstengia išsilaikyti 
konkurencijai reikalingoj aukš
tumoj. Tačiau nereikia užmiršti, 
jog ir valstybiniai universitetai 
gauna taip pat paramos iš pri
vačių šaltinių. Štai toks Califor- 
nijos un-tas (didžiausias Ameri
koje), kuris turi 44.000 studentų 
ir 540 pastatų 1948'9 mokslo me
tams, neatsižvelgiant į patvirtin
tą 44 mil. dolerių biudžetą, gavo 
dar 40 mil. dolerų aukų iš pri
vačių šaltinių.
VALSTYBINIAI UN-TAI PRI

EINAMESNĮ
Kad privačios aukštosios JAV 

mokyklos šiandien sunkiai ver
čiasi, gal ne tiek kaltas mažas 
studentų skaičius, kiek pats tų 

Cikagos lietuvių moterų choras, atlikęs meninę programos dali prie Da
riaus ir Girėno paminklo Marquette parke, liepos 17 d. minint tų mūsų 
tautos Didvyrių tragiškojo žuvimo sukakti. V. Noreikos nuotr.

terionų bažnyčia, taip pat kitos 
krikščionių ir žydų šalpos orga
nizacijos.

Tos sąjungos turinčios sudaryti 
su atitinkamomis vokiečių įstai
gomis, būtent — su Evangelischer 
Hilfswerk, Caritas-Verband ir t.t., 
sutartis dėl tolimesnio DP sto
vyklų išlaikymo. Tuo būdu, gir
di būtų pasirūpinta artimiausia 
ateitimi užsieniečių pabėgėlių, 
kurie už Vokietijos ribų negali 
rasti naujos tėviškės. Ryšium su 
tuo IRO rengiasi įsteigti Bava
rijoj didelę koloniją džiovinin
kams, kurioj gausią pastogę ir 
darbo apie 1000 žmonių.

Iš vokiečių bažnytinės pusės 
laikoma visai galimu dalyku, jog 
netinką emigracijai ir nedarbingi 
DP būtų patalpinami prieglau
dose bei įstaigose taip, kad jų 
sielos ir kūno reikalai būtų aprū
pinami lygiai kaip vietinių. Bet 
esanti sąlyga, kad būtų garantuo
tas finansavimas iš tarptautinės 
instancijos. Ryšium su tuo ypač 
Evangelischer Hilfswerk pasisa
ko už tai, būtų pašalintas skir
tingas politinis vertinimas užsie
niečių DP ir vokiečių tremtinių, 
kurie sudarą 90% visų Europos 
pabėgėlių, ir kad jie būtų pava
dinti „homeless people“ — bena
mių vardu, kuris apimtų abi gru
pes.

mokyklų pobūdis. Mažieji priva
tūs un-tai gal daugiausia pana
šūs į europinius, kurie, yra hu
manitarinio pobūdžio. Visai skir
tingi yra valstybiniai un-tai. Be 
medicinos, teisės ir kitų visuose 
un-tuose esančių fakultetų, jie 
turi taip pat aukštąsias miškinin
kystės, ūkio, teatro, muzikos, 
technikos, tekstilės apdirbimo, 
žurnalistikos ir kitokias mokyk-
las. Tuo būdu kiekvienas, norįs 
studijuoti tokiam universitete, 
gali rasti sau reikiamą fakultetą 
ar kurios nors šakos aukštąją 
mokyklą. Kitas dar svarbesnis da
lykas yra tai, jog valstibiniuose 
universitetuose mokslas /Visuo
met yra pigesnis, negu priva
čiuose.

JAV UNIVERSITETŲ SAVI
VALDA

Administraciškai valstybiniai 
JAV un-tai mažai kuo skiriasi nuo 
privačių. Prieky stovi prezidentas 
— rektorius. Atskirus kolidžus 
tvarko dekanai, skyrius — jų ve
dėjai. Valstybiniuose universite
tuose administraciniams ir finan
siniams reikalams tvarkyti vei
kia Board of Trustees — Patikė
tinių Taryba, prieš kurią rekto
rius ir yra atsakingas. Apskritai, 
labai retai pasitaiko, kad politinės 
institucijos kištųsi į un-to vidaus 
reikalus. Į akademinio turinio 
klausimus mažai kišasi ir pats 
rektorius.

Aliarmo pratybos laive, plaukiant per Atlantą. Emigrantai su gelbėjimosi 
juostomis sustoję pasieniais. Foto K. Daugėla

DP mielai laukiami
DIDELĖS KUN. V. KATARSKIO PASTANGOS PADĖTI 

TREMTINIAMS

Sunkios yra naujiesiems emi
grantams ypač pirmosios dienos 
J. A. V-se, kol žmogus užsikabini 
už kokio nors darbelio bei gauni 
pastogę. Važiuojantiems pas arti
muosius bei gimines gal dar kiek 
ir gerau: žinai, kad tave sutiks 
stoty, gausi kambarį ir maistą, kol 
pradėsi pats „kalti" dolerius. Ta
čiau didelė dalis tremtinių važiuo
ja pas visai arba labai menkai 
pažįstamus žmones, o jųjų darbo 
ir buto garantijos irgi tik popieri
uje. Tokiu atveju, neturėdamas 
geros širdies žmonių, atsiduri tik
rai keblioj padėtyje. Bet ir tame 
pinigo, o ne širdies krašte sutinki 
gerų žmonių, kurie naujai atvy
kusiu tėviškai rūpinasi: padeda 
susirasti darbo, pastogę bei įspau
džia į delną kelioliką dolerių nau
jo gyvenimo pradžiai. 1

Ohio valstija visiems gerai gir
dėta bei žinoma didelė Clevelando 
lietuvių kolonija, gi kitos koloni
jos — mažesnės ir mažai kam bu
vo ir pačiose JAVse žinomos.
Prieš porą mėnesių daug kas iš
girdo apie tokį Dayton, Ohio, kur 
rado jau prieglaudą Pakšto kapela 
ir dar keliolika tremtinių. Viso to 
„kaltininku" reikia laikyti kun. V. 
Katarskį, kuris ir pats maždaug 
prieš 16 mėnesių yra atvykęs į 
Daytoną iš tremties pas vietos pa
rapijos kleboną kun. L. Prašpalių, 
savo dėdę. Sutikau kun. V. Ka
tarskį kaip paprastai beskubantį 
gatve naujai atvykusiųjų reikalais 
ir, beeinant su juo gatvėje galiu
ką, pasisekė šį bei tą iš jo išgauti.

— Tai darbo dabar turite, kaip 
per rugiapiūtę, — juk beveik kiek
vieną dieną pasirodo vis naujų 
tremtinių?

— Krutu, kiek galiu, ir esu pa
tenkintas, galėdamas žmonėms 
kuo nors padėti. Naujai atvykusi
ųjų įsikūrimui gelbsti taip pat ir
visi vietos lietuviai, priklausą pa
rapijai. Ypatingo prielankumo ro

do tremtiniams kelios vietos lietu
vių šeimos, kurios daugeliui nau
jai atvykusiųjų pagelbėjo susi
rasti darbo, parėmė ir teberemia 
kitokiais būdais.

— Jums dažnai tenka vienoj ar 
kitoj darbavietėj teirautis darbo 
naujai atvykusiems. Kaip žiūri 
amerikiečiai į buv. DP?

— Prieš pora dienų teko kreip
tis vienoje darbavietėje dviejų 
naujai atvykusiųjų darbo reikalu. 
Vyr. „bosas" iš karto priėmė j 
darbą ir • tuos du, sakydamas: 
„Man, jau esat davę tris lietuvius, 
kurie savo darbą atlieka geriau 
kaip amerikiečiai. Tad, priimu ir 
tuos du". Apskritai lietuviai trem
tiniai Daytone ir amerikiečių, ir 
vietos lietuvių tarpe turi gerą 
vardą.

— Ar laukiat dar daugiau at
vykstant | Daytoną?

— Iki šiol, kaip matote, atvyk
davo vieni vyrai, gi dabar jau su
lauksime šeimų. Kaip visi suva
žiuos, bus graži šeimynėlė, — per 
keturiasdešimt „dūšių". Tuo neap- 
siribosim, kaip tik visi suvažiuos, 
kviesimės tada daugiau. Ties viena 
didele „žapa" (fabriku) kun. Ka- 
tarskis atsiprašė, sakydamas, — 
turiu užsukti čia, gal pavyks ko
kiam vienam gauti darbo. Susitik
sim vakarę parapijos svetainėj!

Kiekvieną vakarą parapijos sve
tainėj matysi kun. Katarskį tarp 
įjūrio naujųjų emigrantų, kur jis 
kiekvieną maloniai pakalbina, tei
raudamasis, kaip sekėsi darbe, ar 
nebuvę sunku, kaip su šeiminin
kais ir pan.

L. Valiukas

— Pradėtas į palaimintuosius 
pakėlimo procesas pranciškono 
tėvo Maksimilijono Kolbės, kuris 
Lenkijoje nacių siautimo metu 
savo gyvybę savanoriškai paau
kojo už vienos šeimos tėvą, pa 
merktą mirti.

5
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Neronas ir Atila tik Stalino sesėlis
kiekvienu beveik namu miestuose 
stovi sunkvežimis, aplink nardo 
mėlynkepuriai. Girdėti moterų ir 
vaikų klyksmai. Pasitaiko, kad 
žmonės šoka iš kelinto aukšto, kad 
užsimuštų ar išsigelbėtų.

Daugiausia buvo išvežta moterų, 
vaikų ir senių, iš viso apie 70 %. 
Daugumas tremiamųjų buvo maža
žemiai ūkininkai.

