
Pabėgėliu klausimas UNO sesijoj
EI. Rooseveltienė— pabėgėliu užtarėja

Vasario 13 d. UNO pilnaties posėdyje buvo 
svarstytas pabėgėliu klausimas. Sovietu dele
gacija buvo patiekusi pasiūlyma, kad pabėgėliu 
lageriuose nebūtu leista jokia propaganda 
pries UNO ir jos narius arba pries pabė
gėliu grizinta i ju tėvyne. Toliau sovietai 
reikalavo, kad pabėgėliu lageriu personalas būtu 
sudarytas is tu tautybių, kuriu yra pabėgėliai 
ir tremtiniai, gyvena lageriuose. Toliau buvo 
reikalaujama, kad „kvislingai, išdavikai ir karo 
nusikaltėliai nebūtu laikomi pabėgėliais ir 
tuojau būtu išduoti tiems kraštams, kur jie 
padarė tuos nusikaltimus.“

Tokie sovietu pasiūlymai sukėlė gyvas dis
kusijas. Britu delegacijos vardu McNeil 
pasisakė uz tolerancija. Propaganda, anot 
jo, yra sunkiai apibrėžiama savcka. O dėl 
sovietu pasiūlymo isileisti i pabėgėliu ir trem
tiniu lagerius priežiūros personala ju kraštu 
atstovus, McNeil pareiškė, kad niekas negali 
būti tame pačiame asmenyje kaltintojas 
ir teisėjas. Anglija didžiuojasi tuo dideliu 
skaičiumi pabėgėliu, kuriems ji suteikė prie
glauda. Toliau McNeil priminė, kad tarp tu, 
kurie šimtmečiu bėgyje Anglijoje ieškojo prie
glaudos, buvo ir Karolis Marksas. Dėl karo 
nusikaltėliu nubaudimo jis nurodė jau įvestąją 
procedūra.

Ponia Rooseveltienė nurodė, kad esą žmo
nių, kurie kovojo pries savo kraštu priešus, 
tačiau nepripažįsta tu kraštu vyriausybių 
ir dėlto nenori grizti. Teisė kalbėti apie 
savo padėti lageriu gyventojams neturėtu 
būti atimta. Ponios Rooseveltienės kreipi
masis nepažeisti žmogaus teisiu ir laisvės 
sukėlė audringa pritarima.

Po to, kai SSSR delegatas Višinskis ta 
„neribota laisve“, apie kuria p. Roosevelt 
kalbėjo, pavadino „abstrakčia teze“, ir uz 
pastarųjų metu įvykius kalte primetė toleran
cijai, Naujosios Zelandijos ministeris pirminin
kas Fraseris įspėjo nepažeisti laisvės bandant 
saugotis nuo baimės šešėlio. „Ne tolerancija 
privedė prie karo, bet netolerancija", pareiškė 
jis.

Per balsavima sovietu pasiūlymas buvo at
mestas didele balsu dauguma.

Londono spauda praneša, kad isvietintuju 
asmenų problema, perėmus ja UNO, dabar 
perėjo i Ekonomine ir socialine tos organi
zacijos taryba. JAV delegatas pateikė Ekono
minei ir socialinei tarybai pasiūlyma, pagal kuri

sudaromas specialus komitetas tremtiniu - D- 
Ps. reikalams.

Minėtas pasiūlymas remiasi UNO plenumo 
nutarimu, kuris numatė tarptautine pagelbos 
akcija tuo reikalu ir teigia, kad komiteto svar
biausias uždavinys yra greitai ir objekty
viai ištirti tremtiniu ir D.Ps. problema 
visuose jos aspektuose ir to tyrimo duo
menis patiekti antrajai tarybos sesijai. 
Rengdamas ta pranešima, komitetas privaląs 
vadovautis tais nuostatais, kuriuos suformulavo 
UNO plenumas. Komiteto veikloje, kaip pata
rėjai, dalyvausią Tarptautinio komiteto trem
tiniu reikalams ir UNRRA direktoriai arba 
ju atstovai. Komitetas galėsiąs suorganizuoti 
komisijas ir pasiusti kai kuriuos atstovus ištirti 
padėti vietoje. Komitetas turėsiąs teise atsi
klausti nuomonės įvairiu asmenų ar institucijų, 
kurias pripažins siais klausimais kompetetingas.

Komitetas privaląs susirinkti Londone ne 
vėliau, kūp 1946 m. balandžio 1 d. Šio komiteto 
pranešimas būsiąs patiektas visoms valstybėms 
pries antraja pirmutinės UNO sesijos dali, 
numatyta 1946 m. rugsėjo 3. Si amerikiečiu 
pasiūlyma dabar svarstanti UNO Ekonominė 
ir socialinė taryba.

Estijos 28 metai
Vasario 24 d. estai iškilmingai pami

nėjo savo didžiąją tautine švente— 28-ja 
nepriklausomybės paskelbimo sukakti. 
Estijos nepriklausomybė buvo paskelbta 
1918 m. vasario 24d., taigi, tik 8 dienomis 
vėliau negu Lietuvos nepriklausomybė. 
Ir tas veiksmingiausias estu tautos 
aktas buvo paskelbtas labai kritiškose ir 
nepalankiose sąlygose, panašiai, kaip ir 
mūsų nepriklausomybės aklas. Pasinau
dodama JA V prez. Vilsono paskelbtąja 
tautu apsisprendimo teise, Estu tautos 
taryba, susirinkusi Taline, parengė ta 
akta, kaip karsciausiu estu tautos troš
kimu ir ilgu amžių siekimu issipildyma. 
Tačiau Estijos sirdis — Talinas grėsė 
vėl patekti i svetimas rankas. Prie jo 
1918 m. pradžioj smarkiu tempu pradėjo 
artėti vokiečiu kariuomenė, kuriai po 
1917 m. spalio mėn. revoliucijos Rusijoj 
atsivėrė durys i šiaure ir i rytus. Estu tau
tos taryba turėjo is Talino issikelti ir pati 
Aepriklausomybės deklaracija buvo pa
skelbta Parnu mieste. Tačiau to vieno 
paskelbimo dar neužteko: estai dar turėjo 
atkakliose kovose ginklu apginti savo teise 
i laisva ir nepriklausoma gyvenimą.

Nedidelė, vos 1,2 milijono gyventoju 
teturinti estu tauta ir gyvenanti klimato 
atžvilgiu gana nepalankiose sąlygose, per 
savo nepriklausomo gyvenimo laikotarpi 
parodė nepaprastus administracinius ir 
organizacinius gabumus, pilna polilini 
subrendimą savarankiai valdytis ir ne
paprasta darbštumo, bei socialine pa
žanga, tvarkant savo ūkini gyvenimą. 
Gerai apgalvotai ir planingai įvykdytoji 
žemės reforma buvo labai sveikas inasas 
i socialiniu klausimu sprendimą ir turėjo 
nepaprastai teigiamos įtakos Estijos 
ūkinei raidai. Is žemės ūkio produktu 
importo krašto, kokiu Estija buvo pries 
1914m., ji virto žemės ūkio gaminiu eks
porto kraštu ir pastaraisiais laikais i 
užsieni — Vakaru Europa išveždavo 
labai žymius kiekius tu gaminiu. Kartu 
su didžiule žemės ūkio pažanga smarkiu 
tempu augo ir estu pramonė, laivininkys
tė. Ypač estai išugdė labai reikšminga 
degamojo akmens pramone, kurios dėka 
estams visai mažai bereikėjo is užsienio 
įsivežti kieto ir skysto kuro. Per nepri
klausomybės laikotarpi žymiai pagerėjo: 
Estijos keliai, pagražėjo miestai ir pa
prastos ūkininku sodybos.

Tačiau bene didžiausia pažanga estu 
tauta padarė kultūrinėj ir švietimo srityje.
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Estai turi jo dvi aukstasias mokyklas: jau 
is seno visoj Rytu Europoj žinoma Tartu 
(j orpato) universitetą, kuriame ir ne 
vienas lietuvis yra baigės aukštuosius 
mokslus, ir aukstaja technikos mokykla 
Taline. Kaip Estijos jaunimas veržėsi i 
mokslą ir kokios palankios sąlygos jam 
buvo sudarytos to mokslo siekti, jau ga
lima spręsti is to, kad Estijoj is 332 gy
ventoju vienas buvo studentas. Tai, tur 
būt, gražiausia proporcija visoj Europoj. 
Be to, visas kraštas buvo site nusilas 
tankiu viduriniuju, specialiu ir pradiniu 
mokyklų tinklu, kurioms buvo pristatyta 
moderniu ir higienišku rūmu. Estai 
turijo didžiule periodine spauda, kurios 
tiražai sieki iki 100.000 egzempliorių. 
Toki estu laikraščiai, kaip „Paevaleht“ 
ir „Postimees“, buvo plačiai žinomi ir uz 
Estijos ribų. Nepriklausomybės laikais 
galutinai suredaguotas ir išleistas estu 
tautos epas „Kalevipoeg“ — estiškoji 
„Kalevala“ — yra reikšmingas inasas i 
viso pasaulio literatūra. Grožini ir moks
lini estu literatūra taip pat suklestijo. 
Tokie estu rašytojai, kaip Tamsaare, A. 
Gailit ir eilė kitu buvo plačiai žinomi ir 
skaitomi ir uz Estijos sienų. Estu rašy
tojai jau buvo tvirtai ikėle koja i pasau
line literatūra, kuri išeina is vienos tau
tos ribų.

Ir visa ta toki gražu ir taip kūrybinga 
estu tautos gyvenimą suardė šio karo 
sukeltieji nelemtieji įvykiai. Ir dabar, po 
dideliu kandu, estu tauta taip pat išblaš
kyta, kaip ir mūsų. Apie 50.000 estu 
dabar gyvena Vakarinėse zonose Vokie
tijoj, apie 25.000 estu rado prieglauda 
kaimyninėj Švedijoj. Beveik visa Estijos 
inteligentija pasidarė tremtiniai, be namu 
ir tėvynės. Tačiau ir tokiose netikrose 
sąlygose užsieniuose gyvena estu trem
tiniai nenuleidžia ranku ir dirba gal net 
daugiau uz kitu tautu tremtinius. Mes 
visi čia būdami gėrimės tokiu gražiu ju 
susiorganizavimu ir tokia gražia ju 
veikla, pasireiškiančia visose kultūrinio 
gyvenimo srityse.

Šios ju tautinės šventės proga mes 
nuoširdžiai sveikiname savo bendro liki
mo bičiulius, draugiskaja estu tauta, ir 
linkime kitais metais šia švente svesti 
jau kitokiose aplinkybėse.

Elagu Eestil

Vasario 16 d. iškilmės Liubeke
Nepriklausomybės paskelbimo švente Liu

beko lietuviai paminėjo plačiai ir iškilmingai. 
13 vai. visoje 10-yje Liubeko lietuviu stovyklų 
surengti vietiniai minėjimai. Šiuose minėji
muose kalbėjo Lietuviu Komiteto skirti pre
legentai, pacare tai dienai pritaikyta pranešima 
— paskaita. Po to vietinės stovyklų pajėgos 
atliko menine programa.

15 vai. kataliku ir evangeliku bažnyčiose 
iškilmingai atlaikytos pamaldos. Katalikams 
pamaldas laikė ir pamoksią pasakė misionierius 
tėvas Bruzikas.

Vakare lenku kino „Ognisko Polskie" salėje 
ivyko bendras minėjimas su kviestiniais sve
čiais. Atsilankė Liubeko 626 Mil.Gov.Det. 
komendantas majorasCccke, 626Mil.Gov.Det. 
karininkai, įvairiu UNRRos skyrių atstovai, 
lenku rysiu karininkai ir kiti pareigūnai, latviu 
ir estu komitetu atstovai.

Minėjimas buvo pradėtas Liubeko Lietuviu 
Komiteto pirm, rašytojo F. Kirsos paskaita, 
kuria perskaitė p. Zunoė. Po paskaitos Sege- 
bergo lietuviu meno pajėgos atliko koncertine 
programa. Dainavo A. Kalvaitytė, I. Motiekai-
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Lietuviu sveikatos sargyboj
LKR Liubeko skyriaus veikla

1946 m. sausio 30 d. ivyko Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus Liubeko skyriaus visuotinis 
metinis nariu susirinkimas, kuriam pirminin
kauti buvo išrinktas adv. J. Lukošius, o sekre
torium — St. Paskauskas.

