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Paskutinėm savaitėm sustiprėjo sovietu akcija orieš tremtinius/ 

kad jie grįžtu, kad būtu grąžinti ar stilikviduoti.- Propaganda, kad grįž
tu, varo nėr dabar skirtus tremtiniam radio .pusvalandžius, per gausiai 
siunčiamas iš Lietuvos brošiūrėles ir per specialiai tremtiniam leidžiama 

e Vilniuje "Tėvynės Balsu 1 •
Su pabėgėliais iš Vokietijos sovietinės zonos yra atsiusta ir lie

tuviu agentu,*ku-ie ste giasi diskredituoti, tremtinius, organizuoti, trem
tiniu vara ; nusikaltimus. Kiti rašo laiškus įžymėiulėii ■ žmonėm, teirauda- 
ies'i patarimu, ar keliauti namo ar ne. Tokie laišr.ai reikalingi, kad 

įrodytu,'jog "karo kurstytojai’ tremtiniai ėtkalbinėją nuo grįžimo, no
rinčius grįžti, muša, kankinu, vos ne ant skauradu čirškina, kaip Višins
kis skundėsi. Nes kai dabar tremtiniai girdi pasakojant, jog kažkas at
kalbinėjus nuo grįžimo, visi tik pečiais trauko ir juokiasi: jeigu jūsų 
žinios apie laiminga gyveriiną sovietiniuose kraštuose yra tiek pat tik
ros, kaip žinios apie grįžtančiuju persekiojimą Vokietijoj, tai tas ži
nias reikia ^riešingai suprasti: nei laimės, nei laisvės, nei gero gyve
nimo. Pas kai kuriuos žmones atsiunčia'agentus- net iš Lietuvos įkalbinti, • 
k a t! grįžtu. Akcijos ^rieš tremtinius sovietai neatsisako varyti nė per 
kitus aliantus ar tarptautines organizacijas. Kai belgai norėjo atgaūVi 
sSf6**?aufIe5ius, su vokiečiais pakliuvusius, sovietai pasisiūlė iš- 

. keisti*juos -į DP "sovietu piliečius". Kai anglai priekaištauja sovietam, 
kad neišleidžia 15 anglu žmonų rusiu* tai jie pasiaiškino ir pateikė 
kontrapasiūlymu - tegul anglai gražina iš anglu, zonos "sovietu vaikus". 
Net Belgrado Raudonųjų Kryžių lygos suvažiavime sovietai pravedė rezo
liucija, kad Kryžiai ragintu'atitinkamas vyriausybes greičiau gražinti 
DP. '«*• . • '

Akcija prieš tremtinius sovietai mėgina organizuoti ir pei Vokie
tijoje esančius Lietuvos žydus. Ju sugestijom Vokietijoj esantieji žydai 
priėmė rezcliucij57“kad"’"visl“‘lietuviu tautos sluoksniai” aktyviai da
lyvavę žydu išžudyme ir kad didelė d-alis šitų žudikę esą Vokietijoje. 
To neužtenka. Žydu nurodymu, suimta visa eilė lietuviu, smarkiai sudau
žyta, sužalota ir atiduota amerikiečiu policijai. Iki išsiaiškins, ne 
vienas turi kalėjime sėdėti ištisus mėnesius!

įkinkyti ir Vokietijos komunistai. Jie turi reikšti protestus 
prieš DP laikymą VoĖIe^Ijoj7",FeIICacfie“prie Stuttgarto,-,išlipino savi
valdybės vardu atsišaukimus su reikalavimais- atimti iš ju DR, išvadin- 

• darni juos karo nusikaltėliais, kriminaliniu elementu ir t.t.
Kai amerikiečiai suorganizavo iš DP sargybų^kuopas, kurios sau

gojo' sandėlius, stovyklas, kalėjimus ir*kitaš”viet&Š“amerikieėiu karo 
administracijos nurodymu, sovietai pareiškė nrotestą, ir dabar sargybos 
kuopos paleidžiamos. «

Tremtiniai baiminasi, kad per IRO' nepasireikštu sOyietu intrigos, 
kaiįp taijbuvo per UNRRA screeningus. IRO taip pat pradėjo_scręenin§ą. 
Ar tai bus tokia pat egzekucija, dar neaišku. Baim5"‘keIl’a-^as“TaX?as, 
kad jį vykdo nauja įstaiga, b.et daug kur tie patys žmonės. Edwards, 
Baumann, tie vardai nrigąsdino tremtinius ir sukiršino iki to, kad DP 
buvo baikotavę antrąjį screeningą. Suprantamas dėl to nerimas, kai tie 
patys vardai pasirodė ir IRO scregr.ingu skelbimuose. Oficialiai paskelb
ta, kad naujasis screeningas turįs paruošti tremtinius emigracijai,ne ' 
viešai manoma, kad'IRO be to.dar norinti sumažinti DP skaičių, taupydama 
lėšas. ’

Lėšų taupymo sumetimais amerikiečiu zonoje nuo spaliu 1 d. suma
žintas _maistas . Dvejopu būdu sumažintas: įvestas vokiškas radonas"*!? 
v6KIl!<ū'"nrč3ū!čtu; labai sumažintas dirba čiujU įkaičius. Mat,pripažinti 
dirbančiais gaudavo anksčiau didesnį davinį. Dabar ju skaičius—3 ūma ži n-, 
tas, taigi ir maistas sumažintas. (LOZOraiČiuLozoraičių
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Suprantamas dėl to tremtiniu noras iškeliauti kur nors į vakarus, 
kad tik nereiktu liktis Vokieti^,ij masinis iškeliavimas neįmanomas. 
Tik Anglija lig šiol'paėmė daugiau.- kelis tūkstančius. Kiti kraštai - 
t JJ-; -AJorr- ; y -. ■?... ' \ taiku pagau
sėjo (Kanada, Austrlij', Argentina..) Tačiau visi kraštai ligi šiol pa
rodė tik biznišką apskaitymu Įsileisdami DP, jie nori tik fizinės jėgos 

• ir.dauginu nieko. Jeigu prie tos jėgos dar yr-.'./šeima, tai jau toks nei- 
anrs. Anglija, Belgija n-i-dėjo ’paimti ir šeim s, bet faktiškai nieko dr.r 

nepaėmė. Ir lig šiol tebeimami tik be šeimų. Seimas suardyti, palikti 
silpnesniuosius srvo paties likimui - tokia emigracija, kur išrenkami žmo
nės, kaip turguje arkliai, tremtiniam "trodc ir nežmoniška ir nekrikščio
niška.

•Vis tai vanduo ant sovietinio malūno, kuris nori tremtinius sumalti, 
sutriuškinti, jeigu ne parsigabentus 1 Rusiją- tai čia tremtyje, gal n,et 
vakariniu alijantu rankom ir paskui skelbti; va, kaip plutokpatai kapita
listai nežmoniškai numarino sovi’ptu S-gos nelaimingus piliečius ir d£>*bo 
žmones. ' . V-/'

Tačiau ir tokiose sąlygose tremtiniai i-Š Paskutinių j U neapsileįdžia - 
■savo patalpėles tvarkydami, mokydamiesi, -savo spauda, organizacijas'palai
kydami savo dvasios ir vilties nepalūždami - kuo negali atsistebėti JV 
kongresmOnai ir kt», stovyklas lankydami. Iš tiesu, tai pasididžiavimo ver
tas reiškinys. • •
== SS4iS5=SS=^ss=s= = O= = =========== = = ‘j ===p=:«t= === = oo = ±2==^=; = = =;=:= = === = = —= •- === = = =- =====

13 KULTŪRINIO GYVENIMO . .. '■ ' ’’f
Tremtiniu_s2audos_sukaktxs -

Sį rudeni lietuviu’tremtiniu spaudai -?*?., tijoje sukako dveji, ar 
vianerd. metai. Spaliu pradžioje Di’llingenb išeinąs "Mūšų Kelias” išleido 
šimtąjį numerį ir sulaukė dvejų metu amžiaus. Augsburge’"Žiburiai” spalio 
m&h. taipgi paminėjo dvejų metu sukaktį-. įimtasis "Žiburiu" ,numeris pasi-- 

•■rodė spaliu viduryje. Anglu zonos lietuviu savaitraštis "Lietuviu Žodis" 
atšventė vieneriu metu sukaktį., ' .

Lietuviu tremtiniu spauda per dvejus metus padarė didelę pažangą. 
Ją siusti į kitus kraštus dar vis sunku.

Lietuvi-s dailininkas vokiečiu dailės parodoje" <-<'
Žemutiniu franku dailininku sąjunga VJūrzburge suruošė apžvalginę 

dailės narodą. Parodoje norėjo dalyvauti per 1.5Q vokiečiu dailininku.Jury 
komisija parodoje pripažino tinkamais dalyvauti tik 50..daiiininku«Pairodoje 
dalyvauti buvo pakviestas ip Uūrzburgo apylinkėse gyvenąs ’lietuvis.daili
ninkas Liudas Vilimas. Lietuvis dailininkas parodoje išstatė:keturis kūri
nius - dvi akvareles ir du aliejinius darbus. Vokiečiai lietuvio dailininko 
darbus aukštai įvertino. Parodos atidaryme dalyvavęs vienas vokiečiu meno, 
profesorius panoro su lietuviu daij.ir;in :u susipažinti ir asmeniškai išreiškė 
savo pasigėrėjimą jo kūrybiniais laimėjimais. ■

Dailininkas ILViįimas gimė 1912 m. Baigė Kauiįb. meno mokyklą i;r stu-y.. 
dijavo Vienos meno akademijoje. Tremtyje lietuviu baleto teatrui sukūrė. 
"Copelijos” dekobacįjas. • ;

■ - Žalčio pasaka /
Dailininkas Paulius Augius sukūrė žinomąją! lietuviu liaudies pasakai 

’’Eglė žalčiu karalienė’’’ iliustracijas. Vokiečiu ir prancūzu kalba eiliuotą 
pasakoš tekstą su P.Augiaus iliustracijom išleido dailininku kolektyvas . 
’’Forma". Knyga pavadinta "Žalčio pasaka" .'.'Per šimtą iliustracijų.