Padarius statistiką, rasta, kad 
Alytaus, Varėnos, Lazdijų apskri
tyse buvo ištremta apie 4.500 as
menų ir liko 14.000 ha nedirbamos 
žemės.

Išvežimo planas vistik išpildytas 
tik %, nes daugumui pavyko pa
sislėpti.

Ypač nemalonu bolševikams, kad 
dauguma vyrų pabėgo. Aišku, jie 
padidino partizanų eiles.

„Amnestija"
Norėdami jų išvengti, bolševikai 

paskelbė „amnestiją" tiem, kurie 
pabėgo. Paskelbę „amnestiją", ra
šinėjo išėjusiem į partizanus, no
rėdami tiesiai juos pasiekti. Vieną 
tokį laišką Dainavos apygardos or
ganas „Laisvės Varpas" 1948 m. 
gruodžio mėn. paskelbė straips
nyje „Majoras Grišinas Laisvės 
Labdarys". Tai buvo Prienų apskr. 
MGB Viršininko GRlSlNO LAIŠ
KAS,rašytas Adomui BARTOŠEVI
ČIUI, partiz. NARSUOLIUI, gyv. 
Birštono v., kuris gegužės 22 d. 
pabėgo rusams iš nagų. Jį rusai, 
apie 13 kareivių, su dviem kulkos
vydžiais vijosi apie 4 km., visą 
laiką apšaudydami visų ginklų 
ugnimi. Tačiau Bartoševičiui pavy
ko pabėgti ir dar tą pačią dieną 
paimti ginklą į rankas. Jo jaunes
nis brolis Jonas, 15 metų, po kurio 
laiko buvo areštuotas. Per jį rusai 
pasiuntė NARSUOLIUI laišką. Laiš
ką partizanas pardavė savo dalinio 
viršininkui. Pasistengsim atpasako
ti, kiek atsimeniam, to laiško rašy- 
binius ir minties deimančiukus:

„Adomas, šiandien aš sutikau

(Atkelta iš 1 pusi.)

kymas, išleistas dar 1941 metais, 
plius partizanų šeimas ir gimines, 
išbėgusių į Vakarus šeimas, šei
mas, kurioje yra bent vienas narys 
nušautas.

Žodžiu, kiekvieną tą, kuris galė
jo nekęsti tarybų valdžios.

Trėmimo epizodai
Čia duosiu keletą atskirų cha- 

rakteringesnių atsitikimų, užregis
truotų per vežimus. Iš Varėnos 
apskr. Varėnos vaisė, buvo ištrem
ta šeima. Ją atvežus į Vilniaus sto
tį, buvo leista iš vagono dviem vy
ram su dideliu puodu eiti vandens 
atnešti. Sargybinio lydimi abu vy
rai atėjo prie šulinio su pompa. 
Jie apsimetė nemoką pompuoti 
vandens. Supykęs rusas pasidėjo 
ginklą ir pats pradėjo pompuoti. 
Vienas vyras stvėrė puodą ir visa 
jėga rėžė juo rusui galvon taip, 
kad šis be sąmonės išsitiesė palei 
šulinį. Abu vyrai laimingai pabėgo. 
Pasiekę savo namus, abu vyrai 
įstojo į partizanų eiles.

Vienas asmuo, taip pat iš Varė
nos vlsč., seniau buvęs policinin
kas, atėjus bolševikam, apsimetė 
bepročiu. 1948 m. trėmė jo šeimą. 
Jį, kaip „nenormalų" mažiau sau
gojo, tad jam pavyko pabėgti ir 
įstoti į partizanų eiles. Varėnos 
apskr. MGB viršininkas, graužda
mas iš piktumo pirštus, sakė: „Ne 
jis kvailas, bet mes".

Alytaus vaisė, išvežė seną mo
kytoją, sirgusį širdies liga, GAVE
LĮ. Kai mokytojas turėjo lipti į 
mašiną, jis kreipėsi į rusus ir stri
bus ir išdrožė jiem daug karčių 
žodžių. Gale jis pabrėžė: „Vežkite, 
bet visų neišvesite. Bus kam atker
šyti". Belipdamas senis apalpo. Jį 
įvertė į mašiną ir be sąmonės nu
sivežė.

Iš Rumbonių bažnytkaimio, Aly
taus vaisė., buvo ištremta seniau 
areštuoto vargoninko žmona. Varg
šę moterį prieš didelį smėlėtą kal
ną varė pėsčią į mašiną apie 3 km. 

Jusu broli UONAS, kuris sėdi Ezne ir nedavė nieko pasiimti, tik ma- 
(Jėznas) MGB. Jis yra visas api- žus vaikelius, iš kurių du turėjo ji 
plyšęs ir utėlėtas ir atrodo kaip neštis ant rankų, o kiti buvo taip 
koks pabėgėlis. Aš paklausiau Ju- pat maži. Rusai ir stribai mušė buo- 
su brolis kodėl jis taip atrodo ir žėm ir botagais moterį, ragindami 
kodėl jis slapstosi. Jis man atsakė, ją greičiau eiti. Tremiant nebuvo 
kad bijo išvežimo iš savo kraštas atsižvelgta į žmogaus sveikatą: 
ir. kad tu randies bandai. Apklau- Buvo ištremta žmonių, kurie jau 
sinejas Jusu brolis Uonas sužino- buvo išgulėję po keleris metus lo
jau, kad Jus randates bandoi, nes voje, nekeldami iš jos. Pvz., senu- 
bijotes išvežimo iš savo krašto, kas KRILAVlClUS iš Jėzno mies- 
Tarybinė Vyriausybe dovanojo telio.
tem žmonėm katre buvo pasislepa Iš Birštono miestelio išvežė žino
ta diena, kada buvo išvežimas ir gų, kuris buvo jau marinamas ir 
dabar laisviai gyvionti koki nori pakeliui mašinoje mirė.
iš Lietuvos apskričiu. Duok atšaki- Buvo užregistruota atsitikimų, 
mas per savo brolis Uonas iki 13 kai rusai, radę gimdančias moteris, 
rugpiutis" (pasirašė majoras Griši- palaukė, kolei vyko gimdymas ir 
nas, Prienų apskr. MGB Viišinin- įsivertą į mašiną ligonį ir naujagi- 
kas). mį išsiveždavo.

Šiuo laišku patys bolševikai ati- Ypač žiaurumu pasižymėjo stri- 
dengia, kas darosi Lietuvoje, kur bai. Pvz., Seirijų valse, esančios 
„laisviai giviona" tik beraščiai Gir- prie gimdymo moterys pradėjo 
žinai. prašyti, kad paliktų bent kūdikį.

Paruošiami sąrašai Tačiau stribai nenorėjo klausyti,
1947 metų rudenį per kautynes sakydami: „Žinome, kas užaugęs 

partizanam į rankas pateko gyyas bus". Kai mašinos sujudo važiuoti, 
Lazdijų apskrities kompartijos se- Seirijų, miestelio moterys vėl pra- 
kretorius KULAKAUSKAS TOMAS, dėjo prašyti, kad atiduotų vaiką, 
kuris papasakojo, kaip vykdomi Vienas rusas pagailėjo kūdikio ir, 
trėmimai- Patį trėmimą paruošti mašinai jau judant, jį numetė mo* 
duoda įsakymą Maskva. Pirmiausia terim.
valsčiuose sudaromi sąrašai trijų Alytaus mieste du stribai atėjo 
narių komisijos. Žinias ji gauna iš areštuoti moksleivio D., kuris 
vietinių stribų ir šnipų. Toliau są- stvėrė kūjį ir nukirto viena stri- 
rašai persiunčiami penkių asmenų bą. Pastvėrė jo automatą, tačiau 
komisijai į apskritį; ten peržiūrėjus jis nešovė. Tada moksleivis pra- 
sąrašus pasiunčia į Vilnių patvir- dėjo bėgti, bet rusai pašovė jį- 
tinti. Čia Sniečkus, Gedvilą ir Bar- Jam buvo iškelta byla, ir jis bu- 
tašiūnas tvirtina sąrašus ir prašo vo nubaustas 5 metais katorgos 
Maskvos priimti netarybinį ele- už pasipriešinimą milicijai.
mentą ir duoti jam išgabenti trans- Iš Leipalingio miestelio buvo iš- 
porto priemones. Už duotas trans- tremtas buvęs Nepriklausomybės 
porto priemones Lietuvos TSR vy- metais kumetis, vokiečių laikais 
riausybė turi užmokėti Maskvos gatvės šlavikas KRISTAPAVlClUS 
■vyriausybei. Jonas. Jo sūnui pavyko pasprukti.
) Paklausite, ką palietė trėmimai. Gegužės 22 d., antai, Birštono 

Visus tuos, kuriuos lietė 0054 įsa- valse. Jau prieš kelias dienas jau-

doti tautos himną, partizanų dai
nas, giesmes, jiekreipdama jokio 
dėmesio į rusų kareivių šūkavimus 
ir įsakymus nutilti.

Visi valsčiai, kurie yra kaimy
nystėje su „broliška" Gudijos res
publika, sulaukė trėmimo dieną iš 
ten „pagalbos": iš ten užplūdo 
MVDtai pasiplėšti išvežamųjų turto.

Gautomis žiniomis iš Sibiro, 
yra nustatyta, kad 1948 metų pa
baigoje buvo atvežta daug žmo
nių iš Ukrainos.

i
II. 1949 METŲ TRĖMIMAI

Jau visą 48/49 metų žiemą skli
do gandai, kad bus vežimai, jau 
keliskart buvo mobilizuotos ma
šinos ir visi „aktyvistai". Bet tai 
buvo tik eilinis bolševikinis triu
kas gyventojų budrumui susilpnin
ti, nes žmonės nepajėgia kelis mė
nesius parengtyje išbūti. Pagaliau, 
kovo 24—27 dienomis prasidėjo 
trėmimas.