LRK Liubeko skyriaus valdybos pirm. dr. 
K. Vysniauskas padarė ataskaitini pranešima 
apie skyriaus veikla praėjusiais metais. Skyrius, 
isisteiges 1945 m. birželio 24 d., savo veikla 
apima Liubeko 10 lietuviu stovyklų, kuriose 
gyvena per 2500 žmonių, esančiu britu Mil.Gov. 
626 Dėt. ribose. Iki šio susirinkimo valdyba 
turėjusi 27 posėdžius, per kuriuos buvo svarsty
ta apie 220 įvairiu klausimu, buvo sušaukti 
4 nariu susirinkimai. Šiuo metu skyrius turi 
174 narius. Santykiai su kitu tautu RK nor
malūs. Kas savaite įvyksta Pabaltijo tautu RK 
pirmininku pasitarimai. Pagilinti santykiai su 
Liubeko Lietuviu Komitetu.

Liubeko skyrius ypač daug rūpinosi lietuviu 
kariu belaisviu reikalais, kurie praėjusia vasara 
buvo laikomi Schleswig-Hclsteine. Daug kartu 
pas juos ten buvo lankytasi ir teikta 
jiems parama. Ju reikalu buvo įteiktas 8-to 
kcrpo stabui memorandumas. Rūpinimasis jais 
nenutrūko ir tuomet, kai jie 1945 m. rugsėjo 
n d. buvo išvežti i Belgija. Ju reikalais lanky
tasi Detmolde, rūpintasi ju išlaisvinimu, tar
pininkauta susirašinėjimui ir t. t.

įsteigta Motinos ir Vaiko globos sekcija. 
Suorganizuoti ir įvykdyti dvieju mėnesiu vaiku 
darželiu auklėtoju kursai, kuriuos lankė 17 klau
sytoju, bet baigė tik 3. Šiuo metu veikia 2 vaiku 
darželiai: Meesen ir Gražinos stovyklose, 
baigiamas organizuoti trecias Artilerie kareiv. 
Rūpinamasi motinu ir nėščių moterų sveikata 
ir jos remiamos. Keliolikai asmenų suteiktos 
piniginės pašalpos, skyriaus lėšomis palaidoti 
du žmonės. Nuolatos lankyta įvairiose ligoni
nėse gulintieji ligoniai, taip pat šelpti ir globoti 
kaliniai.

Visu Liubeko lietuviu sveikatos globa yra 
RK skyriaus zinicje. Šiuo metu 10 lietuviu 
stovyklų aptarnauja 4 lietuviai gydytojai: dr. 
K. Vysniauskas — Meesen I, Meesen VII ir 
Moorweg, dr. Reinys — Finken, Fischerbude, 
Svetaine ir Mcltkestr., dr. Grusnys — Gražina 
ir Ramybe ir dr. Simaitis — Artilerie. Gydy
toju trūkumas dar labai juntamas, nes esantieji 
per daug apkrauti darbu. Visose stovyklose 

tienė ir P. Kovelis. Savo ir kitu kūriniu pas
kambino prof. V. Jakubėnas. Keletą šokiu 
pašoko Kauno teatro baleto artistai T. Babus- 
kinaitė ir S. Velbasis. Aktorė E. Dauguvietytė 
deklamavo Brazdžionio ir Aleksandriskio eilė
raščiu.

Minėjimas baigtas Tautos ir Didžiosios 
Britanijos Himnais.

Liubeko lietuviu gimnazija vasario 16 d. 
minėjo kartu su „Meesen" stovykla. Gimnazi
jos dir. p. Gaurys laikė ilgesni pranešima apie 
vasario 16 d. Patriotiniu eilėraščiu padeklamavo 
gimnazijos mokiniai. Dar kalbėjo B. Andriuš
kevičius.

Šventės išvakarėse „Meesen" stovyklos 
scenos mėgėjai vaidino Aniceto Bučio keturiu 
paveikslu vaizdeli „Vyčio žemėje“, režisuota 
E. Dauguvietytės ir J. Kazlausko.

— Rumunijos propagandos ministeris pa
reiškė spaudai, jog abiem naujiems ministe- 
riams, kurie pagal Maskvos susitarimą buvo is 
opozicijos priimti i Grozos vyriausybe, trūksta 
reikiamo lojalumo. 

veikia ambulatorijos, kur dirba gail. sesers arba 
felčeriai. Be to, DP ligoninės rentgenelogijos 
skyrius, Niendorfo sanatorija ir Artilerie ligo
ninė yra lietuviu vadovaujamos ir lietuviu per
sonalo aptarnaujamos. Visi lietuviai ligoninėse 
gydomi nemokamai. Be minėtųjų 4 gydytoju 
skyriaus ribose dar yra isiregistrave 2 dantų 
gydytojos, n gail. seserų ir 4 felčeriai.

Liubeko skyrius yra surengęs du didelius 
koncertus, loterija, pries Velykų šventes rengia
ma daiktinė loterija.

Skyrius tarpininkauja susirasti vieniems kitus. 
Dabar kartotekoj užregistruota 13396 asmens. 
Žuvusiu ir mirusiu lietuviu įregistruota 80. 
Kasdien paieskcjimo reikalais kreipiasi 40—50 
tautiečiu. Iki 20% gauna teigiamus atsakymus. 
Liubeke mirė 7 lietuviai, gimė 20.

Per praėjusius metus skyrius turėjo 26060,31 
RM pajamų ir 10899,54 RM išlaidu.

Po pirmininko pranešimo Revizijos k-jos 
pirm. J. Juodvalkis padarė pranešima ir pers
kaitė revizijos protokolą.

Po to buvo diskusijos, kuriose iškelta įvairiu 
pasiūlymu ir nauju minčių LRK Liubeko 
skyriaus veiklai plėsti.

Vėliau sekė rinkimai i nauja LRK Liubeko 
skyriaus valdyba. I ja išrinkta: dr. K. Vys
niauskas, dr. J. Reinys, dr. A. Grusnys, dr. L. 
Simaitis ir P. Camys. Kandidatais liko: E. 
Dziugienė, B. Neveravicienė, J. Mikulėnas ir 
kt. I Revizijos k-ja išrinkta: Bendoraitis, 
Didzbalis ir Juodvalkis.

Dr. K. Griniaus atsiminimai
Žymusis mūsų tautos veikėjas ir politikas, 

buvęs demokratinės Lietuvos Respublikos 
Prezidentas dr. Kazys Grinius, kuriam siu metu 
gruodžio mėn. sukaks 80 metu amžiaus, šiuo 
metu gyvena Amerikiečiu zonoje, Hessen- 
Nassau provincijoje, netoli Frankfurto a. M. 
Dr. K. Grinius yra parases plačius savo atsi
minimus, kuriu busnet 4 dideli temai. Jau deda
mos pastangos juos čia Vokietijoje išleisti. 
Atrodo, kad pirmojo temo galime netrukus 
susilaukti.

„The Baltic Review"
Trijų Pabaltijo tautu pabėgėliai Švedijoj 

pradėjo leisti bendra zumala anglu kalba „The 
Baltic Review" („Baltijos Apžvalga"), kurio 
pirmasis numeris išėjo 1945 m. gruodžio mėn. 
Zumala leidžia Baltu Humanitarinė Draugija 
Stockhclme. Jo vyr. redakterius yra Albert
V. Weger, redaktoriai: Arvc Horm, JuozasLin- 
gis ir Andrejs Johansens, o redakcine kolegija 
sudaro: prof. Ants Oras, Aino Kallas, prof. 
H. Perlitz, prof. N. Kaasik, prof. Gustav Rank, 
prof. J. Bokalders, prof. K. Straubergs, Martin 
Ziverts, Veronika Strelerte, pref. P. Kazlauskas,
VI. Žilinskas ir doc. K. Matusevičius.

Žurnalas skirtas informuoti angliškai kal
banti pasauli apie Pabaltijo valstybių ir tautu 
klausimus, apie dabartine tu tautu būkle, apie 
pabaltieciu kultūra, mokslą, mena ir kt. Pirma
sis numeris, turis 48 psl., daro labai gražu 
ispūdi tiek savo turiniu, tiek ir dailia forma. 
Pirmojo numerio turinys: Juozas Lingis davė 
ilgoka straipsni „Tautinis lietuviu charakteris", 
prof. K. Straubergs— „Latviai", Eerik Laid— 
„Estu kultūros kilmė ir amžius", prof. N. 
Kaasik — „Teisinė Baltijos pabėgėliu padėtis", 
ištrauka is dr. F. W. Pick jau anksčiau mūsų 
minėtosios anglu kalba išleistos knygos apie 
tris Baltijos valstybes — „Baltijos klausimas 
ir moralinės taisos sąlygos“. A. V. Weger 
trumputė novelikė „Auksinė apyrankė". Toliau 
platoka spaudos apžvalga ir pabaigoj —- apie 
pabaltieciu organizacijas ir spauda Švedijoj.
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Rytprūsiai
Po 700 metu Rytprūsių likimas vėl pasisuko 

kita kryptimi. Ant garsiosios kryzuociu pilies 
Marienburge, kuri šimtmečiais buvo vokiečiu 
ekspansijos i Rytus simbolis, nebeplevėsuoja 
vokiškoji vėliava. Rytprūsių, ypač Rytinės ju 
dalies, klausimas visuomet domino lietuviu 
tauta. Po ano Didžiojo karo sudarant Versalio 
sutarti, Lietuvos delegacija buvo konkrečiai 
iskėlusi reikalavima i Rytine Rytprūsių dali — 
10 apskričiu. Juk Rytiniai Rytprūsiai yra ne 
tik natūrali Lietuves Sudavijos ir pajūrio 
Žemaitijos lygumu tasa, bet ir artimiausios 
lietuviu tautos genties — senųjų prūsu žemė, 

, kuri tik ugnimi ir kardu atėjūnu kryzuociu 
buvo užkariauta.

Rytprūsiai — tai Prėgliaus, Deimenos, Gili
jos, Įsros, Alnos, Auksinės, Nemunyno, Ra
mintos, Sesupės, Angerupės, Lauknės, Parves, 
Lujcs ir kitu upiu bei upeliu išvagotas kraštas. 
Niekur kitur negalima rasti tekiu gražiu, tekiu 
skambiu, tekiu tikrai lietuvišku vietovardžiu, 
kaip Rytprūsiuose. Ir ne tik upiu ir upeliu 
vardai, bei taip pat ežerai ir ežerėliai, kalnai ir 
kalneliai ir iki 1933 m. beveik visi kaimai, 
miesteliai ir miestai turėjo grynai lietuviškus 
vardus. Šie vardai juk ne is dangaus nukrito 
ir ne atėjūnu tyčia išgalvoti. Jie jau nuo amžių 
Rytprūsiuose buvo prigiję ir jie aiškiausiai rodo, 
kad sis kraštas yra buvęs lietuviškas. Visos 
vokiečiu per pastaruosius 25 metus politiniais 
sumetimais sukurtos ir skleistos tariamai moks
linės teorijos, „įrodančios“ „amžina Ryt
prūsių vekiskuma", yra perdėm tendencingos, 
neturinčios jokio mokslinio pagrindo. Jas 
geriausiai sugriauna senesniųjų vokiečiu moks
lininku, pries ana Did. kara tyrinėjusiu Ryt
prūsių praeiti, moksliniai darbai, kurie visi 
vienu balsu yra pripažinę si krasta buvus lie
tuviška. Pagaliau aiškiai tai rodo ir visi kiti 
istoriniai duomenys: kryzuociu ordino kroni
kes, vėliau Prūsijos kurfūrstu ir karalių įsakai, 
rastai, gyventoju surašinėjimai ir kt.

PRŪSIJOS UŽKARIAVIMAS
Beveik visa XIII amžių užtruko kruvinos 

ir atkaklios kovos, kol palaipsniui buvo nugalėti 
prūsai ir ju žemės pateko i vokiečiu vienuoliu 
kryzuociu ordino valdžia. Ir kai 1309 m. 
ordino didysis magistras atsikraustė is Italijos i 
Marienburgą, Prūsu žemės užkariavimas buvo 
lyg ir baigtas ir ordinas buvo prislinkęs ir 
pristatęs pilaičių kairiajam Nemuno žemupio 
krante. Tačiau prūsai ir po to nenurimo: jie 
surengė visa eile dideliu sukilimu pries ordiną. 
Tiktai aukštesnės ginklu technikos ir nenu
trūkstamos pagalbos is kitu Vakaru Europos 
kraštu dėka, ordinas pajėgė tuos sukilimus 
numalšinti. XIII amz. pabaigoj prasidėjo 
ordino kovos su lietuviais, kurios truko daugiau 
negu 150 metu. Pagaliau 1410 m. garsiajam 
mūšy prie Tarnenbergo lietuviai, Vytauto Di
džiojo vadovaujami, visiškai sumusė ordiną ir 
palaužė jo militarine galia. Deja, ta pergalė 
nebuvo pilnai išnaudota ir ordinas nebuvo 
visiškai ismestas is Rytprūsių. Pasinaudodamas 
lietuviu ir lenku nesutarimais, ordinas pasiliko 
Rytprūsių valdovu, nors jo galybė jau buvo 
is pagrindu sukrėsta. Pervadin. Trylikos metu 
kara jis prarado visas savo vakarines žemes ir 
1466 m. Tomo taikos sutartimi atidavė jas 
Lenkijai, pats tapdamas Lenkijos karalių vasalu. 
Kadangi tuomet Lenkijai atiteko ir Marien
burgas, tai ordino sostinė buvo perkelta i 
Karaliauciu.