Nąuįos_kn£gos ,
Spaliu mėn. išėjo iš spaudos .tremtyje gyvenančio rašytojo Vinco RA- . 

MONO romanas "Kryžiai”. Rašytojas Vincas Ramonas lietuviu skaitančiąja! 
visuomenei žinomas iš novelių rinkinio "Dailininkas Rauba’5 ir romano- 
"Vieškelio dulkės, audonąme saulėlydy”. "Kryžiuose- autorius vaizduoja 
lietuviškojo kaimo gyvenimą pirmosios bolševiku okupacijos metu. Veikalas,, 
susilaukė teigiamo įvertinimo.
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Skautu sąjunga išleido Vydūne veikalą "Kalėjimas-Laisvėj imas”. ' 
Vydūno veikalas parašytas atsiminimu forma. 1938 m. Vydūnas vokiečiu 
bųvty du kartus suimtas ir kalintas. Kalėjime patirti įspūdžiai, išgyve
nimai, mąstymai, viltys bei abejonės ir sudaro Vydūno veikalo pagrindą. 
Veikalas išleistas su vydūniškais rašybos ženklais.

galtiiStL1autą_dailės 2ąroda_anglu_zęnoje ',
YMCA.ir YWCA organizacijos anglu zonoje suorganizavo kilnojamą 

.Baltijos tautu dailininku dailės parodą. Pradžioje paroda atidaryta Olden- 
burge. Iš ten bus keliama į kitas tremtiniu'stovyklas. Parodoje dalyvau-'- 
ja Lietuvos, Latvijos ir Estijos’ dailininkai tremtiniai.

Vokiečiu spauda anie parodą rašo j kad ji yra aukšto meninio lygio. 
Kai estai įr latviai klaidžioją svetimybėse ir pilnai neatskleidžią savo 
tautinio charakterio, lietuviai dailininkai parodoje jaučiąsi visiškai 
savitus ir pajėgūs. "Nordwest Zeitung"apie lietuvius dailininkus rašo: 
’’Lietuviu atstovai pareiškia veržlią savo krašto senoviną dvasią”. Straips
nio autorius aukštai išKelia prof.A.Galdiko išstatytuosius.penkis alieji
nius tapybos paveikslus, kurie esą vienas už Kitą geresni. A-ie lietuviu 
grafiką taip rašoma: "Čia pasireiškia grynas ir- stiprus piešiniu origina
lumas ir savarankiškumas, kuris remiasi dažnai istoriniais ir literatūri
niais motyvais. Išstatytosios Petravičiaus, Jonyno, Valiaus ir.-AugiaUs 
iliustracijos yra didelis lietuviu grafiku laimėjimas. Ypatingai T.Valius 
baltai-juodais atspaudais, stivMomis. gyvomis linijomis, filmiška perspek
tyva patiekia kondensuotą savo krašto kūrybą”. " ■

2Lietuyiu_žodžio’L_įiterstūros konkursas
Anglą zonos lietuviu savaitraštis "Lietuviu Žodis” savo vieneriu 

metu sukakties ir lietuviškosios knygos 400 metu jubiliejaus baigimo proga 
paskelbė literatūrinį konkursą novelei parašyti. Trys geriausios novelės 
gaus 1250, 1000 ir 750 markiu premijas.

Anglu zonoje pradėjo eiti kultūros žurnalas "Žingsniai”. Iki šiol 
"Žingsniai" buvo spausdinami rotatorium.

Dail.V.K. JONYNO pagaminti pašto ženklai pripažinti geriausiais
Tremtyje gyvenąs žinomas Lietuvos dailininkas ViK.Jonynas pra cūzą 

okupacinei Vokietijos zonai pagamino pašto ženklus. Hamburge įvykusiame 
vokiečiu filatelistu suvažiavime cripažinta5kad dail.V.K.Jonyno pagamin
tieji pašto ženklai yra patys gražiausi visose Vokietijos zonose.Dail.V. 
K.Jonyno pašto ženklu meninė vertė prilygstanti pačius geriausius Europos 
pašto ženklus (E.)

Lietuviu choras giedojo amerikiečiu kariam ju pamaldose
Pagal lietuvio inžinieriaus Mikalausko projektą amerikiečiai kariai 

Veidene pasistatė koplytėlę. Koplytėlei vargonus amerikiečiai kariai at
sigabeno iš tėvynės. Kadangi kariai savo choro neturi, tai giedoti ją 
pamaldose kviečiasi tremtiniu chorus. Spaliu pradžioje amerikiečiu kariu 
pamaldų metu giedojo Veideno lietuviu choras. Gražios ir melodingos-lietui- 
viškos giesmės paliko gerą įspūdį. Amerikiečiai žada lietuviu chorus 
dažniau pasikviešti.'(e). ' . ■

■^££Y2r2ęno_yieno_muzie!įus_įsigiįo lietuvio dailin.paveikslM''-
Buvusiam Freiburgo UNRRA’os direktoriui Bastianien pasiūlius, 

garsusis Antverpeno meno muziejus įsigijo lietuviu grafiko V.K.Jonyno 
medžio raižiniu Prosper'Merimėe lietuviškąjai novelei "Lokys" iliustra
cijas. Muziejaus direktorius dailininkui V.K. Jonynui atsiuntė laišką, 
kuriame reiškia-didelį pasitenkinimą įsigijęs tokiu vertingu kuriniu.

Paminėta_prof.M.Biržiškos 65 metą sukaktis
Pabaltijo universitetas iškilmingai paminėjo prof.Mykolo Biržiškos 

65 metu amžiaus sukaktį.
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Pabaltijo^universitetas veiks_ir_toliau _

Pabaltijo universitete prezidentas F.Gulbis lankėsi Londone 
Pabaltijo w iversiteto reikalais. Daryta žygiu, kad universitetas veiktu 
ir toliau. Gauta žinia, kad Pabaltijo universitetas toliau veikti galės, 
tik būsiu padaryta kai kuriu pakeitimu.

Rugsėjo mėn.Pabaltijo universitete lankėsi keturi britu profe
soriai. Paaiškėjo, kad susipažinti su Pabaltijo universiteto mokamuoju 
personalu juos siuntė Anglijos užsieniu reik.minister!ja. Profesoriai 
turėjo tikslu pasirinkti pabaltiečią'akademinio mokomojo personalo i 
Imperijos universitetam. J'kandidatu surašą įtraukta 20 profesorių, 
kuriu nemažą dalį sudaro lietuviai.(Ei.

SUVAŽIAVIMAI
Tremtiniu atstovuosuyažiavimas

S.m. spaliu 9-10 d.d. Kassel-Mattenberg stovykloje įvyko antras 
tremtiniu atst:vą suvažiavimas, kuriame dalyvavo 48 atstovai ir T.V.K. 
nariai, o taip pat gausus būrys vykd.organą bei įvairiu organizacijų 
atstovu ir svečiu. •. . z

Suvažiavimu atidarė seniausias amžiumi atstovas gen.T.Daukantas. • 
Prezidiumas buvo sudarytas iš S.Baltušio, Ig.Malinausko ir J. Gudausko-, ■ 
kuris per visą suvažiavimo laiką pirmininkavo

Tegali sušelpti tik 10%
Liet.Raud.Kryžiaus vardu suvažiavimą pasveikino ir pranešimą 

padarė prof.Z.Ivinskis, kuris pažymėjo, kad L.R.K. tegali sušelpti tik 
10% visu reikalingu pašalpos, bedamos pastangos daugiau paramos gauti 
iš tarptautiniu įstaigą ir tuo tikslu antrą sykį į Šveicariją išvyko 
L.R.K.pirmininkas. - Jeigu mes nesam galutinai apiplyšę - tai BALSIO 
nuopelnas, jeigu studentai yra šelpiami, jeigu gali gydytis ligopys, 
jeigu šelpiami silpnasveikačiai ir gimdyvės - už tai turime būt!.dė-' • 
king! BALF’ui. Tašiau mes reiškiame jam per mažą dėkingumą.- Reikia 
dėkoti ne tik icrdividu'aliai, bet ir apylinkių komitetai turėtu išnau
doti visas'pasitaikančias progas.

L.R.K yra.paruošęs naują šalpos planą, suskirstydamas šelpiamuo
sius į 5 kategorijas; vaikai, seneliai ?'/išskryninguotieji, gimdyvės , - • .
ligoniai. Reikia Organizuoti pini .inj. va3u, reikia didinti-savo šalpos" Z 
galimybes, neš BALK‘o parama eis mažyn.’ LRK -prašo sušelpti; išskrynin- • 
guotuos lūs, po truputį, atskait'ąnt iš stovyklą-gyventoją .'davinio. Tau- 
pydamas lėšas , LRK'pertvarko studentu ir doktorantą:šalpą, apr'ib6j;ant ■ : 
amžių ir žiūrint, kad šelpiamieji tikrai sttdijuot,u. .

Grįžo JbįkJO - ' ' ‘b?’;
. Pabaltės tarybos Lietuviu sektoriaustpirm-kas p. Rudzinskas pa- • • 

darė pranešimą, iš britą zonos. ... . ..v.' '■ ’• '■ .
Šiuo .metu anglą zonos-stovyklose gyvena 18.91J5, ne stovyklose 

6.600, išemigravo į Angliją - 4.100, į Kanadą - 600,..'į Braziliją - 200> 
į Venecuelą - 50, į Lietuvą, rįžb ?0. ...... t” -

Naujoji britą politika DP atžvilgiu ją išlaikymo’našta .uždėta 
vokiečiams. Tėisiniu’ požiūriu. DP blogesnėje padėty už vokiečius. Me
džiaginė blogiausia. Iš visą murinią.-pastatą jie baigiami iškelti į 
medinius, baigiančius irti barakus. Seneliam ir nedarbingiem jau or
ganizuojamos atskiros -stovyklos, kurią nelankys jokios misijos.Maistas 
sulygintas su vokiečiu, bet vokiečiaiturėdami savo daržus, sodus,. ' 
sandėlius.bei’,gimines >kaime, yrd daug geriau aprūpinami už DP. Dauguma 
britą zonos DP baeauja, ją sveikata pakriko, o-- per sveikatos komisiją . < 
scree.- ingus' pralysti beveik neįmanomą., norint išvykti.'Čia-gi naši-,.’, 
likti reiškia lėtą mirtį. ...
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Visi stengiasi.išvykti, o emigracijos galimumai vis dar tebėra 
riboti. Šiuo metu į Anglija tik pradedama vežti ir šeimos (numatoma iš
vežti 5.0u0 šeimų), į Kanadą bus įsileista 1.000 siu^įėją^eimomis, iš 
ją 500 žydu* 'I Brazilija ir Veriocuelą taip pat verbuojama, bet labai 
mažais kiekiais.’ J Austrai!ją -verbuojami tik pabaltiečiai, be šeimą, 
rinktiniai.darbininkai, 'kad jie palenktu Australijos visuomenę Įsileisti 

/daugiau-tremtiniu* Viengungiai baigia išnykti iš stovyklų- Iš’eilės seks 
mažos šeimos. Protestai dėl tokio elgesio .niekė negelbsti.