Šis trėmimas daugiausia palietė 
miestus ir miestelius, ypač Kauno 
miestą.

Šį kartą buvo ištremta ir daug 
žydų, kas sukėlė visoje Lietuvoje 
didelį nustebimą.

Iš kaimų daugiausia nukentėjo 
tie, kurie gyvena arčiau Gudijos, 
nes čia rusai sutraukė daug kari
uomenės ir mašinų Lietuvos gy
ventojam nepastebėjus ir nesuspė
jus pasislėpti. Per Gardiną Sapo- 
ckinės plentu ta kariuomenė ir 
mašinos buvo netikėtai permesta 
į Lietuvą. Kituose rajonuose, kur 
žmonės pajuto mašinas koncen
truojant — spėjo išsislapstyti. Ru
sam padėtis buvo patogesnė dar 
ir dėl to, kad kovo mėnesį dar bu
vo labai daug sniego.

Ypač nukentėjo Veisėjų, Kap
čiamiesčio ir Lazdijų vlsč., kur bu
vo iššluoti ištisi kaimai.

Priežastis ta, kad Veisėjuose ir 
Lazdijuose yra labai daug stribų, 
nes tuose miesteliuose stovi sti
prios rusų įgulos. Šie stribai ir su
darė tas sąlygas, kad buvo iš čia 
ištremta daug daugiau negu iš ki
tų valsčių. Garsūs visoje Lietuvoje 
Veisėjų stribai gyrėsi išvežę „virš 
plano" 20 šeimų.

tė, kad greitu laiku turi įvykti trė
mimas. Visur buvo mobilizuotos 
mašinos, sumobilizuoti visų mie
stelių aktyvistai ir apginkluoti. Po 
miškelius nardė stiprūs rusų ka
reivių daliniai. Didesni miškai bu
vo valomi, o Punios šile buvo gir
dėti keli stiprūs susišaudymai. 
Prabudę 22 d. anksti rytą (miego
ję miškelyje), pajuto, kad kaime 
kažkas negero. Girdėti buvo Šimų 
lojimai, mašinų ūžimas ir nema
lonūs šauksmai. Suprato kad tai 
šūkauja rusai. Atsargiai iššliaužę į 
pagirį ir apžvalgę, pamatė rusų 
kareivius, apsupusius ir varinėjan
čius žmones; plentu į Balbieriškio 
kalną sunkiai lipo ilga sunkveži
mių vora. Ant Deksnės kilo juodi 
dūmai. Medinų, Pabalių km., Pre- 
mežio giraitės ir kitom kryptim 
buvo girdėti retkarčiais stiprūs 
šaudymai.

■Pagaliau pavyko sužinoti tru
putį apie šaudymus: pasirodo, Me
dinų km. 15 metų jaunuolis PE
TRAŠKA bandė pabėgti, bet ru
sai peršovė jam abi kojas. Pribė
gęs rusas paklausė: „Ko bėgai?" 
Narsus berniukas atsakė: „Bėgau, 
kad jūs mane nušautumėte ir lik
čiau čia Lietuvoje". Pabalių km. 
bėgo ūkininkas Š. su sūnum. Pa
vyko pabėgti keliems asmenims iš 
Būdos km. Buvo nukautų ir su
žeistų apie Premežio giraitę.

Suimtieji žmonės buvo suga
benti prie plento — Alytus — Bir
štonas, kur, stipriai lyjant, laikė ap
suptus ilgą laiką. Kiekvieną suau
gusį varėsi į netoli esančią pir
telę, kur buvo sudaromos bylos ir 
kur žmonės buvo verčiami pasi
rašyti, kad savu noru išvyksta, 
bet žmonės atsisakė. Kada atva
žiavo mašinos ir žmonės buvo į 
jas suvaryti, tada vienas rusų 
karininkas užlipo ant mašinos ir 
nuo šoferio būdelės pradėjo rėžti 
prakalbą, jog dabar žmonės gerai 
gyvena, kad bus jie gerai aprū
pinti ir t. t. Bet minia pradėjo gie

Kaip gyvena tremtiniai Sibire
TREMIAMIEJI KELIONĖJE IR TREMTYJE

Per abi okupacijas Lietuvoje 
bolševikai jau įvykdė septynerius 
masinius, gyventojų trėmimus, nes
kaitant nuolat besitęsiančių ka
linių trėmimų, kurie normaliai vyk
domi kas mėnesį.

Nėra-davinių, kad trėmimai baig
tųsi. Trėmimai siekė kiekvieną 
Lietuvos kampelį, nors dėl trūku
mo priemo nių ir ginkluotų pajėgų 
trėmimam vykdyti jie buvo ruo
šiami įvairiais laiko tarpais.

Trėmimams dažniausiai naudo
jamos amerikoniškos transporto 
priemonės.

Amerikiečių studebekeriai ir 
fordai, būdami gana patvarūs ir 
daug pranašesni už rusiškuosius 
zyzus, pasiekia, kad ir purvinais 
keliais, kiekvieną Lietuvos užkam
pį. Geležinkelio stotyse tremiamieji 
sukraunami į amerikoniškuosius 
keturašius vagonus, kuriuos rusai 
paprastai vadina „amerikankomis". 
Jais bolševikų pareigūnai dažnai 
gąsdina pavergtuosius: „Znaješ, 
čto takaja amerikanką".

Trėmimai vykdomi nepaprastu 
žiaurumu, neaplenkiant nei nauja
gimių, nei baigiančių savo dienas 
senelių.

Tremiant nesiremiama valsty
binio saugumo sumetimais, bet tu
rima tikslas pagrindinai sunai
kinti pavergtas tautas.

Kad tremiamieji negali būti jo
kie valstybės priešai, aiškiausiai 
įrodo kad ir tokios ištremtos šei
mos, kaip — Bujanauskienė su 
keturiais mažais vaikais iš A. Bal
bieriškio kaimo, Balbieriškio vals

čiaus, Prienų apskrities, ištremti 
1946 metais vasario šešioliktą 
dieną per pirmąjį antrosios bolše
vikinės okupacijos masinį trėmi
mą šieje apylinkėje. Antras pa
vyzdys — Vitkauskienė su trim 
mažais vaikais iš Leipalingio, kurie 
buvo ištremti tuo pačiu laiku.

Jei kam nors ir pavyksta dėl 
trėmimo vykdytojų „geraširdišku
mo" susigriebti kiek nors maisto 
ar drabužių, tai jie nubuožinimo 
neišvengia didesniuose surinkimo 
punktuose. Minėtų motinų: Buja- 
nauskienės ir Vitkauskienės vai
kam buvo neleista pasiimti nei ko
jinių, nors buvo dvidešimtį laips
nių viršijęs žiemos šaltis. Tik Bal
bieriškio gerų žmonių pastangom 
pavyko, apeinant sargybas, pri
duoti vaikučiam skudurų, kurie 
gynė juos nuo sušalimo.

Visi sugrūdami ankštai į vago
nus, užkalamos durys ir apraiz- 
gomi spygliuotom vielom vagonų 
langeliai. Žiemą kelionė būna leng
vesnė, bet vasarą silpnesnieji už
trokšta, ir pakeliui iš vagonų la
vonai išmetami.

Daugiausia išmiršta šiuo etapu 
kūdikių. Pusiaukelėje atskiriami 
nuo šeimų vyrai. Netoli Maskvos 
ant vagonų durų užkalami užrašai, 
kad lietuviai vyksta savanoriškai 
į... respubliką. Dar savaime kraš
te tremtiniai surūšiuojami pagal 
„pavojingumo" laipsnį. Patiem 
„pavojingiausiem" paskiriamos pa
čios blogiausios gyvenimo sąly
gos. Visi, pasiekę savo ištrėmimo.

Šis trėmimas truko tris dienas. 
Žmonės buvo gaudomi ne tik ry
tais, bet ir dieną. Kareiviai netikė
tinumams sudaryti dažnai sugulda
vo mašinose ant grindų taip, kad iš 
tolo atrodydavo, jog mašinos tuš
čios važiuoja. Kada mašinos pri
važiuodavo prie numatytos aukos 
namų, kareiviai iššokdavo, ir žmo
nės nebesuspėdavo pabėgti. Ne
maža vis dėlto pavyko pasislėpti. 
Sakysim, bolševikai stengėsi iš
vežti žmones iš Šarkelių, km., Sei
rijų vlsč., bet per tris dienas jiems 
nepavyko nė vieno žmogaus pa
gauti.

Bolševikai šįkart išgabeno daug 
žmonių, kurie patys tikrai negalė
jo nė pagalvoti, kad gali juos vež
ti, kaip lygiai tai neatėjo į galvą 
nei jų kaimynams.

Pvz., MIZARAS, Šaulėnų km., 
Leipalingio valse., buvo a iškabs 
tarybinio nusistatymo ir neturtin
gas žmogus. Jo sūnus tarnavo bol
ševikinėje kariuomenėje, ir tėvas 
juo labai didžiavosi, laikydamas 
jį pavyzdžiu kitiem. Arba, saky
sim, iš Leipalingio dvaro kume
tyno buvo ištremtos trys kumečių 
šeimos: CERESKIENE ELĖ, BU
KAUSKO šeima ir SUKACKIENĖ 
su 5 mažais vaikais. Iš Veistų v. 
Ciuvonių km. buvo ištremtas JU- 
RELIONIS, kuris jau 10 metų bu
vo išgulėjęs, nekeldamas iš lovos. 
Vienas vyras, nors visa paplentė 
buvo apstatyta sargybom, bandė 
šokti iš mašinos ties Vilaikių kai
mu ir pasislėpti Cijūniškės miške, 
tačiau slapukai jį nušovė.