1525 m. paskutinysis ordino magistras 
Albrechtas Hohenzollemas perėjo i reformatu 
tikėjimą ir pasidarė pasauliečiu kunigaikščiu. 
Tuomet ordiną popiežius atskyrė nuo bažny
čios. 1618 m., išmirus Albrechto Hohen- 
zollemo giminei, Rytprūsiai atiteko Branden
burgo markgrafui-kurfiirstui, taip pat Hohen- 
zollemui, ir nuo to laiko jie jau buvo nuolatos a 

valdomi is Berlyno. 1660 m. Olyvos taikos 
sutartimi Brandenburgo markgrafas, kaip Ryt
prūsių valdytojas, atsikratė vasalystės Lenkijos 
karaliui, o 1701 m. kurfūrstas Fridrichas III 
gavo Prūsijos karaliaus titulą. Nuo to laiko 
ir buvo pradėtos visos anksčiau Brandenburgo 
kurfūrsto valdytos žemės vadinti Prūsijos kara
lija, nors tikroji Prūsija sudarė visai nežymia 
ir nuošalia jo žemiu dali. Keliu gabiu valdovu 
dėka Prūsijos karalija gerokai sustiprėjo, ypač 
po to, kai 1772 m. per pirmaji Lietuvos- 
Lenkijos padalinima, jos karalius Fridrichas II 
atgavo is Lenkijos Pavyslio sritis ir savo žemes 
Brandenburge sujungė su Rytprūsiais. Toji 
Pavyslio sritis buvo pradėta vadinti Vakarine 
Prūsija, o anksčiau buvusi tikroji Prūsija — 
Rytprūsiais. Prūsijos karalių Hohenzcllernu 
galybė ir itaka ne tik pačioj Vokietijoj, bet ir 
visoj Europoj žymiai padidėjo. Prūsija pradėjo 
dominuoti visai Vokietijos politikai. Po Prūsijai 
laimingai pasibaigusio 1870 m. karo su Pran
cūzija Prūsijos karalius Wilhelmas 1871 m. 
sausio 18 d. Versalyje pasiskelbė paveldimuoju 
Vokietijos imperateriumi-kaizeriu. Naujasis 
Vokiečiu Reichas buvo daugiausiai „Geležinio 
kanclerio" Bismarcko kūrinys. Ji sudarė 26 
valstybių federacija, kurios branduolys buvo 
Prūsija.

RYTPRUSIU SUVOKIETINIMAS
Sis procesas ilgus amžius ėjo pamažu, 

natūraliai, be kokio ners ypatingo plano ar 
spaudimo is viršaus. Tiktai per pastaraji šimtą 
metu jis buvo sąmoningai dirbtinai paspartintas, 
panaudojant šiam reikalui valstybines ir kul
tūrines priemones.

Dar iki XVII amz. Rytinė Rytprūsių dalis 
buvo perdėm lietuviška. Nors ir pavergęs 
prūsus, ordinas vis dėlto nepajėgė ju išnaikinti 
ir visa gyventoju mase sudarė lietuviškieji 
prūsai. Lietuviu kalba tuomet Rytprūsiuose 
skambėjo iki pačio Karaliaučiaus ir dar toli 
uz jo. Vokiečiai tuomet Rytprūsiuose tebuvo 
daugiau valdantysis luomas: buvę vienuoliai 
riteriai, pavirtę dvarininkais, valdininkai mies
tuose ir dalis pirkliu. Nelaimei, XVII ir 
XVIII amz. Rytprūsius nusiaubė baisios epi
demijos — juodasis maras ir kitos ligos. At
simenant tu laiku sanitarines sąlygas, tai ištik
tųjų buvo baisi rykštė. Rytprūsiai neteko arti 
pusės savo gyventoju; kai kurie rajonai visiškai 
ištuštėjo. Rytprūsių valdovai tuomet pasi
kvietė žmonių is Vakaru ir Pietvakariu Europos. 
Tokiu būdu i Rytprūsius atsikėlė nemaža 
kolonistu salzburgieciu, bavaru, saksu, netgi 
is Prancūzijos tuomet persekiotu hugenotu, 
olandu ir kitu. Taip lietuviskasis elementas 
Rytprūsiuose žymiai sumažėjo, o padidėjo 
svetimasis. Tačiau vis dėlto lietuviu Ryt
prūsiuose, ypač arčiau prie Lietuvos esančiose 
srityse, liko dar labai daug. Prūsijos karaliai 
savo įsakymus leisdavo dviem kalbomis: 
vokiečiu ir lietuviu. Bažnyčiose ir valsčiuose 
daug kur buvo vartojama vien tik lietuviu kalba. 
Tačiau gyvenimas ėjo ir vokiskumo banga 
veržėsi tolyn ir platyn. Mokyklos, spauda, 
tarnyba kariuomenėj, besikurianti pramonė 
žymiai prisidėjo prie Rytprūsių suvokietinimo.

Pagaliau praėjusiam amžiuje Prūsijos valdžia 
ėmėsi sistemingo vokietinimo. Bismarcko 
parėdymu Rytprūsių gyventojai lietuviai turėjo 
suvokietinti savo pavardes, atmesdami ju 
galūnes. Taip is tokiu pavardžių, kaip Jurge
laitis, Grigaitis, Preiksaitis, Bertulaitis pasidarė 
Jurgeleit, Grigat, Preukschat, Bertuleit ir pan. 
1933 m. prie valdžios vairo Vokietijoj prilipus 
naciams, i Rytprūsius jie ypač atkreipė dėmėsi 
ir nuėjo dar toliau uz Bismarcka. 1935—1936 
m. laikotarpyje įstatymu keliu Rytprūsiuose 
buvo pakeista net 3600 vietovardžiu. (Tai 
pačiu vokiečiu statistiniai duomenys.) Tokiu 
būdu is Eitkūnų pasidarė Eitkau, is Stalupėnu 

— Ebenrode, is Pilkalnio — SchloBberg, is 
Lapyniu — Reuterskirch, is Šilėnų — Wald- 
heide, is Mielaukiu — Liebenfelde ir 1.1.

Tokiomis drastiškomis priemonėmis buvo 
vokietinami Rytprūsiai todėl nenuostabu, kad 
jie pastaruoju metu darė grynai vokiško krašto 
ispūdi, nors tikroji ju gyventoju sudėtis buvo 
gana mišri. Pietinėse Rytprūsių srityse gyveno 
nemaža lenkišku mozūru, toliau i vakarus — 
kašubu, rytinėj pusėj — lietuviu. Nežiūrint 
700 metu gyvenimo po griežta svetima letena 
lietuvybė Rytprūsiuose vis dar teberusėjo. Iki 
pat šio karo Tilžėje du kartu per savaite ėjo 
lietuviškas Rytprūsių lietuviams skirtas laik
raštis „Naujasis Tilžės Keleivis“, veikė kelios 
lietuviu organizacijos, ypač reikšminga Tilžės 
Giedotcju draugija. Apskritai, dar daug kur 
Rytprūsiuose buvo lietuvišku salelių, kur 
žmonės tebekalbėjo lietuviškai. Ypač nuosta
biai gražiai kai kur lietuviu kalba išliko nuošales
nėse vietose, kaip, pav„ Kursiu mariu pakraš
čiuose, apie Nemunyną, Labguvos apskrityje.
RYTPRUSIU DUOKLĖ LIETUVIŠKAI 

KULTŪRAI
XVI amz. prasidėjus reformacijai, ne kas 

kitas, o Karaliaučius tapo sviesos centru ne 
tik Rytprūsiams, bet ir visai Lietuvai. I Kara
liaučiaus mokyklas mokytis vyko daug jau
nuoliu is visos Lietuvos. Karaliaučiaus uni
versitetas mums davė pirmuosius mūsų rašyto
jus. Ne kur kitur, o Karaliaučiuje buvo XVI 
amz iškišta ir pati pirmoji lietuviška knyga — 
Mažvydo „Katekismusa Prasti Zadzei“. Vėliau 
Rytprūsiuose, Tolminkiemyje, pragydo ir pir
masis musu didis poetas Kr. Duonelaitis, 
sukūres išgarsėjusius „Metus". Dar vėliau 
tuose pat Rytprūsiuose pasirodė ir pats pirmasis 
lietuviškas laikraštis: Prickaus Kelkio „Nusida
vimai apie evangelijos prasiplatinimą tarp žydu 
ir pagonu.“ Rytprūsių mokslininkai lietuviai 
pirmieji susidėmėjo lietuviu kalba, rengė jos 
žodynus, leido gramatikas ir supažindino viso 
pasaulio filologus su graziaja musu kalba. 
Lietuviu Tautos Atgimimo metu sviesa ir 
laisvas lietuviškas spausdintas žodis i Lietuva 
sklido taip pat is Rytprūsių: „Aušra", „Var
pas“, „Tėvynės Sargas" ir kiti laikraščiai, 
leidiniai ir knygos gimė Karaliaučiuje, Tilžėje, 
Ragainėje ir per siena slaptai keliavo i Lietuva. 
Didis musu rasytejas Vidūnas savo rastais, 
sukurtais Rytprūsiuose, davė dideli inasa i 
mūsų kultūra.

RYTPRŪSIAI DABAR
Šiuo metu Rytprūsiai yra padalinti i dvi 

dalis. Jut s dalanti linija prasideda netoli mūsų 
miestelio Vištyčio, Vilkaviškio apskr., vadina
mojo Suvalkų trikampio smaigaliuke ir eina 
i pietus nuo Galdapės, i šiaure nuo Anger- 
burgo, pro pat Gerduva, i pietus nuo Prūsu 
Eiluvos, Sintu, prie pat Braunsbergo ji pasiekia 
Aistmares (Frisches Haff) ir kitoje siu mariu 
pusėjeatkerta beveik visaNeringcs ilgaji smaiga
lį. I rytus nuo sios linijos esančia Rytprūsių 
dali su Karaliaučiaus, Įsručio, Gumbinės, 
Tilžės, Ragainės, Gerduvcs, Pr. Eiluvos, Tep- 
luvos, Piluvos, Labguvos, Vėluvos, Kranto ir 
kitais miestais Sovietu Sąjungą prisijungė prie 
savo milziniskes imperijos. O Vakarine Ryt
prūsių dalis dabar yra prijungta prie Lenkijos.

Anksčiau kai kurioj užsienio spaudoj buvo 
spėliojimu, kad Rytinė Rytprūsių dalis grei
čiausiai būsianti prijungta prie Lietuvos TSR. 
Tačiau, kaip rinkimai i Auksciausiaja TSRS 
Taryba parodė, šie spėliojimai nepasitvirtino. 
Rytiniai Rytprūsiai prijungti tiesiog prie Rusijos 
Tarybiniu Soc. Respublikų Federacijos — 
RTSRF. Tokiu būdu Rytiniai Rytprūsiai 
teoretiniai sudaro lyg kokia RTSRF kolonija.

Rytinės Rytprūsių dalies klausimas buvo 
svarstytas ir Potsdamo konferencijoj, bet nebuvo 
pasiekta galutinio sprendimo. Konferencijos 
komunikate pasakyta, kad JAV ir Didz. Bri
tanija paremsiancios Sov. Sąjungos pretenzijas 
i šia sriti Taikos konferencijoj.

B. ALMANTAS
3
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A. a. dr. L Natkus-Natkevicius
Praėjusi rudeni Pietų Vokietijoj mirė žinomas 

mūsų visuomenės veikėjas ir diplomatas dr. 
Ladas Natkus-Natkevicius, buvęs paskutinis 
Neprikl. Lietuvos pasiuntinys ir įgaliotas mi- 
nisteris Maskvoje. Sunkios tremtinio gyvenimo 
sąlygos, kančia dėl Tėvynės likimo is mtisu 
tarpo pradėjo skinti ir ne tokio jau seno amžiaus 
žmones.