Ligi šiol britu zonoje teišeina 1 laikraštis/ bet jis gauna ne-
• mokamai- n.opierl ir siunčiamas Anglįjęn išvykusiems kariniu paštu.

pab.C.Tarybos statutas 'yra -karo valdžios oripažintas.-.Tai įgalina 
visur oficialiai kreiptis. Puodą-.cs įvairios lengvatos; susisiekimo ir kt. 

, Pab.C.Taryba ’ turi patariamąjį balsą IRO ir karinėje valdžioje. Jos liet. 
’ sektoriuje įdirba 15 tarnautoju- ’’Liet.Z’cKlyje” ir "saulutėje” -10.

A. Devenienė gasveikinusi suvažiavimą, •
kiek .ll’iau nagrinėjo emi -,racijos klausimą. Ji nesistebi, kad Ligi šiol 

. mūsą vykdomieji or-anai tuo reikalu nėra davę tiksliu nurodymu, nes ir 
patys a -kščiąusiėji visu DP 'tvarkytojai nieko tikra negali tuo reikalu 
pasakyti. Tai^ pat JV konsulatai amerikiečiu zonoje veikla visai skir
tingai.todėl ir iš LT Bendruomenės negalima reikalauti konkrečiu nuro
dymu emigracijos klausimu. Kol kas toji -emigracija vyksta pagal atskiru 

. fabriku,, dirbtuvių pareikalavimą ir samdos. įstatymą. Todėl mokytis ko
kiu amatu dar nereiškia juos ir praktikuoti, bet orisitaikinti prie tu 
reikalavimą, kurie statomi, kad galima būtu išvykti.

Kitu kraštu vyriausybes verčia rūpintis DP įvažiavimu ne humani
tariniai jausmai, bet-reikalas turėti sau reikalingu darbininką,ūkininką. 
Atstumo nereikia baidytis, nes nrie dabartinės technikos tai nesvarbus 
dalykas, jeigu tik esi susipratęs, tėvynę.mylį£$ žmogus.

Baigdama p. Deve ienė pažymėjo, kad nežiūrint visu vargu ir skurdo,, 
mūsų, bendruomenė yra puiki savo or -anizacija ir nuotaika-.

■ VLIK’o pranešimas
Antrą suvažiavimo dieną sekė vykdomųjų or ;aną pranešimai. VLIK*o 

.vardu, suvažiavimą pasveikino dr.Karvelis, dėkodamas LTB už visą paramą,-.
• 'kurios susilaukė, dirbant ir kovojant už Lietuvos-laisvės atgavimą.
VLIK?o nusistatymu’,’ bendruomenė turi būti erganizuotina visame, pasaulyje. 
Iš šio dėsnio išeinant, LTB Vokietijoje sudarys vieną.svarbiausiu bend
ruomenių, b.t bus tik visumos’dalis. Išeinant iš šio nusistatymo. Vykdo
moji T ryba turi apimti pasaulinės bendruomenės visą -vadovavimą, organi
zavimą ir tv-rkymą. Vokietijoje esančią bendruomenę visoje pilnumoje turi 
tvarkyti Vyriausiasis Komitetas. Jokiu paraleliu organizaciją ar įstaigų 
nebus. ( _ / . « .

•Tremtiniai Čia atsirado ne•emigracijos tikslams. Mes esame karo 
aukes, nė savo.valia čia atsidūrėme. Mes norime grįžti į savo kraštą, 
bet dabar dėl ten esančiu sąlygą negalime.vykiai taip vystosi, kad 
mes iš Voki tijos-turime iėsikeltl. Tokiose sąlygose mes nebegalimę gy
venti-ir laukti išmaldos, kada mes'patys galime sau duoną užsidirbti. 
Mes nežinome savo ateities ir-kaip ilgai ■ turėsime laukti-. Mes norime, 
kad mums leistą išvykti į JV, pas savo gimines, ir į kitus vakarą pusru
tulio- kraštus. Ten mes galėsime dirbti, niekam nebūdami našta. Bet visa 
tai padaryti pareina ne nuo mųsą paė ą; Tačiau nuo dabar tam bus sukon
centruotos visos mūsą>pastangos. Artimoje ateityje mus laukia dideli pa
vojai. Bus badoma mus išsprogdinti, musą vieningą nusistatymą sugriauti. 
Tad turime būti akylus. . - z ■ . ■ :

Išeinant iš lietuviško požiūrio, jokios emigracijos problemos 
-nėra.'Tėra tik sudarymas sąlygą, kad mūsą tremtiniai išliktą fiziškai. 
Kadangi to nėra E rdpos žemyne, tai reikia -j ios. perkelti ten,kur yra.0 
jos yra A>gli joje,Kanadoje,JV.Tas uždavinys nepaprastai sunkus,bet vis
ti ek įvykdomas.
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Tremtyje mes esame susiorganizavę taip,,,kad tąsiame musu valsty
binio- gyvenimo tradicijas, bet neturime priemonių priversti, kad musu 

paklustu. Jas turi'atstoti musu pačiu susidrausminimąs. Laisvės niekas 
neduoda,-ji iškovojema kraujo’aukom ir pasišventimu.

Finansų klausimu referentas pažymėjo, kad kova dėl^laisvės be 
pinigu neįmanoma. Lėšų galima gauti iš dvieju ^altiniu, musu išeiviu ir 
iš musu pačią. Jeigu musu .išeivija remia ir aukoja idealistiniais sume
timais, tai mes, kurie pasiryžę grįžti į tėvu žemę, negalime atsisakyti 
nuo lėšų sutelkimo. i

Mokesčiai numatomi savanoriški, bet moraliai privalomi a) visiem 
suaugusiam-, išskyrus beturčius, ligonis, našles ir vaikus, po lj-o‘per 
mėnesi-(neskaitant solidarumo mokesčio), b) nuo gaunamu atlyginimu iki . 
200,- RM’ - 1 ., iki 300,- HM - 2/0 ir nuo 500,-RJ.: - 3/t>. Suvažiavimas' nu- 
atrė apsidėti pastoviu mokesčiu,, o dėl jo normų palikta Vy d.Tarybai su
sitarti. su Vyr.Komitetu.

iškeltas buvo ir kai kuriu latviu pareigūnu nekorektiškas elgesys 
su lietuviais ir estais. Siūloma, kad Vyr.Komitetas padarytu žygiu Lat- . .
viu Vyr.Komitetui ’kad šis sutvarkytu tokius nekorektiškus pareigūnus; 
griežtai kovoti prieš musu pačiu tautiečius, pataikaujančius tokiem lat
viu pareigūnam ir kenkiančius bendram reikalui. .

Nutarta pasveikinti VLIK^ą, VLIK’o pirmininką kun.M.Krupąvičią, • > • 
Vykd.Tarybą , Mažosios Lietuvos .Tarybą, 3v.Sosto Delegatą, .arkivyskupą . J-.’ / 
Skvirecką, vyskupus. V.Brizgi ir V. Podolski,. EVangaliką Si'nodą, BALF’ą, 
ALT’ą, Lietuvos ir pasaulio lietuviu, okupacijų meto rezlste .elnės kovos, 
aukas, JV, Britanijos,Argentinos,Brazilijos ir Urugvajaus lietuviu orga
nizacijas, Maine valstijos gubernatorių, mūsą pasiuntinius, buv.prezi-. ,, 
dentą K.Grinių, Liet.Raud.Kryžią, Žemąją Rūmu narį prof. Savory.(E) . ...

Sveikinimas gasaulio-lietuviams
Antrasis Lietuviu Tremtiniu Atstovu suvažiavimas, jausdamas .orga- _ -. 

ninį tautinės gyvybės ryši ir tą pati jos likiminės kovos pulsą, kaip 
ir jūs brangus broliai, šio suvažiavimo proga širdingai sveikina, isą 
atstovaujančiu vardu, dėkoja už suteiktą paramą ir linki sėkmės toli
mesnėje veikloje. • . • -.

Suvažiavimas ypatingą padėkos žodį taria Jungtiniu S.Amerikos 1 
Valstijų lietuviams už ju taip didelę-materialinę, teisinę bei moralinę 
pafamą. . . • . • '. i *

Šiandien, kada likiminei kovai dėl tautos egzistencijos reikia 
suburti, ir išlaikyti visus lietuvius, šiuo kreipiamės į Kanados, Pietą 
Amerikos ir Anglijos lietuvius ir prašome juos aktyviau įsijungti į 
šiapus, geležinės uždangos'išlikusios tautos dalies išlaikymo darbą.