Ešalonai stotyse išstovėjo tris 
dienas, kol žmonės buvo gaudomi. 
Žmones išvežus, mašinos liko ne
demobilizuotos dar ligi balandžio 
20 dienos. Kiek vėliau paaiškėjo, 
kad

š. m. birželio mėnesyje vėl trėmi
mai buvo vykdomi.

Per vieną mitingą 1949 metais 
Seirijų miestelio mokytojam bolše-__

vikai aiškino, kad trėmimai yra 
daromi todėl, kad Lietuvos „liau
dis" prašo išvežti kolchozų santvar
kos priešus.

vietas, buvo priversti pasirašyti, 
kad jie išvyko savanoriškai, ir 
kartu išduoti dokumentai, nurodą 
jų „savanorišką" išsitrėmima de
šimčiai metų, per kuriuos jie ne
turi teisės be MVD žinios iš pas
kirtos vietovės pasijudinti. Už at
sisakiusius dėti parašus ant pana
šių blankų buvo priversti pasira
šyti kiti.

Neretai paskutinį kelio galą iki 
dviejų šimtų kilometrų tremtiniam 
tenka įveikti peštiem, brendant 
per gilų sniegą. Visi apgyvendi
nami dažniausiai pačių pasidirb
tuose lentiniuose barakuose, kuri
uose reikia pakelti neįprastą mū
sų krašto žmonėm šešiasdešimt 
laipsnių šalčio. Kiekviename ba
rake talpinama iki šimto asmenų. 
Juose nėra jokių pertvarų. Kitose 
vietovėse ištremtieji apgyvendina
mi mažose trobelėse, kuriose tal
pinama po dvidešimt asmenų. Gy
venimo sąlygos sukurtos tokios, 
kad paskubintų ištremtųjų sunai
kinimą.

Tremtiniai nuo penkiolikos iki 
aštuoniasdešimt penkių metų pri
valo dirbti pačius sunkiausius fi
zinius darbus. Moterims nedaroma 
jokio skirtumo. Jei pasitaikydavo, 
kad tremiamoji būdavo nėščia, tai 
ji nuo darbo nebuvo atleidžiama 
iki gimdymo dienos, nuolat prižiū
rėtojų plakama ir raginama: „Sko- 
reij rabotat... nesdochneš, litov- 
skaja sabaka ...“ Mediciniš\a 
žiūra administracija .dažniausi3* 
nesirūpina. tiem lageriam.
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LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. VALSTYBĖSE

— Fondą kultūrinei veiklai remti 
sudarė lietuviai naujakuriai, apsigy
venę Clevelande ir apylinkėse. Visi 
tremtiniai mokės į fondą bent po 2 
dol. kas mėnuo. Nemokės tik tie, ku
rie dar darbo neturi ar yra jo nete
kę. Prie fondo raginami prisidėti ir 
senieji lietuviai, nes naujieji nuo jų 
atsiskirti nenori ir nemano. Į laikiną 
valdybą išrinkti: Ig.- Malinauskas, A. 
Mikulskis, A. Augustinavičinė, M. Ži
linskienė, J. Daugėla, V. Kizlaitis ir 
V. Braziulis. Prisidedant prie fondo 
platesnei visuomenei, ir fondo valdy
ba bus sudaryta iš visos lietuvių vi
suomenės tarpo.

— Dr. Gylys, prieš kiek laiko atvy
kęs iš tremties ir dirbąs Loyolos uni
versitete, apsigyveno Cicero. Jis iš
rinktas vietos tremtinių pirmininku ir 

dabai organizuoja lietuviškų ir angliš.
knygų biblioteką — skaityklą 

remtiniams. Čia taip pat apsigyveno 
remties spaudoje pasireiškęs rašyto- 
is Aloyzas Baronas. Jis uoliai de
lsi prie lietuviško sąjūdžio.
— Iš Filadelfijos ateina gandų apie 
i gyvenančių lietuvių sumanymą 

steigti naują lietuvišką laikrašti. Esą. 
jau gautas ir „Seepnd Class Permit.“

ANGLIJOJE
— Po dvejų sunkių darbo metų, tvar

kingai gyvenant, galima ir Anglijoj 
susitaupyti, nors mums teleista dirbti 
pigiausiai apmokamoj pramonėje — 
tekstilėje arba ten, kur anglai nenori 
eiti, kaip anglių kasyklose, akmenų 
skaldyklose, plytinėse ar žemės ūkyje.

Paskutiniu laiku vėl padaugėjo mū
siškių namų savininkų skaičius Angli
jos, tekstilės pramones srityje, Brad- 
forde ir apilinkėje, kad palengvintų 
savo laukimo dienas grįžti l gimtąjį 
kraštą. Bradforde dabar nusipirko na
mus: P. Pikčius už 800 svarų, V. Tom. 
kus už 200 svarų, V. Janulevičius 
dviese susidėję už 1050 sv., P. Jakšto- 
nis taip pat dviese už 1100 sv. Be to, 
kituose artimuose miestuose, kaip Sal
taire K. Vileišis nusipirko namus už 
750 sv., Keighley — K. Kriaučiūnas už 
480 sv., M. P. Gegužiai 900 sv., V. Kli- 
manskis už 250 sv., A. Žukauskas 900 
sv. Taip pat estai, latviai ir ukrainie
čiai perkasi namus. Sidabras

KANADOJE
— Dr. A. Paplausko-Ramūno straips

ni apie lietuvių kalbą, tilpusi Mon
realio, Kanadoj, laikraštyje „Notre 
Temps“, perskaitęs kun. dr. Aime 
Carmel, Sv. Anzelmo parapijos kle
bonas, pareiškė pageidavimo, kad lie
tuvių kalba būtų dėstoma Montrealio 
universitete ir pats užsirašė pirmuoju 
klausytoju.

— Dr. Antanas Joslukas, apie 8 mėn.

dirbęs mokslini darbą garsiame Kana
dos Me Giel universitete, pasirašė su
tarti su Toronto universitetu, kur 
dirbs mokslini tyrinėjimo darbą džio
vos srityje. Sis jaunas, bet dideliais 
gabumais pasižymėjęs gydytojas, ir 
tremtyje gyvendamas turėjo atsakin
gas pareigas plaučių ligų sanatorijose.

VENECUELOJE
— Klova Romanas, nepriklausomoje 

Lietuvoje buvęs prekybininkas, per 
pirmąją bolševikų okupaciją su šeima 
pabėgo t Švediją ir ten išgyveno pu
strečių metų. Vėliau pats vienas lei
dosi i pasauli ieškoti laimės. Apkelia
vęs Argentiną, Braziliją, Kolumbiją, 
Haiti, Portorico ir JAV valstybes ap
sistojo Venecueloje. Čia išsikvietė iš 
Švedijos ir savo šeima. Dabar jau su 
viršum metai laiko dirba Maracaibo 
uoste „Lvkes Lines“ Inspektoriumi. 
Gauna 900 dol. algos per mėnesi. Jis 
veiklus bei susipratęs lietuvis, uoliai 
palaiko lietuviškąją spaudą, gerai 
naudojasi įvairiomis svetimomis kal
bomis, bet mieliausiai kalba žemaitiš
kai.

Nelle Gillis (Batišiūtė), kilusi iš Ma
rijampolės apskr., ieško giminių Vo
kietijoje arba žinančių apie juos. Yra 
žinių, kad jos motina ir dvi sesers 
yra Vokietijoj. Rašyti šiuo adresu: N. 
Gillis, 1741 Cargill str. Grand Kapidz 4, 
Mią. U. S. A. arba pranešti „Žibu
riams“.

Mielas Tautieti, išvažiuo
damas į svetimą kraštą, 
nepamiršk pasiimti vieną 
vertingiausų knygų: V. 
PETERAlClO LIETUVIŠ
KAI ANGLIŠKĄ ŽODY
NĄ. Šis žodynas bus tau iš
tikimiausias draugas ir 
patarėjas tarp svetimųjų.

Žodyno kaina 22,30 DM. 
ir galima gauti pas sto
vyklų platintojus arba tie
siogiai pas mane. Skubios 
emigracijos atveju užsa
kymus išpildysiu tuojau.

M. Sutkevičius
Muenchen 9, Pilgers- 

heimerstr. 21/1 
Leidėjas

Pirmasis laužas, surengtas lietuvių tremtinių skautų J. A. Valstybėse, bu
vo liepos 30 d. Čikagos Marquette parke. Čia iš kairės paveiksle matome 
Lietuvos ir JAV vėliavų akyvaiz doj pradedanti liepsnoti laužą, o iš 
dešinės — lietuvius skautus sveikinantį JAV skautų vadovą, už ku
rio matyti svečių, jų tarpe (antras iš dešinės) ir Lietuvos konsulas Čikagoje 
Dr. Daužvardis. Mūsų skautai atliko kuklią, bet gražią programą, kurią 
sudarė lietuviškosios liaudies dainos ir tautinai šokiai. Pažymėtina, kad 
liaudies dainas dainavo kartu su skau tais ir lietuviai žiūrovai, kurių gana 
apsčiai buvo prisirinkę. V. Noreikos nuotr.

Apie geriausius Europos krepšininkus
PASIKALBĖJIMAS SU RUZGIU ISPANIJOJE

Jau du mėnesiai bus, kai Mi
kas Ruzgis treniruoja įvairius 
Ispanų vienetus. Pradžioje pa
čiam Madride atliko keletą tre
niruočių įvairiuose klubuose, o 
vėliau buvo išvykęs į šiaurinę 
Ispaniją, kur ilgoką laiką vado
vavo krepšininkų kursams. Neto
limoje ateityje ir vėl žada vykti 
į provinciją, tik į kitas vietoves, 
todėl pasinaudojęs proga, kai 
Ruzgis grįžo į Madridą, nutariau 
šio bei to paklausti, nes juk jis 
su kamuoliu išvažinėjo beveik 
visą Vakarų Europą ir apie at
skirų vienetų pajėgumą gerai nu
simano.