A. a. dr. Ladas Natkus gimė apie 1891 m. 
Vilkaviškio apskr., ūkininko šeimoje. Mokėsi 
Vilkaviškio gimnazijoj, po to studijavo viename 
Rusijos universitete. Ano Didz. karo metu buvo 
mobilizuotas, baigė karo mokykla ir karininku 
tarnavo senojoj carinėj rusu armijoj. Po Rusijos 
revcliucijos Ladas Natkus grizo i Lietuva ir 
čia tuojau įstojo savanoriu i besikuriančia Lie
tuvos kariucmene, turėdamas jau kapitono 
laipsni. Kovoms kiek aprimus, velionis dirbo 
Vyr. Stabo Spaudos skyriuje, kartu uoliai daly
vaudamas visuomeniniam gyvenime. 1920 m. 
jis išrenkamas i Steigiamąjį Seimą valstiečiu 
liaucir.inku frakcijos atstovu. Seime jis pasi
žymi savo judrumu, energingumu ir dideliu 
patriotizmu. Kai 1920 m. rudeni Lietuvai 
pradeda grėsti naujas pavojus, kai lenku gen. 
Želigovskis pagrobia Rytu Lietuva su sostine 
Vilniumi ir bando veržtis toliau, L. Natkus 
pirmasis meta minti vėl visiems Lietuvos 
vyrams griebtis ginklu ir visomis jėgomis 
priešintis. Kap. L. Natkus pradeda organi
zuoti nauja viskam pasiryžusiu savanoriu raite
liu pulką. Taip gimsta vėliau toks išgarsėjęs 
mūsų šauniu dragūnu „Geležinio Vilko" pulkas. 
Velionio mestas sūkis Lietuves jaunime rado 
gyvo atgarsio. I „Geležini Vilka" pradėjo 
plaukti ne tik patrietingasis kaimo jaunimas, 
bet ir daug moksleivijos ir menininku, tarp

„Tėvynės Garsu“
Haffkrugas yra žveju kaimelis prie Liubeko 

ilar.kcs pakraščio. įlankoje uz sesių kilometru 
apvirtę du didžiuliai laivai, kuriais vežta keletas 
tūkstančiu is koncentracijos stovyklų. Laimin
gesni is ju, skęstant laivams, pasiekė kranta ir 
anglu kariucmenės buvo apgyvendinti šio pa
jūrio kaimeliuose. Lietuviu stevykia greit 
išaugo i tūkstar.ties žmonių bendruomene 
kuries dabar tėra like 250.

Santykiai su anglais geri ir nuoširdūs; tai ne 
dirbtiniais „susiartinimo" santykiais, o atsiekti 
realiu darbu ir geru lietuviu sugyvenimu. 
Stovyklai vadovauja Fab. Neveravicius (rašyto
jas). Stovykloje judriai sukasi spaudos dar
buotojai, rašytojo J. Krūmino vadovaujami, 
kuriu spausdiniai jau plačiai žinomi; dažnai 
rengiamos paskaitos, mokemasi šoferiu kur
suose.

Chorą pradėjo organizuoti Bernotas, neturė
damas nei gaidų, nei prityrusiu choristu. Vėliau 
muzikas Banaitis, sutikus senajam chorvedžiui, 
perėmė choro vadovavima. Netrukus pasirodė 
pirmieji vaisiai — koncertas, kuris visiems 
patiko. Kilo sumanymas pagal Vilniaus Filh. 
Liaudies Ansambli pamesti lietuviška vaizdeli. 
J. Krūminas parašė „Pabaigtuves“, kurios su 
pasisekimu daugelyje vietų buvo rodomos. 
Pasiekęs neblogu rezultatu ir toli isauges is 
stovykliniu ribų ir choro rėmu, choras nutarė 
pasirinkti „Tėvynės Garsu" meno ansamblio 
varda, prisimenant mūsų radiofono okupacijos 
metu visu lietuviu mėgiamas ir palaikiusias 
tautines tradicijas to paties pavadinimo trans
liacijas.

Muz. Banaitis, kilęs is Tilžės, buvo Tilžės 
lietuviu bažnyčios vargoninkas. Studijavo 
Kauno ir Vilniaus konservatorijose, kartu lanky
damas ir universitetą. Paskutiniu metu buvo 
Vilniaus operos jaun. akomponiatorium ir studi
javo dirigavimą Vilniaus rtiuz. mokykloj J. 
Kačinsko dirigavimo klasėje.
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ju ir a. a. poetas Kazys Binkis, sukures mums 
grazuji „Geležinio Vilko marša.". Visos tos 
pastangos nelieka be rezultatu: lenku verži
masis ne tik sulaikomas, bet nemažos ju jėgos 
visai sumušamos.

Kariuomenėj velionis L. Natkus tarnauja iki 
1928 m. Is jos i atsarga jis pasitraukia pulki
ninko leitenanto laipsny ir išvyksta i Paryžių 
studijuoti teisės mokslu. Po keleriu metu jis 
baigia Sorbonos universitetą ir, apgynės dizer- 
tacija, gauna teisiu daktaro laipsni. Tuojau po 
to jis pereina diplomatinėn tarnybon: dirba 
Lietuvos pasiuntinybėj Paryžiuje is pradžių 
sekretoriumi, o vėliau ilga metu eile — patarėju. 
1938 m. ilgamečiam Lietuvos pasiuntiniui 
Maskvoje Jurgiui Baltrušaičiui pasitraukus is 
tos vietos, i ja paskiriamas dr. L. Natkus. 
Velionis ypač buvo nepaprastai jautrus visoms 
mūsų politinėms problemoms, susijusioms su 
tarptautine politika. Ir kaip tik jam teko betar
piai pergyventi visus tuos tragiškuosius mūsų 
tautai ir valstybei 1939—1940 m. momentus. 
Jis is anksčiau daug ka buvo numatęs ir jau 
1938 m. pabaigoje perspėdinėjo tuometinius 
Lietuvos vairuotojus, kad budėtu ir rengtųsi 
visokiems galimumams. Deja, ne visur i jo 
pranešimus buvo atkreiptas reikiamas dėmesys. 
Visa ta laikotarpi, visa ivykiu eiga ir ju užku
lisius velionis stengėsi nusviesti savo pradė
tuosiuos rašyti atsiminimuos. Kazin ar juos 
pabaigė ir kur jie dabar yra? Tai būtu buvę 
labai reikšmingi atsiminimai.

Dr. L. Natkui nuėjus i kapus, mes netekome 
nuoširdaus patrioto, gilaus demokrato, gabaus 
diplomato, plačios erudicijos žmogaus. Tebūna 
jam lengva svetima žemė!

B. A.

meno ansamblis
Ansamblio režisierius — Kauno Did. Teatro 

artistas ir radiofono bendradarbis Kazys 
Gandrimas.

Tautiniu šokiu grupei is pradžių vadovavo 
p.Kviecinskaitė, D. Nasvytytės studijos mokinė 
dažnai paįvairinusi savo šokiais vakaru pro
grama. Ja vėliau pakeitė Dumciutė-Breik- 
manier.ė, pati buvusi Vilniaus Filh. Liaudies 
Ansamblio dalyvė.

Vasario 15 d. ansamblis dalyvavo Hamburgo 
radiefeno transliacijoje lietuviskcmis liaudie^ 
dainomis. Pradedant darba, niekas is dalyviu 
negalvojo, kad koncertuos „visam pasauliui". 
Būdinga, kad radiofono muzikiniai ekspertai 
ne tik su susidomėjimu isklausė choro dainas, 
bet nepagailėjo ir pagyrimu. Ansamblis gavo 
nauja pakvietimą įdainuoti dar daugiau lietu
višku dainų. Dr. Hūbner, radiofono muzikos 
redaktorius ir liaudies muzikos zinovas-tauto- 
sakininkas, pareiškė savo nustebima liet, dainų 
gražumu ir nuotaikingumu, pasiūlydamas sias 
dainas kiek galima daugiau išpopuliarinti.

HAFFKRUGIETIS

Lietuviškos dainos 
per Hamburgo radija

Vasario 15 d. — Nepriklausomybės šventės 
išvakarėse — per Hamburgo radija valandėlėje, 
pavadintoje „Europos tautu muzika", dainuotos 
lietuviškos dainos: „As išdainuosiu visas daine
les", „Tu vilkeli", „Vai kur nuzegliuosiu", 
„Leiskit i tėvyne" ir kt.

Pirmąsias tris dainas įdainavo Haffkrugo 
„Tėvynės Garsu" meno ansamblis, dirig. V. 
Banaičio. Dainos, nežiūrint nepalankiu akusti
niu sąlygų, skambėjo visai darniai. „Vai kur 
nuzegliuosiu“ dainavo baritonas Mažeika. Si 
plokštelė pagaminta dar Kauno Radiofone. 
Bene labiausiai pavyko vyru choro su solistu 
P. Kovelių atlikta daina „Leiskit i tėvyne“*

Žinios is Tėvynės 
Vilniaus radijo pranešimai 
Vilniaus Valstybiniam Universitete pas

kaitas skaita šie asmens: Istorijos filosofijos 
fakultete: V. Mykolaitis-Putinas, Kostas Kor
sakas, Juozas Balčikonis, Ign. Jonynas, Br. 
Untulis, Paulius Galaunė, Jonas Laužikas, 
Juozas Žiugžda, Juozas Baldžius, J. Vabalas- 
Gudaitis, prof. Sezemanas, dr. Karsavinas; 
Gamtos fakultete: Jonas Dagys, Kazys Bieliu- 
kas, Kazys Sleževičius. Tadas Ivanauskas, 
Jonas Dalinkevicius, Mykolas Kaveckas, Stepas 
Jankauskas; Medicinos f-te: Jonas Kairiūkštis, 
Pranas Sivickas, Stasys Čepulis, Jonas Sopaus- 
kas, Vyt. Girdzijauskas ir kt.; Fizikos-matemati
kos f-te: Zigmas Žemaitis, Paulius Slavėaas, 
Petras Katilius, Pov. Brazdžiūnas; Teisiu f-te: 
Aug. Janulaitis, Kazys Šalkauskas, Konstanti
nas Jablonskis, Povilas Pakarklis; Ekonomijos 
f-te: Petras Šalčius, Dzidas Budrys, Jonas 
Bucas; Chemijos f-te: Juozas Matulis, Kazys 
Daukša ir kt.

Kauno Valstybiniam Universitete esą 
1800 studentu (1941 m. buvo 3200). Medicinos 
f-te esą 1200 studentu, kuriu 77% moterų. 
Toliau seka technikos ir kiti fakultetai. Vokie
čiai pagrobė ir sunaikinę daugiau negu 75% 
universiteto turto. Universiteto rektorium esąs 
prof. A. Purėnas. Universiteto mokomaji per
so-.lala sudara šie asmens: profesoriai: Aug. 
Janulaitis (Istorijos-filologijos f-to dekanas), 
J. Indriūnas (Technikos f-to dek.), V. Lasas 
(Medicines f-to dek.), doc. A. Bistras (Statybos 
f-to dek.), Profesoriai: V. Mosinskas, J. Kup
činskas, Abraitis, Janickas, K. Barsauskas, Br. 
Sidaravičius, V. Vaičiūnas (1945 m. pabaigoj 
mires), K. Sleževičius, Pr. Mažylis, J. Sopaus- 
kas, J. Dalinkevicius, Grybauskas; docentai: 
St. Stulginskis, inz. A. Graurokas, Ratautas, 
Deksnys, Ričardas Mironas, J. Vidmantas, L. 
Kaulakis, C. Vabalevicius; mokslu kandidatas 
M. Banevičius; vyresnieji dėstytojai: J Stanai
tis, J. Kaunas, L. Gastila, Mingaudas, N. 
Milenskis, Kl. Labanauskas, T. Siurkus, J. 
Mikuckas, L. Kumpikas, St. Vasauskas, Barzda, 
Kuprys, Scesnulevicius, P. Kankulevicius, A. 
Rozenbliumas, V. Zubovas, Steiblys.

Vilniaus Meno Akademijoj profesoriauja: 
Petras Aleksandravičius, J. Mikėnas, Vienožins
kis ir kt.

— Karas Vilniuje sužalojęs ir sugriovęs 160 
vertingu pastatu. Kaunas, palyginti, mažai 
nukentėjęs: visiškai susprogdintas Fizikos- 
Chemijcs institutas Linksmakalny, Automatinės 
telefonu stoties rūmai, visiškai sunaikinti gele
žinkelio stoties pastatai, apgriauti kai kurie 
Sanciu fabrikai ir „Maisto" f-kas Aleksote, 
gerokai apdegusi Vilijampolė. Is kitu Lietuvos 
miestu daugiausiai nukentėję Biržai, Joniškis, 
Raseiniai, Vilkaviškis, Švenčionys. Biržuose, 
pav., esą sunaikinta per 70% visu pastatu. Toks 
pats vaizdas esąs ir Alytuje. Šiaulių tik pakraš
čiai išlikę. O Švenčionyse is viso tik keli namai 
telike. Panašūs vaizdai Marijampolėj ir Vilka
višky.