Sveikinimas -Amerikos Lietuviu Tarybai • ’ ,
’ LTB atstovą~5ūva£IavImas'TaššeIyje7~V6RIefI’oje7 19A7m. spaliu 

mėn.9-10 d.d.,apsvarstęs savo tremties reikalus, jaučia nuoširdžią pa- 
reigą sveikinti A' erikps Lietuviu Tarybą ir dėkoti už. jos nepaprastai 
sunkiose s'ąlygose nuveiktus darbus-bendram lietuviu-tremtiniu siekimui, 
kad mes visi galėtume grįžti į Laisvą ir Nebriklausomą Lietuvą.-

. Sveikinimas BALF’ui ■ ’
LTB Atstovu Suvažiavimas Kasselyje,'Vokietijoje, 19^7 m. spaliu 

9-lu d.d. susirinkęs svarstyti savo likimo reikalu, sveikipa BALF’ą,kaipo 
didžiausią mūsą šalpos•organizaciją. Tūkstančiu kilometru .atstumas mums 
netrukdo jungtis bendrai dirbti lietuviu tautos labui ir jaustis Lietuviu 
tautos pareigose.. Šalpos reikalas yra mūsų gyvybinis rūpestis. BALF’o' 
atjautimas ir darbas tremtiniu šelpime pa. gillaUslal mįsv ėirdis 
ir susilaukia nuoširdaus ‘dėkingumo . « ■ s-

Jūsų darbas yra milžiniškas įnašas tautos potencialui išlaikyti. .■
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'' Sveikinimas VLIKJul ,_ig_yT_

LTB II Suvažiavimas, išklausąs VLIK’o ir Vykdomosios Tarybos 
pranešimų, -•ritaria musu.- vadovaujamųjų veiksniu darbui bei jo linkmei, 
prašo" tą darbą tęsti visom įmanomom priemonėm ir pažada juos visokerio
pai remti, ' '

Suvažiavimas demokratiniu, būdu išrinko naują Lietuviu Tremtiniu 
Bendruomenės vadovybę iš 9 asmenį.• Pasiskirsčius pareigom, pirmininkau
ja Dr.Antanas.GYLYS.(E). .

•' . < £a^į3š-_k2mį^£'t!i-2-2į---i--
’ Spaliu, 15 d. įvyko Paba.lt^Vyr.Komit. tu eilinis pasitarimas. 

Pirmiausia buvo-iškeltas trė-tlniu aprūpinimo klausimas. Remiantis lat
viu surinktais duomenimis už š*m. liepos ir rugpjūčio mėn. Bavarijoje 
buvo kęnst tuota, kad dėl'didelio maisto trūkumo valku ir suaugusiu' 
sveikata smarkiai ėmė kristi. Tie duomenys rodo, kad vaiku nuo l-5mt.

nuo 6-10mt. - 24,8%; nuo 11-17 mt'- 24,4%; suaugusiu - 13,3/?.
Aktyvus TBC; vaiku nuo■1-5 mt -•0,5%;. 6-10 mt. - Q,B%; 11-17 mt- 

- 0,7%; suaugusiu - 0,9,,,.
Plaučiu liaukų ligos: 1-5 m# - 9%;’6-10 mt. - 16%; 11-17 mt. - 

15%; suaugusiu - 3,2^. • •. .
įsidėmėtinas plaučiu liaukom .susirgimų aukštas procentas. Gydy, 

toju meriymuę jis pareina, nuo riebalu. ir vitaminu; stokos ir. didelio 
ankštumo" gyvenamose patalpose, ’

Net ir tu nedideliu maisto normų, kurios skiriamos DP, praktiš
kai jie negavo, pa-ai tuos ’duomenis. buvo, konstatuota-, kad š.m.liepos- ■ 
rugpjūčio mėn.vaikai nuo 1-5 m, tegavo 1,5.60 kalorijų? nuo 6-lCmt. -

. 2,303. kai,11-17, mt. - 2.403. kai.-suaugusieji - 1.830 kalorijų* 
■Kai ..urioms stovykloms laiku nepristatytas naistas vėliau-nebuvo ati
duotas, ii* dėl to maisto: davinys-dar' labiau t,en {sumenkėdavo.

Atėmus dirbančiųjų normas iš. m.kytoju, nutarta prašyti IRO,kad 
mokytojai būtu traktuojami, kaip fizinio darbo darbuotojai.

■ Dėl dirbančiųjų stovyklose sumažinimo iš 130.000 iki 70.000 ir 
kėsinimosi-dar daugiau mažinti,.nutarta protestuoti, nes toji prie
monė griauna-visą kultūrinį stovyklų ’darbą ir neigiamai atsiliepia į 
tremtiniu nuotaiką.

■Apsvarsčius tautiniu k omit-tu siunčiamą tarnautoju į IRO admi
nistraciją ,reikalą, rasta būtina prašyti IRO, kad būtu leista, esant 
reikalui, juos ir atšaukti, nes nerštai atsitinka, kad jie nebesiskai
to su juos ..siuntusiais organais ir netgi jiems kenkia. Taip pat nu
tarta prašyti IRO, kad .ji įsileistu tautinius atstovus į IRO centrą 
Heidelberge bei '•rie Area Teamu*

Apsvarsčius, lietuviu ir estą nuslsku. dimus dėl kai kuriu latviu- 
pareigūnu veiksmu, mišriose stovyklose,nutarta,kad tarpt.komitetai ar 
tarybos mišriose stovyklose turi būti Sudaromi, vadovaujantis parite
tiniu principu, d administracijose - proporciAnaliniu principu. Su
švelninti pasireiškiantiem.šiukštumam ir nesusipratimam nutarta iš
leisti bendrą atsišaukimą. ■ • • . ■

• _Ba lt i jos moteris 51i£ba_vieningai
Spaliu mėn. Hanau stovykloje įvyko Baltijos Moterų Tarybos su

važiavimas. Tarybos pirm-kė Dr.M.Ill^nskienė tremtiniu spaudos atqto-i 
vam pareiškė, jog praėjusiais metais Taryba organizavo Motinos dienos 
minėjimą. Tremtyje gyvenančiom lųctinom buvo, riminta -ju atsakomybė, 
O į viso pasaulio moteris išleistas atsišaukimas. Rimties ir susikau- 
nirfio dieną buvo paminėtos masinės lietuviu deportacijos į Sibirą prieš 
septynerius metus, kurios nesibaigia ir dabar. Tuo reikalu pasiusti 
memorandumai žymiem valdžos vyram, ir moterų organizacijom, J trem
tinius globojančias įstaigas buvo kreiptasi,kad jos leistu susijungti
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1 vieną vietą įvairiose zonose esančiom šeimonų kad vaikam butą.page
rintas . aistas ir t.t. *.

Toliau Baltijos Moterą Tarybos pirmininkė pareiškė, kad buvo 
bandoma užmegsti santykius su moterą or^anizacijom Anglįjoje ir Ameri
koje, bet dėl oolitinės padėties tenka pasitenkinti tuo,kad galima 
anie save priminti. Baltijos Mot?rą Taryba darys žygiu dėl dabartinės 

* ’tremtiniu emigracijos. Rankiojimas tik sveikinusio ir darbingiausio 
elemento, naliekant Vokietijoje nežinomam likimui vaikus, moteris,se
nelius ir sergančiuosius, o labai dažnai ir šeimas, kelia didelį susi- , 
rūninimą. , . '

Baltijos moterys žengia vieningai(E).

Lietuvos vyskupą tremtie laiškas tikintiesiem , .
Tremtyje esantieji Lietuvos vyskupai-spaliu mėn.tikintiesiem 

lietuviam tremtiniam išleido ganytojinį laišką. Laiške tikintieji kvie
čiami dar labiau įsijungti į” kovą už krikščioniškai suprastą .žmogų, 
į kovą už Kristą ir jo Bažnyčią, kad. Dievo karalystė greičiau. įsigalėtą 
nuvargintoje žemėje. Tikintieji turi parodyti daugiau artimo meilės. 
Laiške sakoma:’’Jei šiandien net nekatalikiškame pasaulyje galime kons
tatuoti dideliu artimo ..eilės darbu, tai mes, Brangiausieji, būdami iš 
seno katalikai, turime artimo meilės darbą daugiau parodyti, kad galė
tumėme užnildyti tą^didžiąją spragą žmonijos gyvenime, kuri Šia.dien yra 
tain išaugusi žmonią tarn’usavio santykiuose." (E) • 

* iPaminėta Petrapilio seimo_30 mętą_sukaktis_ ’ • •
Šiais metais suėjo-trisdešimt" metą, kai Petrapilyje buvo su

šauktas tremtyje tada buvusią lietuvią seimas ir pareikalavo Lietuvai 
nepriklausomybės. Tai įvyko 1917 metais. J Petrapilio lietuviu seimą 
delegatus tada buvo .atsiuntę beveik visos Rusijoje.buvusios lietuvią 
kolonijos. Ją skaičius siekė 120.(E).

tti3£iyinta_esPęrantininką sąjunga
Spalią pradžioje Schwab.Gmūnd'stovykloje įvyko pirmasis lietuvią 

tremtinią esperantininką suvažiavimas. Suvažiavimas atgaivino Lietuvoje 
veikusią lietuvią esperantininką sąjurgą. Nutarta užmegsti ryšius su 
kitą tautybią esperantininką sąjungom, išleisti į viso pasaulio espe- '■ 
rantininką spaudą atsišaukimą, nušviečiantį Lietuvos ir lietuvią trem- , v 
tlnią būtį, nasaulinei esperantininką s-gai sudaryti naoią ir bolševiką 
režimo auką sąrašą, organizuoti stovyklose esperanto kalbos kursus ir 1.1* 
I lietuvią tremtiniu esperantininką valdybą išrinkti. A,. Klimas, P. 
Andriušis ir Pr.Enskaitis.(R).
S3SS25 ~ = = = = = 2:=3=SS2 = = » ==: = =: = == = = =■ . ; =S icisrssszc S33SSBSS

DP GYNIMAS ' '
Memorandurnas_IR6_parengiamosios komisijos pirm-kui

Lietuvos Raud.Kryžiaus pirmininkas įteikė IRO’parengiamosios Ko
misijos pirmininkui Henry PONSOT me-lorandumą • tremtiniu' reikalais.Jame 
nurodyta,kaip lietuviai tremtiniai Vokietijoj atsirado ir kokiose są
lygose gyvena. Patalpose sukimšta 2-3 kartus daugiau negu.sąnitarinėa 
normos leidžia. Lovos 2-3 aukštą. Kambary 2-3 šeimos, suaugę ir vaikai, 
vyrai ir moterys drauge. LaL.ingesnė išimtis - prancūzą zona. Dėl ne
pakankamo maisto paplito .nauja liga , vadinama"DP liga" - nuo nedavalgy- 
mo žmonės pradeda tinti. Susirgimą skaičius didėja. Ypačiai kvėaavimo, •• 
virškinimo organą bei odos ilgos. Ka.i kuriose stovyklose sveiką vaiką' 
tik 30/^p globėjas buv. UNRRA nevlsada savo pareigas1 tinkamai atliko, 

kultūrinę saviveiklą, varžė' laisvę stovyklose, šališkai vykdė screeningus 
terorizavo žmones repatriacija. Iki 1946 m.gruodžio mėn.lietuvią .repat- 
riavo 234 asmenys, t .y. 0,25/0 visą lietuvią DP.
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Memorandume pastebima, kad UNRRA‘os'daug lėšų. ėjo išpustiem 
etatam, su nepaprastai dideliais atlyginimais. Patys tremtiniai per 
mažai buvo prileidžiami prie-UNKU’os administravimo. -