Bekalbant apie įvairius Euro
pos vienetus, paklausiau, kokia 
atrodytų krepšininkų rinktinė, 
jei, pavyzdžiui, Europai tektų 
žaisti prieš Jungtines Am. Vals
tybes arba Pietų Ameriką.

— Į tai sunku atsakyti, nes 
žaidėjų parinkimas didele dalimi 
praklauso nuo rinktinės sudary
tojų ir net politinės padėties, nes, 
kaip jau visiems teko pastebėti, 

ir sportas nuo politikos nepajė
gia visiškai išsivaduoti. Bet visus 
tuos nesportinius klausimus ati
dėję į šalį, galime pamėginti su
sidaryti vaizdą apie atskirų Euro
pos krepšininkų sugebėjimus. 
Pirmiausia klasifikuokime tauti
nes krepšinio rinktines, o šalia 
pridėsime ir pajėgiausius Euro
poje klubus:

1. Rusai, 2. Čekai, 3. Belgai, 4. 
Prancūzai, 5. Vengrai, 6. Italai, 7. 
Šveicarai, 8. Olandai.

1. Bmo Kokols (čekų), 2. Mo
naco, 3. Royal Kets (belgų), 4. 
Virtus de Bolognia (italų), 5. UA 
Marseli (prancūzų), 6. PUC (pran
cūzų), 7. Bellegarde (pranc.).

Tas sugrupavimas, kuri čia pa
daviau, gali tikti 1948 metų pa
baigai, nes ilgesniam laikui su
minėtieji vienetai gali savo lygio 
nebeišlaikyti.

— O kaip, Jūsų manymu, žai
džia portugalai ir ispanai? Pasta
rieji Paryžiuje šį pavasarį juk 
visai neblogai buvo pasirodę.

— Jų pajėgumo neteko kaip 
reikiant įvertinti, nes tik porą 
kartų juos tesu matęs žaidžiant, 
todėl negalėčiau pasakyti, kokia 
vieta jiems sugrupavime tektų.

— Grįžtant prie atskirų Euro
pos krepšininkų, kokie Jums 
atrodytu geriausi?

— Į tai sunku atsakyti, nes 
vieni yra išsispecializavę kai ku
riose pozicijose ir savo vietoje 
yra nepakeičiami, bet yra žaidė
jų, kuriuos galima matyti tiek 
vienoje, tiek kitoje pozicijoje ge
rai žaidžiant. Tas pats yra ir su 
metimais: negalima pasakyti, kad 
tas žaidėjas, kuris per rungty
nes daugiausia taškų padaro, bū
tų geriausias, nes jo pasisekimas 
priklauso daugeliu atvejų nuo 
viso vieneto pagalbos. Todėl ir 
tą bendradarbiavimą, jei taip 
galima pasakyti, reikia įvertinti, 
nes yra ir žaidėjų, kurie nesisten
gia pasiekti vieneto laimėjimo 
bendromis jėgomis, bet tik savo 
sugebėjimų, kas, aišku, tokiam 
žaidėjui reikėtų laikyti didele 
yda. Yra daugybė ir kitų gerų 
bei blogų žaidėjo pusių, todėl, 
vertinant krepšininkus, bus sun
ku nustatyti, kuris geresnis ar 
blogesnis, be to, kiekvienas as
muo sudarytų rinktinę savo nuo
žiūra. Dėl to ir dabar, minint 
žaidėjų pavardes, esu tikras, kad 
kai kurie sportininkai padarytų 
keletą pakeitimų šiam sugrupa
vime. Paminėsiu po du geriau
sius kiekvienoje pozicijoje:

Puolimas: Aleksejev (rusas), 
Coosman (belgas)

Puolimas: Perrier (pranc.), Ko
lar (čekas)

Centras: Mrazek (čekas), Var- 
kala (lietuvis)

Gynimas: Nemeth (vengr.), 
Chocat (pranc.)

Gynimas: Lissow (estas), Kets 
(belgas).

kuriuose atsiranda tremtinių, nusi
manančių medicinos klausimais.

Darbovit. nuo gyvenamosios 
Vietos kartais siekia ligi 20 km.

Pasitaiko atvejų, kad iš darbo 
grįždami nuvargę darbininkai pū
gų metu pasiklysta ir pasilieka 
amžinai miegoti šiaurėje, palik
dami vaikučius, verkiančius duo
nos.

Darbas dažniausiai būna mišku
ose — miškai kertami ir paruoši
ami plukdyti į Sovietų Sąjungos 
pramonės centrus. Nemaža lietu
vių dirba Donbaso ir Vorkutos 
kasyklose. Darbo sąlygos yra ne
paprastai blogos. Vienas Lietuvos 
partizanas, 1944 metais buvęs vo
kiečių pagautas į kariuomenę, 
dalyvavęs didžiuose mūšiuose Ryt
prūsiuose, papuolęs Vengrijoje ru
sams į nelaisvę ir ištremtas į Don
baso kasyklas, „turėjo progos" sa
vu kailiu patirti Donbaso vergų 
padėtį. Jam po metų laiko pavyko 
iš ten su astuoniais lietuviais ir 
dviem estais pabėgti. Jis pasa
koja:

— Dirbantieji kasyklose pas 
bolševikus labiau krenta, negu kad 
mūsų krisdavo didžiausiuose mū
šiuose Rytprūsių žemėj.

"’rėk tai lynas nutrūko, tai va
li susidūrė, sutrindamį ke- 
arbininkų, tai sprogdinimo 

buvęs per stiprus, parei- 
s kelių gyvybių. Gais- 

:mai tai beveik kas- 
’ ’iai ... Viską daro

■>as ir nevertini- 
ės.
.rbantiem yra 

neatlikusieji 
maisto nor

imas užd'-
’i išpilei

kuri 

vo galima daugiau per dieną užsi
dirbti negu kilogramą duonos.

Atlyginimas už darbą 200—300 
rublių mėnesiui, už juos galima 
nusipirkti kibirą bulvių ir keletą 
kilogramų duonos.

Stovyklose vyrauja badas. Kai 
dar nebuvo panaikinta kortelių 
sistema, iš bado daug numirė vai
kų ir senelių, nes jie kortelių ne
gaudavo. „Kas nedirba, tas neval
go", — vyravo bolševikų posakis.

Sunkiausi metai ištremtiesiem 
buvo 1942 ir 43, kuriais jie gau
davę dienai tik saują miltų ar sau
ją avižų dienai, ką sumaišę su 
sniegu kepdavo ant kastuvų.

Badas paverčia žmones visiškais 
gyvuliais. Kai ant šiukšlynų išpil
davo administracijos pareigūnai 
šiukšles, kildavo peštynės dėl sil
kes galvos ar kaulų, kuriuos su
trynę į miltus ištremtieji virdavo 
sriubą. Neretam lageryje, kur ver
gavo labiau „pavojingieji", nuo 
lagerio kiemo buvo nuskinamos ir 
suvalgomos visos žolės.

Tremtinė N. pasakoja apie badu 
mirusį nuo Kaišiadorių senuką. 
Ėjusi ji iš darbo per mišką ir iš
girdusi pakelėje kažką dejuojant. 
Nusigandusi ir norėjusi bėgti, bet 
išgirdus lietuviškai: „Eikš, vaike
li, padėk man, aš mirštu badu“. Po 
krūmokšniais pasakotoja pama
čiusi nušlijusį senelį, kuris dar 
bandė gelbėti savo gyvybę, rau
damas drebančiom rankom žoles. 
Ji nieko seneliui negalėjusi padėti, 
be ašarų.

Kita tremtinė giriasi „pralobus", 
nes pavasarį pasisodinusi pusan
tro šimto bulvių. Kai jos užaugs, 
ji tikisi ir kitiem padėti. Neretai 

;mos laiškus savo 
. nėję, neprašo nei 

vionos atsiųsti, o tik 
4 ėda.
ietis buvusi ir su ap- 

apavu. Iš Kaimo iš- 
to" fabriko darbinin- 
, kad ji būtų laimin
ius pasaulyje, jei ant 

savo kūno turėtų nors vienus skal
binius.

Susidėvėjus tiem drabužiam, su 
kuriais jie buvo ištremti, nauji 
siuvamasi iš trąšinių maišų, kurie 
atstoja ir skalbinius ir viršutinius 
darbo rūbus.

Nepakeliamos darbo sąlygos, ba
das ir epidemijos naikino lagerio 
sąstatus masėm. Kiekvieną dieną 
iš prie lagerio durų pakabintų juo
dų lentų su kreida įrašytom vergų 
pavardėm, administracijos parei
gūnai pirštu ištrindavo katorginin
kus iš gyvųjų tarpo.

Mirusiųjų lavonus apžarstydavo 
čia pat netoli lagerio ar darbo
vietės sniege. Aukščiau minėta 
Bujanauskienė katorgą išlaikė tik 
šešis mėnesius. Vaikučiai pasiliko 
vieni, kuriuos dažnai reikdavo ki
tiem tremtiniam verkšlenančius 
atitraukti nuo po langais supilto 
motinos kapo, kai jie išbadėję ten 
prašydavo valgyti. Daug ištremtų
jų paskęsdavo - pavasarį istvinu- 
siose upėse, ruošdami miško me
džiagą plukdyti.