— Lietuvoje įsteigtas dar vienas naujas 
komisariatas—technikines kultūros reikalams. 
Kokia technikine kultūra sis komisariatas rūpin
sis, nėra aišku. Liaudies komisaru paskirtas 
kažkoks Vladas Aleknavičius, Kazio sūnus.

— Vidaus laivininkystei Nemune vadovaująs 
inz. Cemcbricov ir inz. Proskuriakov. 1945 m. 
Nemune plaukioję „Maksim Gorkij“, „Cerni- 
akovskij“ ir dar vienas nedidelis garlaivis 
vilkikas.

— Kaune veikianti operetė, kurios direk
toriumi esąs V. Bruckus, o režisierium — St. 
Caikauskas. ,

— Vilniuje prie Sanitarinės Valdybos sureng
ti trijų mėnesiu sanitarinio paruosimo kursai. 
Kursu vadovas yra gyd. Kviklys. ' • -
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Lyg suduzusic
(Laiškas i

Mažai gal kas betikėjo, kad Berlyne is viso 
yra like lietuviu. Ju liko, tačiau tik saujelė. 
Kelies dešimtys pavardžių, kurios žinomos, 
dar simtas kitas tokiu, kurie gyvena nežino
muose plataus miesto pakraščiuose — tai ir 
viskas. Jokio lietuviško centro čia seniai nebėra. 
Berlynas ■— kadaise Lietuviu Sąjungos vyriau
sieji būstinė, o dabar čia nėra jokio skyriaus, 
jekio komiteto ar ko panašaus.

TEN, KUR LIETUVIU BUTĄ . . .
Namai Charlottenburge. Kanto g-ve 141, kur 

kadaise buvo Lietuviu Sąjungą, kur diena is 
dienes šimtai be tėvynės ir benamiu tautiečiu, 
vokiečiu ujami ir fronto bei bembu grasinami, 
rasdavo parama, patarima, pagucda, dar tebe
stovi, tik maža grarata siucs ramus tepalietė.

Netrukus p to, kai visa miestą užėmė Raudo
noji armija (1945 gegužės 2) is buv. Sąjungos 
būstinės balkono buvo iškišta raudena vėliava: 
ten isikurė tam tikros paskirties- sovietinė 
karinė komanda. Reikia pastebėti, kad Raudo
najai armijai užėmus Berlyną, visas miestas 
skerdėjo is prac’ziu baltcse, paskui baltcse 
ir raudonose, gašliau vien tik raudonose vėlia- 

' vese. Vėliau vėliaves dingo. Vėliavų vaizdas 
pasikeitė, kai liepcs pradžioje i Berlyną atžy
giavo ir kitu sąjunginiu kariuomenių daliniai 
ir kai miestas buvo padalintas zonomis. Char- 
lętter burgąs atitekc britams. Sajungc s būstinėj 
dabar gyvena svetimi, privatūs asmens.

Is lokalu, kur kadaise daug lietuviu lanky
davosi, beliko tik keli („Rcxy“, Klausr.er ir keli 
kiti). Bcrchardto svetairė išdegė jau po kapi- 
tuliacijcs, Kranzleris Kurfūrstendamme — dar 
anksčiau. Nebėra nei Hilbricho, nei Mar- 
quardto kaviniu. Nebėra nei Edeno, nei Med- 
vedo. Kavinėlė prie Sąjungos, Kanto g-vėj, 
islikusi, bet joje, kaip ir kitose — salta, nejauku, 
o pupelių kavos pucdukas-6 markės. Vieš
bučiu Berlyne visai maža teliko. Vienintelis 
Kurfūrstendamme „Hotel am Zco" pavestas 
britu kariniams reikalams (karo koresponden
tams ir pan.). „Christliches Hospiz“ Mittel- 
strasėje, tas, kur lietuviai menininkai mielai 
gyvendavo, viršutiniai aukštai granatu išgriau
ti, o apačioje veikia jaunimo raudonasis 
klubas. Tai rodo didelės lentos rusu ir vokiečiu 
kalbomis.

Ten, kur vykdavo lietuviškos pamaldos, 
nieko nebėra, griuvėsiai. Tačiau Berlyne iš
liko vienas lietuvis dvasiškis.

LIETUVIU NUOSTOLIAI
Būtu galima trumpai pasakyti: nukentėjo 

visi, kurie liko. Vieni vienaip, kiti -— kitaip, 
o dar kiti ir gyvybės neteko. Pagal provizorinius 
duomenis, per kevas Berlyne žuvo 27 lietuviai. 
Keli buvo sunkiai ar lengviau sužeisti. Liūdnas 
jaunes tautietės Laimos V-nės likimas. Savo 
bute Herderstraseje per Berlyno kevas sunkiai 
sužeista i koja, ji guli dabar jau 8-tas mėnuo 
ligoninėje be saviškiu. Kitai lietuvaitei buvo 
peršauta ranka, bet ji jau pasveiko. Sveikatos 
daugiau ar mažiau beveik visi neteko. Daugelis 
buvo apiplėšti. Čia reikia įterpti, kad daug 
kur plėšikavimuose, ypač tuojau po kapituliaci
jos, masiniai dalyvavo patys vckieciai, apiplės- 
dami ne tik svetimtaučius, bet ir vienas kita. 
Tokia jau vokiečiu konsenkvencija: kcl galėjo, 
plėšė svetimus kraštus, o paskiau pas save 
namie ... •

Yra lietuviu, nukentėjusiu ir kitokiu būdu.
Is likusiu po kapituliacijos Berlyno lietuviu 

kai kurie įvairiais laikais išvyko is Berlyno įvai
riomis kryptimis. Tu, kurie dar liko Berlyne, 

. ateitis-taip pat neaiški.
Lietuviai po kapituliacijos Berlyne pasijuto 

esą lyg kokie robinzonai svetimoje salcje. Po 
V poros mėnesiu įžygiavo dar ir anglu bei ameri

kiečiu kariuomenės daliniai, o dar vėliau — ir 

1 laivo igula...
s Berlyno)

prancūzu. Berlynas pasidarė miestu, kuri 
tvarko keturios okupacinės valstybės, ir kai 
kuriais atžvilgiais turi lyg salos pobūdi. Ber
lyniečiai liko visai atskirti nuo pasaulio. Ypač 
su vakarinėmis zonomis ilgai nebuvo pašto ir 
kitekio susisiekimo. Berlyno lietuviai ilgus 
mėnesius visai nieko nežinojo, kas darosi Vakaru 
Vokietijoje, kur spėjom, kad yra šimtai tūks- 
tznciu mūsų tautiečiu. Kaip jie pergyveno 
paskutines karo dienas, kiek ju gyvu liko ? Kokie 
ju santykiai su anglais, amerikiečiais ir pran
cūzais. Nors Berlyne pradėjo atsirasti vis 
daugiau ir daugiau laikraščiu ir žinių is viso 
pasaulio, bet apie savo tautiečius Vakaruose — 
niekur nė zedelio. Antra vertus, ners mes ir 
esame arčiau Lietuves, negu tautiečiai Vaka
ruose, bet is tėvynės sužinome tik menkas 
nuotrupas. Tik tekioj izoliacijoj atsidūręs, 
žmogus skaudžiausiai pajunti ryšio nebuvimą 
su savo kamienu. O dar aplinkuma!

Tik labai pamažu migla prasiskleidė ir labai 
nudziugeme, kai pradėjome gauti viena kita 
laiska, net laikrašti, kai suzinejome tokiu dalyku, 
kuriais jau buvome atpratę tikėti. Tiesa, tebe
same rebinzoniska salelė, bet jau turime sioki 
teki rysi su pasauliu. Jaučiamės taip, lyg sudu
žusio laivo igulcs likučiai horizonte išvydę 
krauta. VIKTORAS GIRLANDA

Berlynas, 1946 vasario 2 d.

„Rankos paspaudimas^
„Kaesurve“ („Rankos paspaudimas")—taip 

vadinasi eilėraščiu knyga, kuria praėjusiu metu 
pabaigoje išleido šiuo metu Bad Segeberge 
gyvenas estu pcetas ir kritikas Aleksis Rannit.

Knyga estu spaudos buvo labai šiltai sutikta. 
Taip, pav., Gottingene iseinas estu laikraštis 
„Eesti Teated“ („Estu Žinios") si eilėraščiu 
rinkini laiko ne tik pirmuoju estu grožinės 
literatūros veikalu, išėjusiu po Vokietijos 
kapituliacijos, bet ir vienu geriausiu eilėraščiu 
rinkiniu estu poezijoje bendrai. Savo filosofi
niai lyriniu charakteriu knyga panaši i Paul 
Valėry eilėrascius.

Mums gi juo idemiau, kad didelė sios knygos 
dalis yra paskirta Lietuvai, kurios senu mylė
toju A. Rannit mes jau senai žinome. Eilėraščiu 
ciklo apie Lietuva, ju tarpe du trioletai, temati- 
kon ieina Nemunas, Nida, Lietuvos kryžiai, 
keturios lietuvaitės — pavasario, vasaros, ru
dens, žiemos. Ciklo paskutiniam eilėrašty 
„Leedu" („Lietuva"), kuris dramatiniai pesi
mistinio pobūdžio, sakema:

„Ne. Netikiu as. Dar nėra mirusi.
Nemirs niekuomet tavo siela."

Tai jau nebe pirmas A. Rannit spaudos dar
bas, kurio puslapiuose randame Lietuva. Is- 
versdamas estu kalbon K. Binkio „Atžalyną“, 
Santvara „Žvejus" ir P. Vaičiūno „Prisikė
limą", jis supažindino estu visuomene su lietu
viškąją drama. Poeto iniciatyvos dėka „Atžaly
nas“ ir „Žvejai“ buvo pastatyti „Toolisfeater“ 
teatre, o „Prisikėlimas" — „Estonia" teatre, 
Taline. Pcetas buvo daugiau negu ipusėjes 
ruošti lietuviu poezijos antologija estu kalba, 
tačiau karo ivykiai jam sutrukdė si darba už
baigti. Per juos zuve ir rankraščiai. Apie lie
tuviu kultūrini gyvenimą jis yra daug rases 
estu, latviu, suomiu ir vokiečiu spaudoje. Estu 
spaudoje yra tilpę per 100 straipsniu.

A. Rannit idėja: meninis ir literatūrinis lie
tuviu ir estu tautu bendrabarbiavimas ir per ji 
galimai glaudesnė abieju tautu draugystė. Kaip 
tenka girdėti, poetas manas ir toliau, kad ir 
svetur, šia linkme dirbti.

Lietuviai džiaugsmingai sutinka „Kaesurve“, 
kurios šilimos taip didelė dalis skirta Lietuvai

A. S.

J. ALEKSANDRISKIS • AISTIS

Du Sonetai
Eini tu

Eini tu nuvergta — nenugalėta, 
Nuliūdusi tiktai — nenusiminus, 
Žinodama tiktai, kad tavo veidą lėta 
Nelaimės aukština, vargai dabina...

Ir niekas niekad negalės pažemint 
Turtingos sielvarto ir vargo lobiais 
Ir neparaus, gražiai nulinkęs žemėn, 
Is gėdos veidas, isbales kaip drobė.

Vis ašarų, maldos, nusilenkimo 
Is pavergtos, pažemintos tikėjos, 
Bet tu, užgrūdinta žiauraus likimo,

Gerai žinai savo jėgas ir verte — 
Ne šiandien juk tave palenki norėjo 
Ir ne nuo vakar nusilenkti vertė...

Grenoblis, 1942. 7. 12.

Kaunas
Aleksoto šlaituos nuliudusios liepos 
Atsižiūri i Neri ir Nemuną sraunu; 
Kresna katedra — galingai pasistiepus, 
Tarsi keltu is klonio viena visa Kauna.

Ten senamiesčio lieknųjų bokštu rinktinė, 
Išsiskyrė is būrio liekni Karmelitai, 
Viršum prieplaukos idiliška krantinė 
Ir stogai, zaliumynai nuo upės ik kitai.

Ar nūnai ten varge didžiųjų didžiausiam 
Pasiliks ten akmuo ant akmens ? — vis 

(klausiam
Ir su nerimo apmauda žiūrim i toli —

Panašiai andai Vytautas žūstanti broli 
Ir liepsnojanti Kauna is tolo stebėjo — 
Ir negalim padėt, kaip ir jis negalėjo..

Ville/ranche-sur-Mer, 1945. 1. 31.