Siūloma IRO organizuojantis; , ■ .
1) IRO organizacijos vadovybėje turėtų būti atstovaujami patys DP, 
2. IRO org-jos administracinis aparatas DP stovyklom tvarkyti 

turėtų būti iki maksimumo suprastintas. I jj pageidaujama iš 2P imti 
kvalifikuotus ir prityrusius, '

3- IRO saugotų DP pilietines teises ;ir užtikrintų tremtiniam 
kultūrinio gyvenimo, ir veikios galimybes

4. Suburt,! lietuvius tremtinius didesnėm grupėm. ' .
5. Austrijoj gyvenančias lietuvius perkelti į Vakarų Vokietijų

ir tuo būdu juos prijungti rrie visos lietuvių masės. >.
6. Emigracijos atveju lietuvius tremtinius Austrijoje ir pran- •_ - 

cūzų zonoje prijungti nrie tremtinių, esančių britų ir amerikiečių zo
nose.
; ’ 7» Pagerinti higieninę stovyklų padėtį. , v';

8. Sudaryti sąlygas šeimom su vaikais gyventi atskirose patalpose.
9. Tremtiniam silpnos sveikatos ir ligoniam duoti.galimybę gy

venti nrlvačfiai su IRO globa.
10. Maisto kiekį pakelti bent iki 2.000 kalorijų dienai', jį pa; - 

vairinti. .
: !!.♦ Sudaryti sųlygas tremtiniam Įsijungti į darbo procesų ir įgy-. 

ti profesinį pasiruošimų.
12. Apsaugoti tremtinių tautinius 'reikalus. v. ••
13. Apsaugoti tremtinius nuo priverstinos repatrijacijos.(L). "

P£of._sayor^
Diskusijos britų parlamente1 Balti jos valstybių reikalu 1947 m. 

gegužės 23 d. sukėlė didelį susijaudinimų tremtinių tarpe. Ne tik. . 
vadovaujantieji organai pasiuntė sveikinimus Baltijos valstybes' iiž- 
tarusiem, bet ir atskiros stovyklos. -Vienų iš tokių sveikinimų 

' Hanau - .Čia dedame. .

Brangus Ponė, . ‘ „ ■ .
’ Tik kų gavome ir su dideliu dvasios įtempimu perskaitėme jūsų 

garbihgos kalbos, pasakytos š.m.gegužės 23 d. D.B'ritanijos parlemente, ' 
pilnų tek&tų. Daug mes išgyvenome nuo tos dienos, kai dar buvome la.ls- . 
vosios mūsų tėvynės Lietuvos laisvi žmonės iki šiandien, kai esame.be 
tėvynės, be namų, o gal ir be ateities,.. Tame juodame likimo kelyj® 
turėj.bme ir vienų kitų džiaugsmo bei vilties kibirkštį. Tačiau niekad 
mums dar nebuvo tiek, džiaugsmo ir tiek laimės, kaip šiandien, kai po 
kelis kartus skaitome Jūsų mielos kalbos taip jaudinančius ir taip tei
singus žodžius. Iš Jūsų godžių mes matome; kad pavergtoji ir kryžiuo
jamoji mūsų brangioji tėvynė Lietuva vis dėlto yra dar laisva ne tik 
mūsų, bet ir įžymių pasaulio vyrų širdyse-, mintyse ir lūpose. 0 tai yra 
užtektina garantija, kad ji tikrai vėl bus laisva ir naujausiame pa
saulio žemėlapyje, kaip kad yra laisva ir Jūsų brangioji Didž.Britanija.

Teikitės priimti nuoširdžiausios padėkos žodžius už tų didelį 
darbų, kurį Jūs atlikote š.m.gegužės 23 d.Lietuvos, Žmonijos ir mūsų - 
kar' aukų-labui ...Mes tikime, kad Jūsų minėtų .kalbų nė tik lietuvių 
tauta, bet ir visa žnrnija įrašys į garbingų Eoyų dėl laisvės, dėl pa- ’ 
vergto žmogaus teisių, į kovų prieš smurtų, rieš sauvalę, pri’eš melų 
istorijoje* . '

Taip pat prašome neatsisakyti.. Pone-Profesoriau, perduoti .mūsų 
nuoširdžių padėkų jūsų kalbų papildžiuslem garbingiem atstovam Sir Pat
rick Hannch, Sir.Arthur Salter ir kitiem, k.ūrių vardai mus gal nepasiekė. 
Jei. būtų.progos, prašrme Priminti ir Mr.Silverman, kad mes ne tik jam, 
bet.net ir didžiausiam jo asmens priešui nelinkėsime niekad'to, kų jis 
linki mums, šio karo aukoms, bei mūsų pavergtai tėvynei. ' ■
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Trijų tukstančią dviejų šimtu šio kare auką - lietuviu tremtiniu 

vardu, ju demokratiškai išrinkti, linkime ilgiausiu ir ^Laimingiausią 
metu Jums, pone Profesoriau. (E).
• Amerikietės globos DP vaikučius

. Amerikiečiu karininku žmonos ir kitos amerikietės moterys imasi 
organizuotii rūpintis tremtiniu vaikučiais: su jais žais, kalbėsis,duos 
dovanėliu ir t.t. * ■ . '

Hanau stovyklos vaikučius globos didelė tremtiniu bičiulė ir už
tarėja Ponia Frost ir Amerikos Baud.Kryžiaus veikėją paaelė Newton. Ponia 
Frost globos gimnazijos nenktąją klasę, o p-lė Newton antrąją klasę.Ti
kimasi, kad ir kitos klasės gaus sau amerikietes globėjas,' nes globėju 
organizavimasis dar tebevyksta.- (E). ■ • ,

Pabaltijo_studentu memorandumai ’• ■ A
Centrinis pabaltiečią studentu komitetas Vokietijoje pasiuntė 2771em 

USA universitetu prezidentam memorandumą, išdėstydąmi sunkią pabaltięčią 
studentu padėti. Memorandume paaiškinamos sąlygos, dėl kuriu toks didelis 
skaičius studentą atsirado tremtyje ir nurodomos ■'priežastys., neleidžiančios 
grįz’ti i gimtu sius kraštus. Amerikos universitetu mokslo žmones prašomi 
daryti žygiu vyriausybei, kad pabaltiečiam studentam būtu atvertos durys 
i Ameriką,-kol politinės sąlygos Leis grįžti į gimtuosius namus. • '

Panašūs memorandumai pasiusti prezid.Trumanui , Senatui, Kongresui,- 
Marshalliui, kardinolui Francis J„Speilmanui, Karry S.Hcpkin-, E.Rop.seyeitįe- 
nei, Robert J.Taft, Thomas E.Dewey, Tom Connaly, ^t.hur a;Vandenberg, Harold . 
E.Stassen, James! G.Fult~n, Robert H.Jackson, John Foster Dulles ir Charles’ ’ 
Eaton. Memorandumas -pasiustas ir abieju jartijy komitetam(E;)- . •

Šauniai reprežerituosĮa_lietuvią vardą - - ■ . -
Rugpiūčio mėn Tiibingeno universitetas suteikė, medicinos daktare 

laipsni jaunam gydytojui Kaziui AMBR0ZAICIU1. Disęrtącįją .jis rašė pas 
prof.Dr.H.G-cttroną, Tiibingeno universiteto odos ligą klinikos’direktorią, 
pasaulinio garso mokslininką, žinomą kaip labai griežtu reikalavimu pro
fesorių. Dr.Ambrozaitis yra pirmas po daugelio- metą doktorantas, kurio 
disertaciją nrof. Gottrcnas įvertino.-pažymiu "labai gerai". Specialioj 
rekomendacijoj prof.Gottrcnas pažymi, kad "Dr. Ambrozaitis, ruošdamas savo 
disertaciją, padarė vertingu, iš dalies visiškai nauju atradimu-morfologi
niuose ir funkcionakiniuose spirochatu tyrinėjimuose". Tiibingeno univer
siteto medicinos fakultetas šį jauną lietuvį tremtinį mokslininką kviečia 
į asistentus, o jo disertaciją ketina išspausdinti' savo darbuose. .

Dr. Ambrazaitis,gimęs 1918.'.25,'yra tipingas lietuvis tremtinys. 
Pradėjęs aukštuosius mokslus Lietuvoje karo metu, jis kartu aktyviai da
lyvavo pogrindiniame veikime ir ne kartą žiurėjo mirčiai į akis.

Rugpiūčio mėn.Karlsruhes universitetas suteikė daktaro laipsnį, 
taip pat pažymiu "labai gerai" jaunam lietuviui 'inžinieriui JUOZAPAVIČIUI. 
Jo: disertacija susidomėjo ir kitą Vokietijos universitetą technikos fakul
tetai, nes jis išsprendė vieną matematinę nrcblemą mašiąą-ątatybos srity. - 
Kaip Dr,Ambrazaitis, taip ir Dr.Juozapavičius nėra nuo gyVeninio-užsidaręs~ 
mokslininkas / Ir jis abieją okupaciją metu dirbo .pogrindyje.