Previlegijuotą padėtį lageriuose 
turi rusai.

Jie yra'palaikomi emvėdistųpri
žiūrėtojų, kurie yra išimtinai rusai. 
Rusų yra dauguma. Jie neretai su
sitarę atima iš pabaltiečių iš tė
vynės atsiųstus pinigus ar už juos 
įsigytas prekes. Rusai šitiem apvo
gimam neretai vartoja peilius, ko 
kitų tautybių tremtiniai neturi tei
sės turėti. Jie daugiausia yra kri
minaliniai nusikaltėliai, einą per 
gyvenimą, kaip tikri Stalino sūnūs, 
be jokio moralinio balasto. Lietu
vių ir kitų pabaltiečių tarpusavio 
solidarumas, pasiaukojimas, gera
širdiškumas stebina kitų pavergtų 
tautų atstovus. Kitiem nesupran
tama, kai mūsiškiai, gavę iš namų 
siuntinius, dalijasi paskutiniais 
trupiniais, visi kartu kovodami su 
nuolat grasančio bado šmėkla. Du 
kartu per mėnesį pasirodydavo 
darboviečių kooperatyvuose maisto 
produktų. Visi produktai buvo iš

perkami per vieną dieną, po to 
kooperatyvai stovėdavo uždaryti. 
Ir čia kooperatyvų vedėjai rusai 
palaikydavo savo tautiečius, padė
dami jiem įsigyti didesnius kiekius 
prekių.

Lietuviai nepamiršta savo lais
vės ir tremtyje. Kankinami tėvy
nės ilgesio tremtyje 1947 m. buvo 
pradėję leisti laikraštėlį: „Tėvynės 
Ilgesys". MVD organai leidėjus 
sugavo ir ištrėmė dar giliau į Si
birą per du tūkstančius kilometrų. 
Lietuviai Sibire vieninteliai atsisa
kė dalyvauti buvusiuose rinkimuo
se. Už tai teko apmokėti kankini
mais ir kelių dienų badu.

Atila ir Neronas yra tik šešėlis 
Stalino tiek žudymų apimtimi, tiek 
vartojamais metodais. Yra užfik
suoti trys atsitikimai, kada 
MVD pareigūnai vidurnaktį apliejo 
benzinu ir uždegė barakus, kuriuo
se, išvargę po vergiškų dienos dar
bų, ilsėjosi po 100 „pavojingiau
sių" katorgininkų. Iš gaisrų pavyko 
išsprukti tik 30 procentų vergų.

Tremtiniam yra pasitaikę Sibire 
ir kitose vietovėse surasti buvusių 
cerkvių pėdsakus. Jose dabar buvo 
įrengta pasilinksminimo ir paleis
tuvavimo vietos. Besilinksminan
tieji už buvusio altoriaus atlieka 
savo gamtinius Reikalus.

Jei šiandien operuojama ištrem
tųjų skaičiais, tai 41-jų metų trė
mimo skaičių reikia mažiausiai dvi
dešimt kartų padidinti. (Elta)

ELTOS PASTABA
Aukščiau pateikti pranešimai yra 

iš autentiškų lietuviškų šaltinių. 
Jie nauju šiurpumu iliustruoja so
vietų užsimojimą be atodairos ir 
pagreitintai sunaikinti lietuvių 
tautą.

Laisvėje gyvenantiems lietuviams 
tenka pareiga — visais būdais ir 
priemonėmis šaukti pasauliui apie 
Žmogaus ten, prie Baltijos jūros, 
naikinimą, laužant natūraliąsias 
žmogaus teises, laužant pačios JTO 
paskelbtą žmogaus teisių deklara
ciją. 

— Kuo jie pasižymi, kad ga
lima skirti prie geresnių?

- Apie kiekvieną būtų gali
ma nemaža kalbėti. Kiekvienas 
tų penkių gali žaisti keliose po
zicijose ir visi yra geri žaidimo 
bendrai: gerai skirsto kamuolį ir 
nežaidžia perdaug individualiai.

— Mūsų suminėtų žaidėjų gru
pėje tematau tik vieną lietuvį, o 
juk mes vien Vokietijoje savo 
laiku turėjome pajėgių krepši
ninkų.

— Grupuodamas tiek klubus, 
tiek žaidėjus, tremtinių sporti
ninkų pajėgų nevertinau, nes, 
norėdamas būti objektyvus, ne
galiu grupuoti krepšininkų, ku
rių žaidimo neteko gerai pažinti, 
išskyrus Varkalos, kurio pajėgu
mas liudija, kad yra ne vienas 
lietuvis tokio lygio, kaip čia mi
nėtieji žaidėjai.

— Įdomu, o kaip jautusi lietu
vių rinktinė, kuri 1939 metais lai
mėjo Europos pirmenybes, jei 
tektų žaisti prieš pajėgiausią Eu
ropoje vienetą?

— Kaip užtikrintas laimėtojas! 
Esu įsitikinęs, kad tokia koman
da nuo mūsų „gautų“ mažiausia 
keliolikos taškų skirtumu, — tokiu 
tvirtinimu baigė savo pastabas 
Mikas Ruzgis, kuris su Prancū
zijos rinktine dalyvavo abejose, 
1945 ir 47 metų, Europos krepši
nio pirmenybėse.

J. Pabedinskas

Londonas. Britų užs. reik, ministe
rijos vicemin. Ch. Mayhew aną šešta
dieni. Zem. Rūmuose pareiškė, kad 
britų ir amerikiečių radijo truk

dymai, kuriuos daro Sov. Sąjunga, 
būsią iškelti sekančiame JT suvažia
vime. Trumpomis bangomis britų 
programos betgi esą įmanoma ir to
liau klausytis.

SKELBIMAS
Visuotinio narių susirinkimo, Ivyku. 

šio š. m. liepos mėn. 31 d., nutarimu. 
Kempteno Lietuvių Kooperatyvo 
„Gintaras“ likvidacinė komisija skel
bia, kad asmenys, turintieji pretenzi
jų į kooperatyvą, turi Jas pareikšti 
komisijai iki š. m. rugpiūčio mėn. 31d.

Vėliau pareikštos pretenzijos nebus 
priimamos.
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Ir Lietuvos vėliava plevėsuoja Strassburge
PABALTIJO KRAŠTŲ ATSTOVAI UOLIAI SEKA EUROPOS TARYBOS DARBUS

įvykiai Tėvynėj e jaudina pasaulio 
lietuvius

Dėl vis žiauriau sovietinių oku
pantų Lietuvoje vykdomo genoci
do visuose laisvosios pasaulio da
lies kraštuose gyveną lietuviai 
yra giliai sujaudinti ir reikalauja, 
kad būtų sustabdytas toks istori
joj pavyzdžio neturįs nieku nekal
tos tautos naikinimas.

Lietuvos laisvinimo organai 
kreipsis drauge su kitais paverg
taisiais kaimynais vėl į JTO ir jos 
narius, kreipsis į spaudą, į žmo
gaus teises ginančias tarptautines 
lygas. Jų balsą gali žymiai susti
printi visuomenės ir atskirų žmo
nių iniciatyva. Ypatingai gali būti 
reikšmingas balsas lietuvių užjū
riuose — Jungtinėse Valstybėse,

Arkivysk. Beranas protesuoja
ČEKOSLOVAKIJOJ DU NAUJI VYSKUPAI. — LENKIJOJ NUTEI
STAS KUNIGAS MIRTI. — KAT. BAŽNlClA NETEIKS KOMUNIS

TAMS SANTUOKOS

Praga. Po dviejų mėnesių tylė
jimo, Čekoslovakijos arkivysk. J. 
Beranas trečiadienį raštu pareiškė 
Čekoslovakijos valst. gynėjui pro
testą, kad jį vyriausybė „inter
navo” jo rūmuose, atėmė jam 
arkivyskupines teises ir, laužy
dama įstatymus, švietimo minis
terija perėmė jo administracijos 
biurą, konfiskavo Pragos diecezi
jos piniginius išteklius.
__Pragos arkivyskupas nuo birže
lio 19 d. yra savo rezidencijoje po
licijos apsuptas ir praktiškai at
skirtas nuo aplinkinio pasaulio.

Trnava. Kat. Bažnyčia, nepaisy
dama Čekoslovakijos komunistinės 
vyriausybės priešinimosi ir nega
vusi iš jos sutikimo, „Slovakijos 
Romoje" — Trnavoje įšventė du 
naujus vyskupus. Kaip jau žino
ma, Čekoslovakijos vyriausybė 
yra išleidusi įsakymą, kad dide
lėms bažnytinėms sueigoms reika
linga gauti iš valdžios leidimas. 
Tad vyriausybė šį vyskupų šven
tinimą palaikiusi „provokacija”. 
Buvo trukdomas sekmadienį susi
siekimas su Trnava. Dvylika va
landų prieš šventimo iškilmes su
stabdytas geležinkelio susisieki
mas ir uždaryti keliai į tą miestą. 
Kiekvienas, kas norėjo patekti 
miestan, buvo policijos sulaikomas 
ir turėjo parodyti asmens doku
mentą. Nepaisant to, į iškilmes 
susirinko apie 12.000 tikinčiųjų, 
100 kunigų ir 10 vyskupų. Net ne
tilpo žmonės bažnyčioje ir, nors

Nauja Raud. Kryžiaus konvencija
Ženeva. 47 tautos, jų tarpe ir 

Sov. Sąjunga, civilinių gyventojų 
apsaugai karo laikais priėmė nau
ja Raud. Kryžiaus konvenciją, 
kuri laikoma pirmuoju tos rūšies 
tarptautiniu susitarimu istorijoje. 
Tik Izraelis ir Burma susilaikė nuo 
balsavimo. Susitarimas numato, 
kad pasirašiusios valstybės gali 
įrengti saugumo zonas sužeistie
siems ir ligoniams, seniams, vai
kams, gimdančioms motinoms ir 
motinoms su kūdikiais. Remdamasi 
pastarojo karo patirtimi, konvenci
ja uždraudžia deportacijas, repre- 
salijas ir įkaitų ėmimą. Karo be
laisvių konvencijoje partizanams 
pirmą karte) istorijoj tam tikromis 
sąlygomis teikiama tokia pat ap
sauga kaip reguliarių armijų kari
ams.