Liubekas...blogas miestas
1829 m. keliaudamas po Europa, jūra i 

Liubeką atvyko didis mūsų poetas Adomas 
Mickevičius. Gausus senienomis Hanzos mies
tas — Liubekas poetui is pradžių patikės. Per 
tas kelias 1829 m. Kalėdų dienas čia jis net 
spėjęs susibičiuliauti su keletu Holsteino štur
manu. Tačiau gruodžio 27 d. vakara, staiga 
užgesus miesto žibintams, vienoje siauroje 
viduramžiškoje Liubeko gatvėje Mickeviciu 
užpuolė plėšikai ir pagrobė is jo auksini laik
rodi ir auksine papirosine. Po tokio nuotykio 
poetas nebenorėjes ne vienos dienos ilgiau 
Liubeke pasilikti. Kita ryta pašto karieta jis 
isvykes toliau. Išvykdamas pareiškęs:

— Blogas miestas tas Liubekas!
* * *

1932 m. gruodžio 16 d. i Liubeką mitinguoti 
atvyko Adolfas Hitleris, tuomet jau stiprios 
NSDAP fiureris. Tačiau liubekiskiai buvo 
gerokai kairūs ir naciu nemėgo. Todėl ir 
Liubeko naciai niekur mieste negavo didesnės 
salės tam savo susirinkimui. Noromis nenoro
mis Hitleris buvo priverstas važiuoti i Schwar- 
tau ir ten vienoje pašiūrėje sakyti savo agitacine 
kalba. Tačiau tuo visa istorija dar nepasibaigė. 
Pradėjus Hitleriui kalbėti, kažkas nutraukė 
elektros laidus: visa pašiūrė paskendo tamsoje 
ir fiureris nebegalėjo baigti kalbos. Kita diena 
išvažiuodamas Hitleris savo partiečiams pareiš
kęs:

— Schlechte Stadt, ich werde das nie ver- 
gessen!
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Apnuoginti „viršžmogiai"
Jau ketvirtas mėnuo, kai vyksta Niurnberge 

karo nusikaltėliu byla. Spėjama, kad ji užsitęs 
iki s. m. gegužės mėn. Si byla tai novum 
tarptautinėj teisėj. Karo nusikaltėliai pirma 
karta istorijoj pasodinti kaltinamųjų suolam 
Pasodinti, nevien todėl, kad visu griežtumu 
nubaustu uz antrojo pasaulinio karo pradėjima, 
bet todėl, kad is viso kara pasmerktu ir kaipo 
teki išjungtu is žmonijos bendruomenės tarpo. 
Tuo požiūriu Niurnbergo byla reikia laikyti 
byla isterijai, būsimoms kartoms. Dėl to ji 
privalo būti pagrista svariais įrodymais, kad 
ateities kartos joje nerastu vienkartinio, mo
mento reikalams tendencingai pritaikinto teisin
gumo.

Tas didžiulis atsakingumas jausti nevien is 
paruosimo, bet ir is jos ligšiolinės eigos. Byla 
ruesusies valstybės idėjo labai daug pastangų 
ir kruepstaus sisteminio darbo. Toks medzia- 
gesirdokumentu sutelkimas yra inpcr. uojantis.

24 Niurnbergo kaltinamieji, tai autoriai ne 
tik antroje pasaulinio karo, bet ir to „naujosios 
Europos“ rėžimo, kuris visai buvo paruostas 
ir modemiškos karo technikes totalinėmis prie
menėmis siektas įgyvendinti visam kontinente, 
kad ve kiečiu tautai, kaip „herrenvclkui" — 
ponu tautai patikrintu priderama gyvenimo 
erdve kitu tautu saskaiten. Tiesa, kaltinamųjų 
suole nėra grynai vokišku teorijų įkvepėjo — 
paties Fūhrerio, rėra tu teorijų svarbiausio 
realizateriaus, Gestapo kūrėjo Himlerio, nėra 
tu teorijų populiarizateriaus, padariusio jas 
kiekvienam vokiečiui suprantamomis ir priim
tinomis, — „auksaburnio“ Dr. Goebelso. 
Tiems „iibermenschams“ nepakako drąsos, kad 
pažiūrėtu i savo ilgamečiu pastangų galutinus 
rezultatus ir jie jau ne kaip „ūbermensch’ai“, 
bet kaip „untermenschai“ pasiskubino pas
prukti is gyvųjų tarpo, kad išvengtu atsal omybės.. 
Bet tai visiškai nekeičia dalyko esmės ir nei kiek 
nemažina ju bendru ir svarbiausiu bendra
darbiu atsakomybės, nespėjusiu tekiu pat būdu 
pabėgti i ana pasauli ir atsidūriusiu kalt, suole.

Teisingai pasielgė Tarptautinis Tribunolas, 
pasirinkdamas bylai vieta Niurnbergą. Juk ne 
kur kitur, bet kaip tik šiame mieste, po to, kai 
Hitleris proklamavo tretiji Reichą, kasmet vyko 
garsieji „parteitagai", kurie vokiečiu tautai ir 
pasauliui atvirai skelbė nacizmo evangelija ir 
siekimus. Tai, ka šiandien referuoja keturiu 
didžiųjų sąjunginiu valstybių prokurorai, rėra 
jokia sensacija, jokia iki to nežinota naujiėna. 
Išskiriant tik įvairius ir slaptus dokumentus, 
betarpiškai susijusius su karo planavimu ir 
pravedimu, visa to baisaus nusikaltimo ideo
logija buvo jau pries kara žinoma. Juk visa 
tai Niurnberge „parteitagu" metu skelbė Hit
leris, Rcsenbergas, Hessas, Streicheris ir kt. 
Niurnberge „parteitagai“, i kuriuos būdavo 
sutraukiamos Šimtatūkstantinės džiūgaujančiu 
vokiečiu minios, buvo viena is priemonių 
vokiečiu tauta perauklėti i „herrenvolka", 
psichinio paruosimo užpuolamajam karui ir 
kartu viena is priemonių pripratinti prie tu 
nauju idėjų pasaulio opinija bei paruosti sau 
būsimuju Quislingu ir penktos kolonos organi
zatorių kitose valstybėse. Visa tai buvo daroma 
viešai, džiaugsmingai ir triukšmingai. Nuolat 
hipnotizuojama vokiečiu tauta tik saukė: „Fūhr’, 
Fūhrer, wir folgen dir.“ (Vesk, Fiihrer, mes 
sekame tave.) Tie gi negausūs, kurie nenorėjo 
eiti paskui Fūhreri, buvo Himlerio siunčiami 
perauklėti i koncentracijos stovyklas. Kvaitulys 
augo, vadai raportavo vis labiau klykaujančioms 
masėms naujus atsiekiamus laimėjimus.

— Tie mūsų vadai, tai tikri didvyriai, tikri 
„ūbermenschai“, — džiūgavo visa vokiečiu 
tauta.

Vėliau Fūhreri imta laikyti didžiausiu siu 
laiku valstybės vyru, gi Ribentropą vadinti 
gabiausiu užsieniu reikalu ministeriu.
6 -

Pagaliau „herrenvolko“ „ūbermenschai“ 
pradėjo totalinio karo priemonėmis pertvarki
nėti senąją Europa, kurdami jos vietoj „nauja", 
pagal Niurnbergo „parteitaguose" suformuluo
tas teorijas. Ir štai po seseriu metu tos 
„kūrybos", virtusios didžiausia katastrofa 
pasaulyje, tame pat Niurnberge matome tuos 
pačius nuvainikuotus ir apnuogintus „ūber- 
menschus", tik jau ne puošniose „parteitagu“ 
tribūnose, bet kaltinamųjų suole. Matome ne 
„ūbermenschu", bet tipiškiausiu „untermen- 
schu" vaidmenyje, kaltinamus ne vien 
keturiu valstybių prokuroru, bet milijonu 
benamiu, milijonu našliu ir našlaičiu, visos, 
negalinčios atpažinti save, nualintos ir sunai
kintos Europos.

Ir jeigu nežiūrint to, pasaulis nerodo didelio 
stsidemėjimo Niurnbergo byla kaip savo laiku, 
kad domėjosi ir su nepaprastu įtempimu sekė 
Niurrbergo „parteitagus", tai tiktai todėl, kad 
jis visa tai, kas šiandien teismo salėje vyksta, 
betarpiškai ir žiauriai pergyveno ir norėtu ta 
baisiausia tragedija kuo greičiausiai pamiršti, 
kad žengtu i Šviesesne bei laimingesne ateiti, 
kurioj nepasikartotu tetalistiniai „parteitagai“, 
po kuriu sektu viską naikinantieji letaliniai karai.

Tačiau teks nusistatymas, išplaukiąs is per
gyventas katastrofos visli nereiškia Niurn
bergo teismo reikšmės sumažinimo. Priešingai, 
teismas, kuris pirma karta isterijoje ėmėsi karo 
pasmerkimo, jau tuo pačiu pradėjo žmonijos 
isterijoje nauja lapa, kuriame bus irasyta, kad 
karas yra nusikaltimas ir kas jo griebsis ateity, 
tas bus visu griežtumu baudžiamas ir visomis 
priemonėmis salinamas is tarptautinės žmonijos 
bendruomenės. Tai yra naujos mintys, kuria
mos naujos normos taptautinėj teisėj, kurios 
turės is pagrindu pakeisti ligšiolines žmonijos 
pažiūras i kara ir perauklėti dabarties ir ateities 
jaunimą naujoj dabar gimstančioj dvasioj. DR.

Lenkija pareikalavo paleisti 
lenku kariuomene užsieniuose

Varsuvcs lenku vyriausybė įteikė D. Bri
tanijos vyriausybei neta, reikalaudzma paleisti 
visas lenku sausumos, jūrų ir oro kar uomenės 
pajėgas, esančias uz Lenkijos ribų. Notoje 
pareiškiama, kad britu vyriausybė įvairiomis 
pregemis vengusi lenku karines pajėgas užsie
niuose perleisti Varšuvos karinėms ištaigoms. 
Tokiu paleistu lenku kariniu vienetu nariams, 
kaip notoje pasakyta, bus leista grizti namo 
pavieniui, o ne grupėmis, pries tai užsiregistruo
jant lenku kensulatuese.

Stambiausias lenku karinis vi metas užsie
niuose yra gen. Vladislovo Anderso korpusas is 
105000 vyru, kurie eina okupacinės kariuo
menės pareigas Italijoj.

Londone si nota sukėlė nemaža nustebima, 
kadangi ji buvo įteikta tuomet, kai derybos 
tuo reikalu tarp britu ir lenku vyriausybių buvo 
pasiekusios teigiamu rezultatu.

Is v so lenku kariu britu karinėje tarnyboje 
yra 200000 vyru. Gen. Anders pare skė, kad 
per pirmuosius menes us laisvai pasisakė nori 
grizti apie 15000 kariu, bet nuo sausio mėn. 
norinčiu grizti nebesusidarė nė 100 asmenų 
per mėnesi. Is tu 50000 vyru, su kuriais 
gen. Anders atvykęs i Italija ir su kuriais jis 
kovėsi prie Monte Cassino, tik 310 sutikę 
grizti i Lenkija.
KANADOS KARIUOMENĖ IŠVYKSTA 

IS VOKIETIJOS
25000 kanadiečiu, kurie iki šiol dalyvavo 

Vokietijos okupacijoje, nuo balandžio pradžios 
išvyksta is Europos ir grizta i tėvyne, pareiškė 
Kanados min. pirm. Mackenzie King. Kanados 
kariuomenė visiškai būsianti išgabenta is Vokie
tijos iki ateinančio rudens rugsėjo ar spaliu 
mėn. i

Pamokslininkai ir ju metodai
Neseniai pasibaigęs žiauriausias žmonijos 

istorijoj karas, kuri sukėlė totaliniai rėžimai su 
savo ba’s’aus'ais metodais, paneigiančiais pa
grindines žmogaus laisves, visokeriopai sukrėtė 
žmones. Pergyventi baisumai, pamatyti žiauru
mai, nenormalus gyvenimas susikimsus vienam 
prie kito svetur, toli nuo tėvynės, daugeli 
žmonių išmušė is lygsvaros, is doroviniu pa
grindu, sukrėtė ju psichika. Daugiau ar mažiau 
siu negerovių pastebima ir mūsų tremtiniu 
tarpe. Todėl visos pozityvios pastangos pakelti 
žmonių merale, sustiprinti ju dorovingumą ir 
tautine savigarba yra sveikintinos. Ta prasme 
norėtųsi vertinti ir religines misijas, kurios 
keliaujančiu pamokslininku, daugiausiai vienuo
liu, rengiamos mūsų tremtiniu kolonijose. 
Tačiau tokie pamokslininkai neturėtu iškrypti 
is padorumo vėžiu ir nesimesti i kita kraštuti
numą, kaip štai neseniai ivyko Liubeke. Kai 
tokiu misijų pasiklaususios jautresnės moterys 
rimtai suserga nervu pakrikimu, kai tokie 
pamokslininkai nesivaržo landyti i privačius 
kambarius ir tiesiog teroriskai reikalauti eiti 
ispazinties,‘kai reikalaujama pranešti jam, kas 
misijas lanko ir kas ne, kas eina ispazinties ir 
kas ne, tai jau visai nebencrmalus reikalas. Tai 
jau kišimasis i svetimos sąžinės reikalus. Tokie 
metedai labai primena mums taip gerai pažįsta
mus totaliniu valstybių metodus, kurios taip 
pat mėgsta kistis i svetima sąžine ir kuriems 
taip pat tikslas pateisina priemones. Kataliku 
bažnyčia yra viešai pasmerkusi tokius metodus, 
tad ir jos dvasininkai nebeturėtu ju naudoti. 
Be to, tokie pamokslininkai turėtu atsiminti, 
kad lietuviu tremtiniu kolonijos čia nėra kokios 
nors užkampio Birbiliskiu parapijos. Laisvai 
operuoti Lietuvoj taip plačiai praktikuotais 
metodais čia netinka. Mes čia gyvename 
kultūringu tautu tarpe, kur sąžinės laisvė jau ' 
pries šimtmečius yra įstatymu garantuota.