Lietuviai’ tremtiniai akademikai vokiečią .universitetuose apskritai 
turi terą vardą ir, gyvendami skurdžiose sąlygose,’net prasikiša pro vokie
čiu studentus. Tūbįngenb universiteto medicinos fakulteto rofesoriai dažna 
proga vokiečią studentam• pavyzdžiu stato nepaprasto darbštumo lietuvį stu-. 
dentą A. ŠMULKŠTĮ, kuris šį rudenį baigė klausyti. -paskaitas ir kartu baigė • 
laikyti valstybinius egzaminus, gaudamas gydytojo diplomą. Labai retas at- 
šitikimas, kad valstybiniai egzaminai būtą baigiami kartu su paskaitomis. 
Paprastai tat užsitęsia bent metu's. ••

Minėtieji lietuviai tremtiniai mokslininkai pažįstami kaip kuklūs 
jauni vyrai,kurie kratosi jiem teisingai teikiamos garbės ir sako džiau
giąs!, jei savo darbu gali patarnauti savajai tautai ir pasiektais rezul- •, 
tetais pareikšti -nuoširdžią pddėką Zmerikos broliam lietuviam, kurie savo
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dosnia nerama sudaro galimumą lietuviam tremtiniam studentam mokytis.
Garbė, kurią vokieftią uriversitetai reiškia pasižymėjusiems lietuviams 
akademikams.kėrtu yra garbė ją mecenatam - Amerikos . lietuvių/visuomenei. 

Lietuvis Vytautas ;paVILaNIS liepos mėn. pakviestas asistentu į 
Paryžiaus Pasteur*p Institutą, pa-vilanis,• gimęs 1920.6.7* baigė-Kaune 
medicinas fakultetą, gavo gydytojo diplomą ir buvo išrinktas Kaune j. 
asistentu npie patologinės anatomijos katedros. 19^5 m. jis įstojo kaip 
BALE’o stipendininkas į Paryžiaus Pasteur'o Institutą virusą skyrią ir 
jame 1946 m. baigė mikrobiologijos kursus,■ Parašąs eilę tyrinėjimą, kurie 
buvo paskelbti prancūzą mokslinią draugiją., jis patraukė instituto dėmesį- 
ir buvo pakviestas-dirbti prie prof.Lėpine, kuris vadovauja garsiausiam 
Europoje virusinėm ligom tirti skyriuje.(e). . '
SCZ3SSS -±:=s=se=s:=;=£x;==== ——= = = = = = S~ = =:s= =; = =:= = = ====—=— ..sz

, AUSTIEJI SVEČIAI ' ■ , ’ ' , ,

Amerikiėiiai pas__tremtinius_Hanau

'1947 m. rugsėjo 26 d. Hansu, stovykloje lenkėsi ^erikos mot erą 
katalikią oirmlninkė-Miss Henry JT.Mannik, lydima ••kariuomenė“”!? 'Kataliką 
MišXjoš”atšt6vą.“I v”£iefi3ą”užvažiavč“vykdama iš suvažiavime Romoje. Vieš
nią’ su štovvkla supažindino.stovyklos vadovas L-r <A. Gylys. Viešnia aplankė 

‘ir ViTC dirbtuves ir vaiką darželį. Padarė nuotrauką ir filmą, kurios, 
.anot jos, reikalingos propagandai už’Strattono bilią. Pareiškė, kad į Ame
riką reikės ypai ūkininką, bet bus pageidaujamos ir inteligentinės profe
sijos: advokatai, inžinieriai ir gydytojai.

Rugsėjo mėn. 28 d, Hanau stovykloje lankėsi Amerikos Karo Veteraną 
Sąjungos atstovai su ją pirmininku Griffith viso 8 ašmens. ■'Tu6s''Iyū5jo”Ia- 
5ei 3f3eIiš'5P*”prietęlius pik. Sage.1 Jie atvyko specialiai į estą liaudies 
dainą' koncertą, bet stovyklos direktoriūi Bergs , pasiūlius apžiūrėjo ligo
ninę, WTC dirbtuves, lietuvią virtuvę ir oorą gyvenamąją patalpą. Domėjosi 

.apie stovyklos gyventoją atsiradime priežastis, darbą prieš karą, karo metu 
ir dabar. 0 taipgi, apie tolimesnes perspektyvas. Apžiūrint ligoninę, rado 
viską švariai. PTC dirbtuvėse domėjosi, kas iš išdirbama, ko mokomasi. Ypaė 
kreipė dėmesį į. gaminamus elektrinius presus, vaiką'vežimėlius,. radio apa
ratus. Gavo įspūdį, kad tai pbąiios apimties mokymosi'dirbtuvės. įdomesnius 
dalykus fotografavo.

Gyvenamosiose patalpose matė, kaip viename kambaryje gyveną keli 
paprasti darbininkai ir muz.Mctekaitis. Pirmame dideliame’kambaryje' gyvena 
trys šeimoskurie kambarį pasidalinę, paklcdėm ir kitom ir kitom laikinom 

"riemonėm. Visur buvo-švaru-. Išgirdę, jog kambąryįdaugiau asmeną negu pasta
tytą lovą nenorėjo tikėti. Stebėjosi, kad tekiom sąlygom sugeba-švariai 
gyventi. ’ " - '. . _ . '

Domėjosikiek iš stovyklos išvykusią'į USA. Pareiškus,kad visą tau
tybių anie' 50 asmeną, klausė, kodėl tiek maža. Paaiškinus, kad esanti maža 

.kvota, pareiškė, kad ji būsianti peržiūrėta. Išleidžiant visi buvo-apdalinti 
literatūra. . . ; ; • . .

j Jiems išvykus, .. jau^ teko patirti prieš atsilankydami į Hanau, jie . 
buvę' šaltą jausmą DP.atžvilgiu,’ bet po apsilankymo Hahaū apie DP atsilie
pimai buvę daug šiltesni ir hudtdikos pasikeitė DP naudai,
“• ! Rugsėjo 29 d. lankėsi Kanados delegacija;.

1) Dengias .xbbott, finansą “l isBeris?' “ . _ •
.2) J. Parkinson, Kanados ambasadorius Vašingtone, 

. .3) v. Le Pan,-Kanados ambasados Londone atstovas,
.4) Tni-an, medžio pramonės atstovas, -
5)Drauge su jais buvo IRO atstovas iš Ženevos Robert Innes.
Delegacija aplankė. 7/TC dirbtuves, lietuvią gimnaziją, C rajone 

gyvenamą patalpas, šachmatą turnyrą, esto grafiko į-*T.įni^ parodą ir* 
latvią gyvenamą patalpą 

> -' Jie neskubėdami viskuo domėjosi, infermavosi, kaip gyvenam, kokios
profesijos ir 1.1. ’. . ■ ' s
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Apžiūrėję butus, stebėjosi/ kai? t kįose ankštose patalpose DP suge-' 
ba švariai gyventi. Gimnazija lankė Vakare, kai ten vyko anglu kalbos 
pamokos. Atrodo, kad apie DP susidarė gera Įspūdi i Iš nugirstu pasikalbė
jimu atrodo, jie planuoja pirmam bandymui Įsileisti 16.000 DP iš anglu 
ir amerikiečiu zonų* Bevaikštant estu tautinis vadovas- pastorius Tamaaru 
suabejojo savo likimu. Vienas iš ju pačiupinėjo jo muskulus ir pareiškė* . 
kad ir jis-galis metus kirsti mišku, P vėliau galėsiąs pasirinkti toki 
darbu, koki norėsiąs. ■

Didžiausio susidomėjimo viskuo rodė pats minister!s Abbott. Ir 
šios delegacijos visi nariai buvo-apdovanoti ta pačia informacine litera-<- 
tūra. » . . < ..

American Friends atstovai Munchene
American Friends' Service Company atstovai lankėsi Freimano tremti- • 

niū stovykloje Munchene. Tautiniu komitetu pirmininkam jie pareiškė,kad 
jU kelionė tikslas esąs pažintį tremtiniu gyvenimu ir paremti ju emigra- ■ 
ciju 1 Ameriką. Svečiai.domėjosi stovyklos tvarka, tremtiniu.darbu, kiek, 
tremtiniai turi savarankiškumo ir laisvės, kaip veikia mokyklos ir panašiai. 
Buvo jiem paaiškinta, kad dabartinė tremtiniu emigracijos politika‘yra’ 
žalinga, ir"antihumaniška: vežami tik sveiki ir nevedę žmonės. Tokia emig
racijos politika skatina šeimų, griovimu.jTremtiniu tarpe jaučiamas didelis 
dėl to nerimas. ’ .' :

Svečiai gyvai domėjosi, kur tremtiniai nori emigruoti. Patyru,kad 
tremtiniu akys nukreiptos i Ameriką, klausė, kodėl tremtiniai svajoja apie 
Ameriku, bet ne apie kitus kraštus. Buvo paaiškinta,kad čia,Vokietijoje, 
tremtiniai, atsirado gelbėdazai savo gyvybę ir brangindami laisvę. Tremti- ' 
niai nori patekti į toki kraštu, kur doram žmogui nėra pavojaus netekti 
laisvės ir gyvybės. Lietuviu atstovas dar. priminė, .kad Amerikoje-gyvena 
apįe trečdalis visu lietuviu, todėl tremtiniai ten turi giminiu ir-pažįs- " 
tarnu. . .. ■ •

Svečiai išvyko nuoširdžiai žadėdami tremtinius visais galimais 
būdais remti.

V.K.Baltnamaitis lietuviu' stovyklose
Amerikos Kataliku Misijos atstovas V.K-Baltramaitis aplankė visą 

eilę lietuviu tremtiniu stovyklą amerikiečiu ir -anglą zonose. Jis aplankė 
ir Pabaltijos unlversitetą. Vienoje anglu zonos stovykloje V.K.Baltramaitis 
tremtiniam patarė neskubėti emigruoti i nežinomus kraštus, kur gyvenimo 
ir darbe sąlygos neaiškios. Nereikia pasitikėti privačiais emigraciniais 
komitetais, kuriem dažnai rūpi ne pagalba tremtiniui, bęt iš ją nelaimės 
pasipelnyti. Emigruoti reikia į aukštos kultūros kraštus, kur emigraciją 
tvarko valdžios Įstaigos ir garantuojamas geras 'darbas. - ■

Kasselio lietuviu stovykloje V.K.Baltramąitis pareiškė, jog tremti
niu gyvenimą galima jdln ai pažinti tik ju stovyklas pamačius. Tremtiniai 
turi•dar .labiau informuoti Amerikos lietuviu spaudą, kad Amerikos lietu
viai geriau suprastu tremtiniu gyvenimą ir vargą. ....