Didž. Britanijoje, Kanadoje, Austra
lijoje, Pietų Amerikoje. Jų susi
rinkimų rezoliucijos gyvenamo 
krašto vyriausybei, spaudai, radio
fonui, giminiškoms organizacijoms, 
įtakingiems asmenims galės ardyti 
tą tylą, kuria Sovietų Sąjunga no
ri apkaupti mirti pasmerktuosius 
žmones ir tautas.

Amerikos lietuviai atskirų kolo
nijų pastangas nori užbaigti ben
dru didingu Amerikos lietuvių 
kongresu, kuris žada praeiti ženkle 
protesto prieš totalinį genocidą. 
Vokietijos lietuviai susikaupimą 
prie kankinamos tautos heroizmo 
ir protestą prieš JTO nario barba
rybę sujungia su Rugsėjo 8-sios 
švente.

lietus lijo, tūkstančiai stovėję uz 
durų.

Varšuva. Keturis lenkus, jų tarpe 
vieną kunigą, aną šeštadieni Kroku
vos karinis teismas nuteisė mirties 
bausme dėl tariamo priklausymo ne
legaliai „išlaisvinimo armijai“. Kuni
gas. tėvas jėzuitas, pripažintas kaltu, 
kad vadovavęs vienai ginkluotajai 
gz-upei. kuri šiemet liepos 2 d. Kro
kuvoj pagrobusi 3 milijonus zlotų.

Vatikanas. Iš čia antradieni pra
nešta, kad Kat. Bažnyčia nebeteiks 
aktyviems komunistams jokios san
tuokos. Atitinkamas dekretas paskelb
tas Sv. Oflcijos.

JAV pasiuntinys pas Sta'ina

Maskva. Pirmadienį vakare Sta
linas priėmė JAV pasiuntinį Mask
voje adm. A. G. Kirk. 45 minutes 
trukusiame pasikalbėjime, kaip po 
to pasiuntinys pareiškęs, buvę 
kalbėtasi bendro pobūdžio klausi
mais. Pasiuntinys savo susitikimą 
su Stalinu pavadinęs mandagumo 
vizitu, kuris praėjęs maloniai. 
Pasikalbėjime iš sovietis pusės, be 
to, dalyvavę užs. reik. min. Vy- 
šinskis ir vienas vertėjas. Adm. 
Kirk šiemet birželio pabaigoje 
paskirtas buv. JAV ■ pasiuntinio 
Maskvoje gen. B. Smith įpėdiniu. 
Jis pirmasis iš JAV valdininkų, 
kuris nuo 1948 m. rugpiūčio ke
turių didžiųjų valstybių pasitarimo 
susitiko su Stalinu.

Vašingtonas. Dėl JAV pasiun
tinio Kirk apsilankymo pas Sta
liną užs. reik. min. Achesonas 
spaudai pareiškė, kad Kirk tenai 
taręsis dėl 11 milijardų dol. sko
los, kurią iš JAV sovietai yra ga
vę pagal nuomos bei paskolos 
programą, ir atkreipęs Stalino dė
mesį į tai, jog JAV vyriausybė jau 
kelis kartus, bet vis be pasekmių, 
yra protestavusi, kad sovietų ra
dijo siųstuvai kliudo . Amerikos 
balsą”. Kaip Acheson pareiškė, 
Sov. Sąjungoj- esą nustatyta dau
giau kaip 250 trukdomųjų radijo 
siųstuvų.

Atentatas pries mars. Rokosovski
Hamburgas. „Die Welt am Sonntag“ 

pranešė, kad liepos 25 d. Potsdame 
atentatinlnkai bandę nužudyti sovie
tų ginkluotųjų pajėgų vyr. vadą Eu
ropoje marš. Rokosovskl, išsprogdin
dami pragaro mašiną po vyr. būstine 
Potsdame. Per sprogimą esą žuvę 20 
sovietų aukštųjų karininkų, jų tarpe 
Potsdamo miesto komendantas g. n. 
Verginin. Pats Rokosovskis išlikas. 
United Press telefonu paklausus Pots
damo policijos vadovybę, paaiškinta, 
jog Potsdame esanti įvykus „sunki 
nelaimė"; vokiečių policija vengė su
telkti bet kokių tikslų informacijų.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto ir Laikinosios Lietu
vių Europinio Sąjūdžio Tarybos 
vardu Strassburge vykstančius 
Europos Tarybos darbus seka lie
tuvių delegacija, vadovaujama Lie
tuvos atstovo Paryžiuje Dr. S. 
B a č k i o. Į delegaciją, be Dr. S. 
Bučkio, dar įeina kun. Jonas Kri
vickas ir advokatas Balys Pa
ra m s k a s. Delegacija yra kon
takte su Europos Tarybos genera
liniu sekretoriatu, Europinio Są
jūdžio generaliniu sekretoriatu, 
Strassburgo Europinio Sąjūdžio 
Komitetu, įvairių delegacijų nari
ais ir pavergtųjų tautų atstovais.

Delegacija palaiko glaudų kon
taktą ir su spaudos atstovais.

Visi pavergtų kraštų atstovai 
palaiko glaudų ryšį ir veikia di
delio solidarumo dvasioje. Paverg
tųjų kraštų delegacijos jau turėjo 
tris bendrus posėdžius. Didžiosios 
spaudos atstovai rodo didelį susi
domėjimą pavergtųjų kraštų dele
gacijoms. Pavergtųjų kraštų šiuo 
metu yra šios delegacijos: Lietu
vių, Vengrų, Lenkų, Ukrainiečių, 
Čekų.. Estams atstovauja Lietuvių 
delegacija.

Visų pavergtų kraštų delegaci
jų nusistatymas vienodas: jau da
bar Europos Taryba turi priimti

Krikščioniškoj i 
dauguma Vokietijos parlamente
Frankfurtas. Vienuolikos vaka

rinės Vokietijos kraštų ministerių 
pirmininkų biuras pranešė, kad 
sekmadienio rinkimuose į vaka
rinės Vokietijos parlamentą — 
Bundestagą iš 31,1 milijono turė
jusių teisę balsuoti dalyvavo be
veik 25 milijonai, arba 78,7%, 
vyrų ir moterų. Negaliojančių bal
savimo kortelių paduota per 
770.000 Rinkimuose pirmaujančią 
vietą pasiekė krikčionys demo
kratai.

Pagal galutinius duomenis, krik
ščionių demokratų (socialų) unija 
(CDU ir CSU) surinko per 7.350.000 
balsų ir Bundestagą turės 139 vie
tas; socialdemokratei (SPD) — per 
6.900.000 balsų su 131 vietomis; 
laisvoji demokratų partija ir de
mokratų liaudies -partija (FDP ir 
DVP) — per 2.780.000 balsų su 52 
vietomis; komunistų partija (KPD) 
— per 1.360.000 su 15 vietų, ba
varų partija (BP) — per 980.000 su 
17 vietų, Centro partija (ZP) — 
per 720.000 su 10 vietų, ir kt. Iš 
viso Bundestagas turės 402 atsto
vus.

Augsburgas. Pasaulio atgarsis dėl 
vokiečių parlamento rinkimų labai 
nevienodas. JAV užs. reik, ministeri
ja kalba apie „nuosaikiųjų grupių“ 
pergalę ir pažymi, jog komunistai 
patapę skeveldrine grupe. Pastebė
tinas esąs konstatavimas, jog tikima, 
kad vakarinės Vokietijos vyriausybė 
būsianti tik laikinoji, po kurios sek
sianti vyriausybė visai Vokietijai, 
kai tik didžiosioms valstybėms pa
vyksią susitarti „demokratinių prin-

Apie „garso bangu karą"
New Yorkas. Suintensyvėjus ameri

kiečių ir angių radijo žinių perdavi
mui už geležinės uždangos, sovietai 
ėmėsi karštligiškai statyti ištisą tink- 
lą trukdytojų, nenorėdami, kad so
vietų radijo klausytojų nepasiektų 
tiesos žodžiai, siunčiami per ameri
kiečių „Voice" ir anglų BBC radijo 
siųstuvus. Šiuo metu yra nustatytos 
205 sovietų trukdymo stotys. Tačiau 
amerikiečių ir ang.ų radiotechnikos 
specialistai mano, kad tokių stočių 
sovietai turi apie 1000, nors tai jiems
kaštuoja milijonus dolerių. Spėjama, 
kad šių trukdymo stočių statytojai 
yra deportuoti vokiečių radijo spe
cialistai. Siam „garso bangų karui“ 
laimėti amerikiečių inžinieriai jau pa
darę pažangą, kuri tačiau laikoma 
paslapty ir tuo tarpu neskelbiama. Iš 
kitos pusės, amerikiečiai nesiima ir 
neturi noro imtis žygių, nors tam ir 
turi priemonių. (S&S)

Vašingtonas. JAV aukštasis komi
saras Vokietijai J. Me Cloy spaudos 
atstovams pareiškė, jog JAV vyriau
sybė esanti nusprendusi vakarini 
Berlyną (traukti | Marshallio planą.