Lietuviu tremtiniu kolonijos, pasitikdamos 
tokius pamokslininkus, turėtu būti apdairesnės 
ir atsargesnės ir žiūrėti, kad tokie keliaujantieji 
svečiai neiškryptu is vėžiu. O moterys, lauk
damos tokiu misijų, turėtu pasirūpinti bent 
nervus stiprinančiu priemonių. J. B.

Lietuviu rašytoju draugija
Sausio 25—26 d. d. Tiubingene susirinkę 

lietuviu rašytojai įsteigė Lietuviu Rašytoju 
Draugija. Draugijos pirmininku išrinktas 
Stasys Santvaras. Buvo parvestas lietuviu rašy
toju atsisaukimas i demokratiniu valsybiu ra
šytojus.

Suvažiavime dalyvavo: prof. V. Biržiška, B. 
Brazdžionis, P. Andriušis, S. Zobarskas, 
Gražina Tūlauskaitė, L. Žitkevičius, J. Švaistas, 
A. Sidabraitė, K. Bradūnas, B. Rutkūnas, S. 
Būdavas, K. Grigaitytė ir kt.

SUAUGUSIU GIMNAZIJA
Nuo sausio vidurio Liubeko lietuviu gim

nazijos patalpose veikia suaugusiu gimnazija. 
Mokomasi dviem grupėm. Vienoje grupėje 
einama pirmųjų 4 klasių programa, o kitoje 
— vyresniu klasių. Mokosi per 20 mokiniu. 
Dėsto Liubeko gimnazijos mokytojai ir kvies
tieji.

Dar norintieji lankyti gimnazija gali už
sirašyti.

DRAMOS STUDIJĖLĖ
Kauno Jaunimo teatro aktorės E. Daugu

vietytės ir Panevėžio teatro Jkt. J. Kazlausko 
rūpesčiu Liubeke įsteigta dramos studijėlė, jau 
suskubusi vasario 16 d. paruosti scenos veika- 
liuka. Studijėlė dirba „Meesen" stovykloje.

PADĖKA
P. Petrui Mažyliui, Lūbeck, Ramybės stovyk

la, uz „Laisvės Varpui" paaukotas 50 RM. 
redakcija ir administracija reiškia nuoširdžia 
padėka.
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Gražus lietuviu šachmatininku laimėjimas
Po Watenstedto lietuviu šachmatininku lai

mėjimo pries atskiras stovyklas (pav., rytu 
lenkai buvo nugalėti net 10:1), UNRRA ir 
Mil.Gov. pavedė lietuviams surengti Tarptau
tini šachmatu turnyrą, įtraukiant ir vokiečiu 
šachmatininku klubus. Turnyrą apsiėmė globo
ti anglu kcmend. maj. Cunninghame ir abu 
UNRROS direktoriai Scheitler ir Corcos.

Turnyras truko nuo sausio 26 iki vasario 3 d. 
Dalyvavo 6 komandos (po 4 šachmatininkus): 
rumunu, latviu, lenku (dvi kcm.), vokiečiu ir 
lietuviu. Buvo dar laukta dalyvaujant anglu 
kariu ir UNRROS rinktiniu, bet dėl trumpo 
laiko jos nedalyvavo.

Turnyras buvo iškilmingai atidarytas, daly
vaujant jo globėjams. Salės scena buvo isde- 
koruota anglu ir dalyvaujančiu tautu vėliavomis. 
Kalbose buvo iškelta šio turnyro reikšmė, kaip 
garbingu kovu ir tautu suartėjimo vieta.

Lenku komanda buvo laikoma stipriausiu 
favoritu, nes ji buvo sustiprinta dar ukrainie
čiais. Tačiau turnyras kaip tik iškėlė lietuviu

Lietuviai Sievershūttene
Sausio mėn. 6 d. Sievershūttene buvo sureng

tas pirmasis — kolonijos ikurtuviu koncertas. 
Kcncertan atsilankė UNRRA Team 244 direk
toriaus pavaduotojas p. Grant, lydimas kitu 
UNRRcs pareigūnu, vietos burmistrai, visa 
lietuviu kolonija ir vokiečiu. Koncerto pro
grama atliko segebergiskiai operos solistai — 
Alė Kalvaitytė, Izabelė Motiekaitienė, Petras 
Kovelis, baleto solistai — T. Vasiliauskienė ir 
Simas Velbasis. Solo paskambino ir solistams 
akcmpcravo pref. VI. Jakubėnas. Daines 
karstai sutiktos.

Po kcncerto svečiams is UNRRcs ir artistams 
buvo surengta kukli vakarienė, kuries metu 
p. Grant, dėkodamas lietuviams uz gražu 
priėmimą ir koncertą, palinkėjo neilgai vargti 
svetimoje salyje.

Naciu pastangos sunacinli Argentina
JAV vyriausybė apkaltino Argentinos vy

riausybe bendradarbiavus su naciais norint 
įsteigti totalitarini rėžimą Argentinoje.

JAV kaltinimai sutraukti 40000 žodžiu 
„mėlyrejoj krypoj“, pasiremiant naciu doku
mentais, rastais Vokietijoje.

Vokietijoj rasti dokumentai rodo, kad pulk. 
Percn ir buvęs prezidentas Reman Castillo 
derėjosi su vokiečiais, norėdami gauti povande
niniu laivu, priešlėktuvinės artilerijos ir kitu 
karo reikmenų. Deryboms buvęs is Argentinos 
pasiustas specialus asmuo i Vokietija, fiktyviai 
pasivadinės Argentinos konsulu Barselonoje. 
Trinidade britai si atsteva suėmė.

Perversmas
Bandymai su atominėmis bombomis, kuriuos 

Jung. Valstybės žada padaryti ateii ancia vasara 
Ramiajame Vandenyne netoli Maršalu salų, gali 
padaryti visuotini perversmą strategijoje ir 
pagrindiniu karo priemenių statyboje.

Naujai statomo 45 0001 karo laivo statyba tuo 
tarpu sustabdyta ir bus laukiama atominiu 
bombų bandymo rezultatu. To laivo statybai 
skirta 26 milijonai svaru sterlingu. Tas laivas, 
kuris numatytas pavadinti „Kentucky", būtu 
turėjęs 40 centimetru patrankas ir, be to, naujo
viškas raketines patrankas, lyg šiol dar neprakti
kuotas karo laivyne. Be to, JAV sustabdyta 
8 nauju karo laivu statyba.

Amerikcs karo strategijos ekspertai tvirtina, 
kad ne tik karo laivynas, bet ir didieji lėktuv- 
nėsiai jau yra muziejinės retenybės. Tiktai 

komanda. Lietuviai įveikė abi lenku komandas 
aukšta pasekme po 3,5:0,5, latvius 3 y. Su 
vokiečiais sukovejo 2:2 ir rumunus nugalėjo 
2,5:1,5. Tuo būdu lietuviai surinko 14,5 
tašku, lenku I - ji — 13, lenku II — u, 
rumunai — 8, latviai — 7,5 ir vokiečiai — 6 
taskus. Lietuviu komanda per visa turnyrą 
sudarė: K. Markevičius, G. Jurksaitis, E. Vis
mantas ir P. Prozorovas.

Turnyras buvo sukėlęs gyvo susidomėjimo. 
Is anglu komendanto ir UNRROS lietuviams 
buvo tarta daug šiltu žodžiu uz gerai suorgani
zuota turnyrą ir laimėjima. Baigimo iškilmėse 
garbės prezidiumas išdalino laimėtojams UN
RROS skirtas dovanas ir diplomus. Turnyro 
vadovas buvo K. Markevičius, teisėjas inz. 
Monochcwski, rengėjas — Watenstedto lie
tuviu komitetas. Jis ivyko lietuviu svetainėj.

Vasario 5 d. ten pat pradėtas naujas Tarptau
tinis šachmatu turnyras individualiai. Daly
vauja 12 vyru is 6 tautu. Is lietuviu jame daly
vauja K. Škėma is Blombergo.

Sievershūtteno kclcnijcje, kuria sudaro Sie- 
vershūtteno, Stuver bemo ir Hiittbleko kaimai, 
gyvena 290 lietuviu. Visi gyvena privačiai.

Pirmuoju lietuviu žygiu, įsikūrus naujoje 
kolonijoje, buvo įsteigta pradinė mokykla. 
Mokykla lanko 50 vaiku. Kaip naujakuriams 
yra epus mokslo priemenių ir vadovėliu reika
las. Mokyklos vedėjas yra mekyt. Ant. Min- 
gėla. Jam padeda mokyt. VI. Radavicius.

Kclcnijcje veikia anglu ir vokiečiu kalbos 
kursai. Taip pat veikia moterų rankdarbiu 
mėgėju ratelis. Atidaryta kolonijos skaitykla.

Kolonijoje gyvenančiu lietuviu sveikata rūpi
nasi gyd. A. Juskėnienė. Veikia ambulatorija.

Kolonija suorganizavo ir jos komendantas 
yra Segebergo Lietuviu Komiteto iždininkas 
vet. gyd. Natkevičius. GER. JUSKĖNAS

Argentines vyriausybė i amerikiečiu mėly
nąją knyga atsakė „mėlynai balta“ knyga, 
kurioje i kaltinimus atsakoma kaltinimais, esą, 
JAV įsteigusios Argentinoje savo sr.ipinėjimo 
tinklą. JAV kalti: an os, esą jos tuo būdu 
norinčios paveikti Argentinos rinkimus, įvyks
tančius vasario 24 d. Mat, pulk. Peronas yra 
kandidatas i prezidentus.

Argentinos pažangiųjų demokratu partija 
taip pat kaltina pulk. Peroną, esą, jis, kaip 
darbininku partijos kandidatas i prezidentus, 
noris pasinaudeti vasario 24 d. rinkimais, 
išvedant i gatve savo salininkus, kurie teroru 
ir neramumais turėtu atbaidyti opozicija nuo 
dalyvavimo rinkimuose.

strategijoje
vienas generolas Di ol ttle pasisakė uz karo 
laivyno reikšme ir ateičiai, nes esą atominės 
bombos, nežiūrint ju lemiamos reikšmės ateities 
karui, vis dėlto turi būti atgabenamos i pasky
rimo vietas.

NACIAI PRIIMAMI I KOMUNISTU 
PARTIJA

„Lūbecker Nachrichten-Blatt“ rašo, kad 
Bavarijos kemunistu partijos (KPD) sekre
torius padaręs pareiskima, jog buvę „padorūs 
naciai", kurie nori bendradarbiauti demokrati
nės Vokietijos atstatyme, gali būti priimti i 
kemunistu partija. Ju priėminas priklausysiąs 
nuo ju praeities tyrinėjimo rezultatu, kuri atlik- 
sianti speciali komisija.