Amerikos visuomtnė esanti palanki tremtiniu Įsileidimui į Ameriką. 
Patartina registruotis per kataliku, evangeliku ir kitas misijas.- x

V.K.Baltramaitis lietuviu tremtiniu stovyklose randa artimu draugu 
ir pažįstamu, kartu studijavusiu Vytauto Didž, Universitete Kaune. Jo 
nuolatinė buveinė yra Bremene.

E.Devenienė dalyvavo Baltą Centrin.Tarybos posėdyje
Prieš išvykdama atgal 1 Ameriką EiDėvenienė dalyvavo Baltą Centrinės 

Tarybos posėdyje, kuriame viešnia buvo pagrindinai supažindinta su BOT

Nepriklausomybei atstatyti. Ji mananti, kad anglą zonos visi tfemtiniaiSė.
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.galės išvykti i Angliją, Kanadą i s Australiją. Kanadoje ji yra buvusi 
ir esanti Įsitikinusi»*.kad ten tremtiniam kurtis sąlygos yra palankios. 
Be medžią kirtėją ten reikia siuvėjąj ūkininką, agronomą, sodininką, 
mechaniką ir kitą?įpr;dfAšd.ją žmorią. / . ’ ‘

Viešnia apgailestavo, jog ji nebeturi laiko lankyti anglą zonos 
stovyklą, nes turi grįžti į Ameriką. Per Baltą Centrinę Tarybą ji per
davė sveikinimus visiem lietuviam, linkėdama būti ištvermingais.

Kiek anksčiau Baltą Centrinės Tarybos posėdyje dalyvavo V.K.Bal- 
tramaitls.(E).

_Eil-.WJ-iW.OJ.jn.
Lietuviai Į Braziliją -•

.Iš Brazilijos mum praneša, kad į ten jau atvyko ketvirtas laivas 
. su $0. iietuvią DP. Tarp ją yra kelios šeimos su vaikais. Jie išvyko i S. 

Paulo fazendas. Tačiau fazendose sąlygos ir atlyginimas labai•blogas .Atly
ginimo neužtenka, kad galėtum pragyventi’. Kiekvieną savaitę darbininkas 
lieka skolingas. 0 darbas nuo saulei iki saulei. Dažnai ir sekmadieniais. 
Gyvenamos patalpos •- be langą, stogai skylėti, grindys cementinės, vėjhi 
kiaurai-pro sienas Nuvykę į fazendas daugumas turėjo bėgti ir ieš
koti prieglaudos mV^t^ fabrikuose, pažadai duoti darbą pagal specialybę 
neištesėti. Tabakcv^ūglnimo specialistas ir buvęs Lietuvos Tabako mono- 
polio direktorius^ijt^a^feldšsrio pareigose. Veterinarijos gydytojas buvo 

.. kviestas 1 fazendą viščiuką auginti, o gavo 270 kiaulią šerti.
Brazilijos spauda buvo pakėlusi triukšmą prieš atvežtuosius trem

tinius: esą jie nėję dirbti ūkiuose kaip buvo užsirašą. Nors mūsą kores
pondento žiniom tik keli buvo, kurie nėjo 1 ūkius,.taigi triukšmas prieš 
tremtinius buvo’ be pagrindo, tačiau Brazilijos prezidentas atleido nuo ■ 
pareigą parinkimo komisijos narius Europoje. Tokiu būdu tremtinią imigra
cija 1 Brazilija visai- sustojo.- Per* 1947 m. viso tremtinią buvo Įvažiavę 
3.400, tarp ją 300 iietuvią, '80 latVią, 40 estą(E.). - 1

- ISO amerikiečią zonos vadovybė išleido Įsakymą suregistruoti 
visus DP specialybėm. Kiekvienas savo specialybę turės Įrodyti dokumen
tais ar tam tikrais egzaminais- (E.).

Tik iš britą zonos - •
Pradėjus tremtinius vežti iš britą zonos 1 Angliją, kai kas mė

gino persikelti i britą zoną ir iš amerikiečią zonos. Tai patyrusi kont
rolinė komisija išleido paaiškinimą, kad išvykti 1 britą zoną ir ten Įsi
registruoti neleidžiama ir kad iš amerikiečią zonos tremtiniai netinkami 
Westward Hc schemai, t.y. 1 Angliją.(E).

Emigracijos galimumai '- ■’
Rugsėjo gale Flensburge lankėsi PC IRO, Schleswlge, atstovas p. 

Mannering. Jis suteikė, informaciją apie emigracijos galimybes netolimoje 
ateityje.

Miško darbininką verbavimas 1 Kanadą šiemet baigtas. Dabar verbuo
jama 4000 netekėjusią moterą namą pramonės darbams. Jas surinkus ir iš
vežus, bus verbūojaįa^OOO asmeną darbužiam siūti. Bus’imami drabužią 
siuvėjai, kirpėjai/į’brdsytojai ir kitokie tos srities darbininkai. Neofi
cialiai p. Manueraag^^i-š^ireiškė, kad, galimas dalykas, tos srities darbi
ninkai bei darbi palikės- bus. priimami ir ’vedę, tačiau šeimas 1 Kanadą galės 
atsigabenti tik po 3-4 mėnėsią. Kitais metais, neoficialiom žiniom, vėl 
bus imamas didesnis miško darbininką skaičius, o, galimas dalykas, ir gana 
didelis kiekis DP Įvairiems kitiem darbam. Jei oficialiai prasidėtą dides
nė emigracija 1 Kanadą, kurios šiemet tikrai nelauktina, tada jon galėtą 
vykti ir šeimos. _ ,

I Australiją tuo tarpu verbuojama tik 1000 vyrą paprastiem darbam. 
Galimas dalykas, po to-.buą priimamos ir moterys. Užsiminus apie vedusius
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ir šeimas, buvo atsakyta, kėd neoficialiai, jis galįs užtikrinti,.jog 
pasirodžius naujajam emigrantui pavyzdingai;.Australijoje, vietos vald
žia savo lė^om ir pastangom po 4-S mėnesiu .sutiks atgabenti ir Vokie
tijoje likusią" darbininko šeimą. Tuo tarpu priimami tik nevedę.vyrai * 
I Pietinę Ameriką tuo tarpu.dar nevykdoma jokia platesnio masto emigra
cija, Pats p, Mannering.neseniai kalbėjęs su Brazilijos konsulu,kuris 
pareiškęs, kad į Braziliją tuo.tarpu tegali išvykti tik tokie asmenys, 
kurią kelionę apmoka ten gyveną giminės. Jie turi išrūpinti ir atitin- • 
kamus įvažiavimo dokumentus, garantuoti atvykėliui aarbą bei pragyvenimą 
ir t.t. Visas kelionės išlaidas:turį padengti pats emigrantas.
' Šiuo metu registruojamos į Angliją savanoriais darbininkais iš

vykusią ją stovyklose likusios šeimos..P. Mannering neoficialiai painfor
mavo, kad,galimas, dalykas, 2-3 mėn.lalkotarnyjeltos šeimos' bus išvežtos 
Anglijon, Buvo-.užsiminta ir anie ilgai ateinančius ar pakeliui net visai 
žūnančius pakiėtėlius., kuriuos iš Anglijos siunčia savanoriai darbininkai 
likusioms šeimoms Vokietijoje. IRO atstovas patarė tokius siuntinėlius 
iš'Anglijos siųsti karišku paštą.' Jo nuomone, jie greičiau eitą .ir tik
riau adresatą pasiektą. Toliau :p. Manriering pranešė mums ypačiai maibinią 
žiną, būtent, kanadiečiai labai patenkinti pirmaisiais savanoriais miš^o 
darbininkais pabaltiečiais....Jie ^padarę labai gerą įspūdį, ir pirmąją : ’
pabaltiėčią darbininką laikyseną, kanadiečius stebinusi. Čia p. Mannering 
pridūrė, kad šitie asmenys, kus?įe .išvyksta ar artimiausiu laiku išvyks • ' 
į Kanadą ar Australiją, esą tikri DP ambasadoriai- Nuo ją "laikysenos. 
labai caug pareisią tolimesnė mūšą emigracija į tas: šalis* Jis' pats esąs /. 
apie 10 metą gyvenęs Kanado j , -puikiai pažįstąs-tenykščių žmonią nusiteįu 
kimus bei pažiūra, todėl galįs mus užtikrinti, kad jei. pirmieji, pašino- • 
dys tinkami ir puikūs darbininkai, tvarkingi ir korektiški Kanados J.: 
gyventojai tikriausiai, vėliau į ten atsivers plačiau vartūį ir kitiem 
čia .-likusiam, tiek viengungiam, tiek ir yedusięm. (E.) . >

DB išvykimo į ^friką nuotakiai '•

Prancūzą statybos bendrovė per tarpvyriausybinį komitetą yer-. 
buoja prancūzą zonoje DP darbam į- šiaurės Afriką ir gabena juos iš • .. . 
Friedrichshafeno... lėktuvais. Vienas transportas jau išvykęs, dabar 
'verbuojami dar 400. Visus nustebino, kodėl bendrovė gabena juos lėktu
vais. Priežastis tokia. - ..... - /■

Spaudoj, jau buvo .aprašyta, kaip į Afrikos šiaurę buvo gabenami 
DP sausuma ir jūrą keliu. Kai jie būvo atgabenti į Marselį, uosto.tar-.. 
nautojai atšisakė sukrauti ją bagažą. Kai patys keleiviai nusigabeno į 
laivą, kapitonas^ pranešė,’.kad-jūrininkai atsisakę išplaukti. Beliko iš
sinešti bagažą iš laivo. Kai grįžo atgal į uosto-viešbutįšeimininkas 
atsisakė juos priimti, po ilgą pasišnekėjimą šeimininkas patarė jiem 
apsigyventi privačiai, nes -jo viešbutis priklauso profesinėm sąjungom, 
kurios uždraudusios tokius keleivius priimti. Jie taip ir padarė. 
Po kelią dieną atvyko darbo'ministerijas'atstovas-ir reikalą šiaip 
taip sutvarkė; anksti rytą prieš švintant kol niekas 'nemato, jis nuvedė 
keleivius į. laįvapalaikį, seną laužą, ir jie vargais negalais pasiekė *" 
paskyrimo vietą.-

Šitokios ištorijos: pamokyta . bendrovė : ir ryžosi transportui . ". j
vartoji lėktuvus (E .) - ' ■ • ' ’ • . ■ -

1
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IS TARYBINES SPAUDOS
Komjaunuoliai ūoka^ir_gaisrui^sįaučiant

•,Pagėgių apskrityje komjaunimo organizatorius Osanovas suorganizavo 
komjaunuoliu ,šokiu vakar®. Šokiu metu netoliese kilo didelis miško aisras. 
Kai apylinkės gyventojai skubėjo degančio miško gesinti, komjaunimo orga- - 
nizatorius su savo sėbrais.eiti-miško gesinti atsisakė, aiškindamasis,kad 
sekmadienis, taigi nedarbo diena, ir .komjaunuoliai turi šokti.