Berlynas. JAV karinės valdžios Vo
kietijoj vyr. būstinė nuo rugpiūčio 
14 d. yra Frankfurte a. M. Atskiros 
įstaigos, kurios palieka Berlyne ir 
tarnaus būsimajam aukštajam komi
sarui Me Cloy, kai jis bus Berlyne, 
vadinis „Karinės valdžios (staiga, Ber
lynas“; tai įstaigai vadovauti paskir
tas pulk. lt. Ogden.

Frankfurtas. Iš klastotų 5.— DM 
banknotų, kur trikampis kairėj po 
žemės rutuliu paliktas baltas, dabar 
pasirodė naujas varijantas. Tame 
banknote tas trikampis rudai užtu
šuotas. Ypač reikia būt! atsargiems 
su 5 — DM banknotais, kurių numeri
ai prasideda b 73 ir b 94 skaičiais. 
Visi 5,— DM banknotai netrukus bū
sią išimti iš apyvartos ir pakeisti 
naujais. 

cipų bazėje". Tuo tarpu britų spau
da su mažomis išimtimis esanti ne
patenkinta ir kalba apie nacionali
stinę srovę, kuri esanti pagavusi vo
kiečių -tautą.

Oficiali Čekoslovakijos informacijos 
agentūra praneša apie „nacistinių ir 
fašistinių partijų“ laimėjimą. Ir Ju
goslavijos informacijos biuras tvir
tina, kad komunistai buvę terorizuo
jami okupaciinių pajėgų, tuo tarpu 
kai amerikiečiai rėmę CDU. o britai 
— SPD. Prancūzijoj vyrauja laikiaš- 
čiuose nuosaikesni komentarai, kur 
socialistas L. Blumas pabrėžia, jog 
vokiečių nacionalizmo pavojus geri
ausiai būtų pašalinamas tuo, kad są
jungininkai prisidėtų prie laisvos, 
taiką mylinčios ir suvienytos Vokie
tijos atstatymo ir kad pamatytų, jog 
Vokietija amžinai negalinti gyventi 
atgailos būklėje.

Vatikanas. „Osservatore Romano“ 
Vokietijos parlamento rinkimus pa
vadino reikšmingiausiais po karo rin
kimais Europoje. Tais rinkimais dau
guma įrodžiusi, kad ji esanti tikra 
pasiekti savo tikslus be socialdemo
kratų ir komunistų partijų.

TRUMPOS ŽINIOS
Vašingtonas. Prez. Trumanas aną 

penktadieni paskyrė gen. J. L. Col
lins JAV armijos štabo viršininku 
vietoj gen. Bradley, kuris paskirtas 
bendrojo JAV ginkluotųjų pajėgų 
štabo viršininku.

Vašingtonas. Gen. Tomas T. Handy 
paskirtas gen. Clay įpėdiniu, t. y. 
amerikiečių ginkluotųjų pajėgų vyr. 
vadu Europoje. Gen. Huebnęr, kuris 
po gen. Clay atsistatydinimo laikinai 
ėjo jo pareigas, lieka ir toliau vado
vauti JAV kariuomenės daliniams Vo
kietijoj. Gen. Handy 52 metų ir an
trojo pasaulinio karo metu yra bu
vęs armijos gen. štabo viršininko pa
vaduotojas.

Heidelbergas. Pasirengimai didiems 
JAV kariuomenės rudeniniams manev
rams Europoje, kur dalyvausią dau
giau kaip 110 000 karininkų ir karių, 
kaip praneša JAV vyr. būstinė Euro
poje. jau beveik baigti. Pratybos dau
giausia būsiančios atliekamos Frank
furto, Nuerbergo ir Muencheno apy
linkėse.

Vašingtonas. JAV lėktuvų gamybos 
dlrektorios gen. F. Smith Atstovų Rū-
mų tyrimų komisijoj pareiškė, kad tykiai tarp Jugoslavijos ir Vakarų 
tuoj po Berlyno blokados (vedimo bu- tiek sustiprėsią. kad būsią sunku šo
vusios aliarminėn parengtin skirtos vietams žygiuoti prieš Tito (DM).

Jugoslavija sovietams jau priešas
Padėtis nelaikoma aliarmuojama

Londonas. Sovietai savo notoje 
Jugoslavijos vyriausybei deklara
vo savo nusistatymą Jugoslavijos 
atžvilgiu, pareikšdami, jog „Sov. 
Sąjunga nebegali Jugoslavijos lai
kyti savo sąjungininke"., Sovietų 
nota yra atsakymas į Belgrado 
vyriausybės Sov. Sąjungai įteiktą 
rugpiūčio 3 d. skundą, kuriame 
marš. Tito nusiskundžia, jog Sov. 
Sąjunga nebepalaiko Jugoslavijos 
teritorinių reikalavimų dėl Austri
jos Karinti jos. Savo notoje sovie- 
tai konstatuoja, . ♦ »«.
vyriausybė esanti 
įsipareigojimus Sov 
vilgiu, kad ji eVu* 
Sov. Sąjungos sąjungi’ 
priešas, kad Jugosk 
sybė palaikanti „sti 
su kapitalistiniu užs 
ji vis aiškiau sus5 “į

pavergtųjų kraštų atstovus, nors 
kaip ekspertus, kol tie kraštai bus 
išlaisvinti ir galės atsiųsti laisvai 
rinktųjų parlamentų atstovus.

Prie Lietuvos delegacijos buvei
nės plevesiįoja Lietuvos vėliava.

Strassburgas. Europos Tarybos 
patariamajame seime trečiadienį 
Churchillis reikalavo įleisti Vokie
tiją į nepaprastą parlamento sesi
ją šių metų gruodžio mėn. arba 
priimti ją 1950 m. sausio mėn. į 
Europos Tarybą. Vokietijos pri/į, 
mimą Churchillis pavadino „didžiu 
ausiu ir svarbiausiu klausim) 
kuris mums stovi priešaky". Apl 
suvienytos Europos perspektyva, 
kalbėdamas, Churchillis patarė pa-
lūkėti. „Pirma nusižiūrime mer
giną, kol ją vedame", — pareiškė 
jis, pažymėdamas, jog šiuo metu 
dar negalįs pasisakyti nei už fe
deratyvinę, nei kokią kitą ypatin
gą Europos formą. Churchillis pa
sisakė už Europos teismo rūmų 
Įsteigimą, kur būtų sprendžiami 
žmogaus teisių pažeidimo plausi
mai dvylikoje valstybių, priklau
sančių Europos Tarybai.

dvi bombonešių grupės. Tai buvę pa
daryta, kai gen. Clay tuolaikini armi
jos minister! K. Royall painformavęs, 
jog padėtis pagal ap^inicybes galinti 
reikalauti ginkluotųjų pajėgų panau
dojimo. Be to, tada visomis jėgomis 
buvusi pavartyta priekin bombonešio 
tipo B 36 statyba.

Vašingtonas. JAV senatas vienu 
balsu paskyrė 311 mil. dol. įrengti 
įmonėms, kur būtų toliau tobulinami 
greitesni kaip garsas lėktuvai ir vai
ruojamieji sviediniai. Pirmiausia nu
matyta pastatyti tyrimo centras ka
rinei aviacijai JAV vakaruose. Liku
sioji suma būsianti išleista „vėjo 
tuneliui“, kur išbandomi greitesni 
kaip garsas lėktuvai.

Sidnėjus. Britų atomo mokslininkas 
prof. M. Oliphant per savo paskaitą 
Sidnėjuje painformavo apie atominės 
bombos veikimą. Atominė bomba 
esanti nepaprastai piy w ginklas, pa
reiškęs profesorius' y,v4du> damas: 
,,Kur tūkstantis ir d >u bombo
nešių turėdavo pulti .naktis po nak
ties, tą darbą atliktų vienui viena j 
atominė bomba“. <

Briuselis. Liberalų partijos atstovūi 
G. Eykens. po šešių savaičių vyriau
sybės krizės. Belgijoj pavyko sudaryt 
koalicini kabinetą iš 8 liberalų ir 9 
katalikų ministerių. Tuo būdu dabar 
Belgijos parlamente opozicija su
darys socialistai, kurių vadas buv. 
min. pirm. Spaak per Europos Tary- 
pos suvažiavimą Strassburge išrink
tas Europos parlamento pirmininku. 
Strassburge. Spaakas pasakęs: „Eu
ropa mane myli labiau negu Belgiją.

Vašingtonas. JAV kariniai saugumo 
organai parengė prez. Trumanui pra
nešimą, (spėdami, kad Sov. Sąjunga 
dar šiemet galinti likviduoti Tito 
režimą ir absorbuoti Jugoslaviją. Tai 
gal| (vykti per aštuonias savaites, kol 
prasidės žiema. Sovietai įsikištų ne 
tiesiogiai, bet sukeldami Jugoslavijoj 
iš vidaus revoliuciją, kurią paremtų 
ginkluotieji jų daliniai per Vengrijos 
ir Rumunijos sienas. Sovietams to
kiai akcijai esąs dabar pats geriau
sias momentas, nes kitais metais san-

perialistais prieš Sov. Sąjungą ir 
įstojant! į antisovietinį bloką.

Londonas. Vos keturios dieno1 
ėjo po sovietų notos įteikime 
slavijai, Sov. Sąjungos mi 
taryba nutarė ligšiolini sovie' 
untinl Belgrade A. J. Lavre’ 
šaukti Ir paskirti užs. reik, 
sterlu.

Paryžius. Čia Balkar1 
bima vis su didesn‘- 
nelaikoma ali aro
ma, kad Suv. S*' 
diplomatinius s 
ja. Tačiau ne 
banijoj padėtis 
kijos kariuomt 
kllėllų likučius 
kalnynais gali 

myje toliu 
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