Paštuose dii /‘p laikraščiai
Tarybinė spauda dejuoja, kad Lietuvos paštuose dingsta laikraščiai. 

Tarybinės spaudos daug spausdinama, bet ne visa pasiekia skaitytojus. 
Darbėnų paštas birželio mėn.šešis kartus vietoje 27? ’’Tiesos" egz. tegavęs 
75-77 "Spaudos.nepristatymas, vėdinimas, didžiausia netvarka skirstant 
skaudą vietose - nuolatinis reiškinys mūsų respublikose", - skundžiasi 
"Tiesa". ‘* •

. Susmukusi kooperatyvu veikla
Sovietiniai kooperatyvai niekuo nesiskiria nuo valstybinės preky

bos. Jie pajungti partijos reikalam. Kooperatyvu yardas paliktas tik na
riu ir ju Įnašu ■žvejojimui, nes į.kooperatyvus turi dėtis visi. Dabar 
tarvbinė spauda skundžiasi, kad kooperatyvu veikla yra visai susmukusi. 
"Tiesa" kooperatyvu veiki® miestuose taip apibudina"Pastaruoju metu 
miestu kooperatinės prekybos reikalai visai pašlijo., Per antrąjį šių metu 
ketvirti vartotoju kooperacija pardavė miestu gyventojam tris kartus ma
žiau mėsos', negu per pirmąjį ketvirti, o (kiaušiniu žuvies ir pieno pro
duktu beveik visai nepatiekė. Planais paliko nauju parduptuviu įrengimo 

■- planai..; Respublikos sostinėje vietoje, šešiolikos parduotuviu, įsteigta 
tik šešios, o Kaune - 7 vietoje 16 ir viena užkandinė vietoje' numatytu 
septynių. įsteigtosios parduotuvės tebėra tuščios arba tiesiog uždarytos 
ištisomis dienomis. Parduotuviu tarnautojai, vedėjai ir agentai dykai 
gauna atlyginimą." .

"Tiesai" belika pr sipažinti, kad tu parduotuviu vedėjai yra at
vežti rusai.

Apsileidimas fabrikuose
Bolševikai giriasi, kad pas juos gera tvarka, darbininkai dirba 

su noru, ruošiami gražiausi darbo planai. Bet tikrumoje yra kitaip.Pla
nu ruošimas eina savo keliu, o ju įgyvendinimas vėl savo.'Liepos 9 d. 
."Tiesa" rašo, kad'daugelyje įmonių darbininkai dykinėja, tinginiauja, 
planai lieka neišpildyti. ■•Kauno "Gamybos". audykloje tiktai pačiu'pa
skutiniu laiku užregistruotą 400 dykinėjimo atsitikimu- Fabrikui į pagalbą 

' atsiusti specialistai neišnaudojami pagal savo paskirtį. Socialistinėm 
lenktynėm, nors jos oficialiai ir vykdomos, niekas nevadovauja. įmonės 
komunistai, užuot stoję,į kovą prieš tai, patys pasiduoda atsilikusiom 
■nuotaikom".

Nuo fabriku neatsilieka ir kitos įstaigos .■ "Tiesa" 149 nr. piktai 
rašo, kad didelė netvarka durpių gamyboje. "Matyt neišnyko siauri žiny
binio pobūdžio verteiviškos nuotaikos, gundančios pavienius ūkinius va
dovus ne gaminti dumiu, o pirkti durpių, kitu žinybų paruoštu- Toks 
dairymasis į šalis pastebimas Mėsos ir Pieno Pramonės ministerijose. 
Iš šių mėsms kombinatu - vienas tauragiškis tekasa durpes. Kodėl to - 

.nedaro Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Kaišiadorių mėsos kombinatai? 
Kodėl ministerija neparagina atsilikėlius? Ar tik ne dėl to, kad ir pa
tys ministerijos vadovai jau. dvejus metus iš eilės nenusikrato visišku 
abejingumu vietinio, kuro gamybai?

Nerangiai vadovauja; savo durpynam ir Pienocentp-, organizacinis 
. biuras. Iki.šiol neiškasta nė šeštadalis planu numatyto kiekio. Šepetos 

Ž^ūY^e^nySlMos^urp 
buvo paskolinti Vyriausiajai Kuro Valdybai ir ligi šiol neatsiimti,nors 
,jie pastarajai seniai nebereikalingi. Smarku nerimą kelia, Lietuvos TSS 
Energijos valdybos durpynu,, ypač Bačiūnų atsilikimas. Bačiūnų durpynas 
jau įsiskolino valstybei dešimtis tūkstančiu tonu durpių-

i
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Gamybos tempas iki šiol buvo ir "iko. nepatenkinamas 
nepasiekė dieninės grafikos lygio ir tempia atgal visa Energijos Val
dybą. Pastaroji birželio 20 dienai teiškasė 21% sezoninio durpią gamy
bos plano. Kas dešimtdįenis valdyba brenda vis gilyn į skolas valstybei”.

Puolami vienuolynai •
"Tiesa” parašė piktą straiosni prieš pranciškonu, vienuolyną 

Kretingoje. Iš straipsnio matyti, kad iš eilės trys vienuolyno virši
ninkai suimti. Jie kaltinami rėmę partizanus. Vienuolyno virš-kai ir 
•vienuoliai vadinami banditais, žmogžudžiais ir kitais sovietiniais 
terminais.

Nėra abejonės, jog siekiama Lietuvos vienuolynus išnaikinti. 
Piktąjį straipsnį prieš vienuolynus ir vienuolius parašė Jonas Šimkus, 
"Tarybą Lietuvos” redaktorius, pirmosios bolševiką okupacijos metu ak
tyviai talkinęs okupantam lietuvią trcr-’mn“. i Sibirą.

Lietuvoje 20c0l0 agitatcrią
Tarybinės Lietuvos spauda' rašo, jog šiuo rastu visoje Lietuvoje 

yra per 20.0u0 agitatcrią. Lenino ir Stalino biografijom studijuoti esą 
įsteigti 744 rateliai.

■Skundžiasi rašytoją neveiklumu •
’ Liepos 10 d. "Tiesa” skundžiasi lietuvią rašytoją neveiklumu ir . 

literatūros merdėjimu. "Tiesa" rašo: '^Lietuvią tarybinėje literatūroje ; 
.nroza Vis dar tebėra silpna vieta. Iki šiol nesukurtas nė vienas romanas, 
maža rimtesnią apysaką. Nors mūsą poezija yra gausesnė, joje dar ’trūksta 
gilaus idėjiškumo, kovingumo, atskiruose veikaluose dar gerokai jaučiama 
•buržuazinės ideologijos įtaka. Mūsą kritika nenuplėšė kaukią vakarietiško 
dekadeptizmo, misticizmo ir klerikalizmo apaštalam, kaip Kossu-Alekaand- 
riškis, Brazdžioris ir ją pasekėjam. Mokyklose vis dar nesulaukiama ta
rybinio lietuvią literatūros vadovėlio. Lietuvią tarybiniai rašytojai 
žino savo pikčiausius priešus - buržuazinį nacionalizmą ir reakcinį 
klerikalizmą, bet tie priešai- paliekami ramybėje, kritikos nedemaskuo- . 
jami, netriuškinami. .

, Blogi reikalai su jaunaisiais rašytojais,; su kuriais beveik joks 
sistematingas darbas nedirbamas. Krašte auga gausios jaunos jėgos, bet 
mūsą tarybinią Rašytoją S-ga ją nežino ir nevadovauja. Todėl nenuostabu, 
kad dažai jauniesiem į vadovus pasišauna reakciniai klerikalai, buržu
aziniai nacionalistai, užsimaskavę mokyklose. Net universitetuose jau
nieji rašytojai yra veikiami reakciniu įtaką. ’’Pergalės" žurnalas ir 
"Literatūros ir’Meno” laikraštis, nors ir pagerino saVo darbą, bet aš
trios, principinės kritikos, menišką apibraižą juose nėra. Rašytoją 
auklėjimas marksistine-leninine dvasia vyksta labai silpnai-”.

Geležinkeliuose apsileidimas, ir netvarka .
I> I W M ■ » — —••“ —. —— • — —— — M-M—*-

Transporto reikalai sovietuose visada blogai veikė. Panašioj 
būklėj ir dabar. Lietuvos geležinkelio viršininko referentas.rusas 
N.Čudajev kompartijai nusiskundė, kad per trumpą paskutinį laiką dėl ’ 
neįvykdytos vagoną apyvartos geležinkeliai neteko apie BO’.OUj vagoną. . 
papildomo pakrovimo. Dėl nevykusią pakrovimą'operaciją vagonai, prasto
vėjo virš normos daugiau kaip l.BOO.OOO valandą.Ryšium su.tuo vėl ne
tekta 20-000 vagoną papildomo pakrovimo. Dėl apsileidimo daugiau kaip 
1700 traukinią, turėjusią vežti keleivius ir prekes, visai nevažiavo. 
Labai blogai prižiūrimi garvežiai, todėl jie nuolat genda kelionėje. 
Paskutiniu metu kelionėje sugedo 40 garvežią. . ■ . ..

Vilniuje mirė rašytojas Balys Sruoja
’■ Vilniaus radijas pranešė, jog spalią 16 d. Vilniuje mirė rašy
tojas Balys S r u.o g a. Palaidotas spalią 16 d. Vilniuje.
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