Lenkai užsieniuose
Pagal okupaciniu kariniu organu provizori

nius duomenis, priverstinoj emigracijoj šiuo 
metu lenku esą: Vokietijoje (Amerikiečiu, Anglu 
ir Prancūzu zonose) — 1.090.000, Austrijoje, 
Šveicarijoj, Danijoj, Švedijoj, Norvegijoj, Jugo
slavijoj, Cekoslavokijoj ir Italijoj — 253.000. 
Belgijoj, Prancūzijoj, Olandijoj, Didz. Britani
joj, kituose Europos ir užjūrio (be Amerikos) 
kraštuose — 970.000. Tokiu būdu is viso 
susidara apie 2.500.000 lenku. Kitais lenku 
duomenimis, apie tiek pat lenku esą Sovietu 
Sąjungoje. Visa tai sudaro apie 5 milijonus 
lenku. Dar 4 milijonai lenku esą Siaurės 
Amerikoj ir apie 1 milijoną — Pietų Amerikoj 
taigi vėl susidara 5 milijonai. Tokiu būdu is 
viso lenku užsieniuose esą apie 10 milijonu, o 
dabartinėj Lenkijoj tik apie 15 milijonu. („Rok 
1945 w Lubece".)
FRANCO KERŠIJA MONARCHISTAMS

Ispanijos valstybės sefas gen. Franco, nepa- 
sk( Ibdamas priežasčių, atleido is pareigu 5 auk
štus monarchistus, ju skaičiuje hercogą Marra, 
užėmusi aukšta vieta švietimo ministerijoje. 
Atleistieji priklauso tiems 450 monarchistu, 
kurie siemis dienemis pasiuntė telegrama pre
tendentui i Ispanijos sesta Dcn Juanui, neseniai 
atvykusiam gyventi i Lisabona. Savo tele
gramoje šie 450 Ispanijos monarchistu kvietė 
Dcn Juar.a užimti Ispanijos sesta.

Ners gen. Franco dėl šio laiško pradžioje 
sakėsi nesiimsias jokiu represijų pries monar
chistus, tačiau dabartinis jo žygis rodo, jog 
Franco yra pasiryžęs monarchistus pavieniui 
likvidueti.

MANDZURIJOJE VĖL KOVOS
Mandzūrijcje tarp kinu komunistu ir vy

riausybės kariuomenės vėl prasidėjo kovos. Kini
jos vyriausybė paprašiusi Amerikos pagalbos 
kinu kariuomenei sustiprinti Mandzūrijcje.

Mirė lietuviai
Sausio 27 d. ilgokai ligoninėje pasirgęs, mirė 

klaipėdietis ūkininkas Jurgis Tydekas. Palaido
tas vasario 1 d. Slezvigo evangeliku kapinėse. 
Velionis gimęs 1889 m. balandžio 10 d. Kark
lininku km., Klaipėdos apskr.

1946 m. sausio 12 d. Mindeno ligoninėje 
mirė lietuvis Jonas Rastenis, gimęs 1922 m., 
kilęs is Utenos apskr. Palaidotas Lahdės 
kapinėse.

Paieškojimai
2. Vaičiūnas Florijonas, gy. Ansbach, 

Reuterstr. 9, Litauisches Lager, ieško savo 
sūnų: Vytauto ir Zigmo Vaičiūnu is Vilkaviškio 
apskr., Giedriu km., paimtu prie Tilžės apkasu 
kasti. Juos mate arba girdėję apie juos, prašomi 
pranešti tėvams.

3. Kun. Antanas Dapkus, gyv. Memmin
gen, Fliegerhorst, Litauisches Lager, ieško tėvo 
Tomo, s. Temo, Dapkaus, gim. 1875 m. Uk
mergės apskr., gyv. Šimkaičiuose, Raseinių 
apskr.

4. Juozas ir Albinas Ramanauskai, gyv. 
Wiesbaden, D.P. Camp, Lit. Lager, ieško tėvu: 
Onos ir Jcno Ramanausku ir sesers Magdės 
Juškevičienės, kil. is Kybartu, gyv. Pomeranijoj.

5. Galeckienė Antonina, gyv. Neuses 1 
bei Ansbach, Mittelfranken, ieško sūnaus H m- 
riko Galecko, gim. 1924. 4. 28, m. Vilniuje.

6. Juozas Slapkauskas, gyv. H .idenburgs 
Kaseme, Ansbach, ieško sūnaus Juozo Gedi
mino Slapkausko, gim. 1925.7.25, Kybartuose.

7. Ducmanas Stasys, gyv. Ansbach, Litau
isches Ls;er, ieso saius Viktoro Ducmano 
ir marčios Onos Palubinskaitės-Ducmanienės, 
abu gydytojai is Vilkaviškio.

8. A. Bartkus ir E. Grusaitė-Bartkienė, 
gyv. (21) Būnde (Westf.), UNRRA HQ, Hin- 
denburgstr. 30, ieško kun. Vinco Grušo is 
Tirkšlių, Ant. Balsio is Mažeikiu ir E. Skin- 
derytės-Tomasaitienės is Kauno.
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BALFO pirmininkas lankėsi Liubeke
Vasario 20—24 d. Liubeko lietuvius aplankė 

aukštas svečias— Bendrojo Amerikos Lietuviu 
Fondo (BALF) pirmininkas kun. dr. J. Kon
čius, siu metu pradzicj atvykęs is JAV i Europa 
ir dabar lankas lietuviu tremtiniu stovyklas 
Vakaru Vokietijoj. Kun. dr. J., Končius 
atvyko asmeniškai susipažinti su mūsų 
cionykscia būkle, su gyvenimo sąlygomis 
ir pasiinformuoti, kuo ir kaip mūsų 
broliai amerikiečiai galėtu mums padėti.

Liubekiskius lietuvius jis painformavo apie 
BALFO tikslus ir veikla. Šiuo metu BALF 
yra viena mums reikšmingiausiu organizacijų, 
nes ji pasirinko savo uždaviniu globoti lietu
vius, šio karo audru visam pasaulyje isblaskytus. 
Būdamas National War Fund narys, BALF is 
to didžiulio visos amerikiečiu tautos fondo 
gauna materialia parama, kuria jis jau šelpia 
lietuvius tremtinius, pirmiausiai mokslus einan
čia jaunuomene. Italijoj, Prancūzijoj, Švedijoj, 
Šveicarijoj ir keliuose kituose- kraštuose uni-

Oro maršalas sir Sholto Douglas
Naujas britu kariuomenės vadas Vokietijoj

Ligsicliris britu kariuomenės Vokietijoj 
vacas ir Didz. Britanijos rarys Kontrolinėj 
Sajur gir inkų Taryboj Vokietijai feldmaršalas 
visccurtas B. L. Montgomery yra paskirtas 
britu Generalinio stabo viršininku ir s. m. 
birželio 26 d. pradės eiti naująsias savo pareigas. 
Jo įpėdiniu Vokietijoj paskirtas oro maršalas 
sir Shclto Douglas, taip pat labai pasižymėjęs 
karys.

Oro maršalas sir S. Douglas yra 53 m. 
amžiaus. Prasidėjus aram Didžiajam karui, 
jis buvo Lincoln College Oxfcrde studentas. 
Mobilizuotas i kariuomene, is pradžių jis 
tarnavo viename lauko artilerijos pulke, bet 
jau 1915 m. perėjo i aviacija ir tapo lakūnu — 
naikintoju. Antrojoj karo pusėj iis vadovavo 
43 ir 84 anglu naikintoju eskadrilėms Prancūzi-

Anglas gina lietuviu garbe
Amerikiečiu spaudoje paskelbta eilė zinuciu, 

kad pabaltieciai, o, ju tarpe ir lietuviai, palankūs 
nacicnalsccialhmui ir pasižymi nusikaltimais.

Dėl tu zinuciu ne be pagrindo sujudo lie
tuviu stovyklos ir padarė reikiamu žygiu. įdo
miausia, kaip praneša „Aidai", kad pirmosios 
Mūncheno stovyklos direktoriaus pavaduoto
jas H. Ingham parašė „Stars and Stripes" dien
raščio redaktoriui šio turinio rasta:

„S. m. sausio 3 d. Tamstos paskelbėt 
straipsni apie Pabaltijo piliečius, esančius 
iškeldintųjų stovyklose. Is jo gaunamas 
įspūdis, kad Pabaltijo iškeldinti asmens 
išnaudoja sąjungininku vaisingumą ir, 
atsilygindami, vykdo žmogžudystes, va
gystes ir kitus kriminalinius nusikaltimus.

Tikiu, kad ir as turiu teise pareikšti savo 
nuomone šiuo klausimu ir prašau, kad 
mano balsas taip pat būtu išgirstas. As

Sučiupta šnipu gauja
Oficialiai Kanados min. pirm. Mackenzie 

King paskelbė, kad Kanadoje susekta sensa
cinga špionažo afera ir pradėtas griežtas plačiai 
issisakcjusio šnipu tinklo sekimas bei gaudymas.

Jau suimta daug asmenų, vien Kanados pilie
čiu, itartu valstybiniu paslapčių išdavimu arba 
bendradarbiavusiu. Min. pirm, pranešimu 
„slaptu ir konfidencialiu žinių" išdavimo aferoje 
be buvusiu ir esamu Kanados valdžios ištaigu 
tarnautoju taip pat dalyvavo ir vienos diploma
tinės atstovybės nariai Ottavoje.

Visoje Kanadoje ir uz Kanados ribų prasi-
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versitetus lanka lietuviai studentai gauna nuola
tines to fondo stipendijas. Be to, fondas 
pasiryžęs tremtinius sušelpti drabužiais ir 
medikamentais, taip pat jis susirūpinės mūsų 
mokyklomis, kurias pasiryžęs sušelpti 
mokslo priemonėmis, knygomis ir kt. Bet 
kokiu piniginiu pašaipu i Vokietija siusti kol 
kas negalų

Savo pranešime gerb. svečias ypač prašė mus 
visus įsidėmėti, kad svarbiausia mūsų visu 
tremtiniu pareiga esanti išsaugoti savo 
gera varda. Kaip nepaprastai esą malonu is 
svetimųjų išgirsti gerus atsiliepimus ir gera 
nuomone apie lietuvius ir kaip esą skaudu; kai 
vie nas kitas mūsų čia savo negarbingais veiks
mais ta nuomone gadinąs ir tuo kenkiąs visu 
tremtiniu ir visos tautos vardui. Visu lietuviu 
pareiga būti kuo tauriausiais, visais atž
vilgiais kuo svariausiais ir kratytis visu 
negerovių, žeminančiu mūsų varda.

jcj ir uz narsumą ir asmenine drąsą buvo 
pakeltas i pulkininko leitenanto laipsni.

Pasibaigus karui, sir Douglas ėjo įvairias 
pareigas karo aviacijos stabe. Jis parašė plačiai 
žinoma knyga „Kova ere“, kurioj gvildenami 
karo aviacijos uždaviniai ir taktika. 1928 m. 
jis buvo paskirtas North Weald aviacijos punkto 
viršininku, o vėliau ėjo atsakingas pareigas 
Viduriniuose Rytuose. 1936 m. jis buvo pa
skirtas britu oro ministerijos vieno skyriaus 
direktorių, o 1940 m. RAF — Britu karalis- 
kesies aviacijos generalinio stabo pavaduotoju. 
Šio karo metu jis buvo vienas is žymiausiu 
britu aviacijos vadu. Jam ypač artimai teko 
susidurti "su užsieniečiais lakūnais, buvusiais 
Britu vyr. kariuomenės vadovybės žinioj, ypač 
su lenkais ir čekais, kuriu jis yra labai gerbiamas.

esu anglas, kuris padėjau vadovauti iškel
dintu asmenų ivairiu tautybių stovyklai 
nuo 1945 m. gegužės mėnesio. Si stovykla 
dabar yra bemaž vienu Pabaltieciu gyve
nama ir man malonu konstatuoti, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės yra 
patys padoriausi is visu 32 tautu, su 
kuriomis turėjau reikalu. Jie yra kul
tūringi, gero elgesio ir malonūs pažinti.

Yra skaudu matyti, kad žmonės, kurie 
jau yra patyrė tiek nelaimiu, dar yra puo
lami piktais šmeižtais . As manau, kad 
daug vokiečiu stengėsi visus nusikaltimus 
primesti iškeldintiems asmenims ir, gal 
būt, jiems per daug lengvai pavyksta įti
kinti kai kuriuos lengvatikius Karinės 
Valdžios pareigūnus.

Reiškiu pagarba, (—) H. Ingham, Deputy 
Director, UNRRA Team 124.“ 

dėjo didžiausia Kanados istorijoje šnipu me
džioklė. UzKanadcs sienų iki šiol suimta tiktai 
Anglijoje vienas asmuo, kurio tautybė dar 
nenustatyta. Jis yra valdžios pareigūnas. Sis 
Londone suimtasis lėktuvu atgabentas i Ka
nada tardyti. Nors Kanados valdžios ištaigos 
cėl sies aferos laikosi didžiausio santūrumo, 
bet jau tiek žinoma, kad tie šnipinėjimo centro 
agentai buvo savo viršininku įvairiomis re
presijų priemonėmis verčiami karta jau pradėta 
žinių isoavimo darba vykdyti toliau.

Kaltinimai isvietintiems
Pries kelias dienas .Daily Herald' isspausdino 

dvi gana būdingas žinutes: viena savo kores
pondento is Vienos, antraja Reuterio is Frank
furto a. M. Pirmoji pavadinta: „Naciai gauna 
geras maisto normas" ir jos įžangoj pridėta 
tokia redakcijos pastaba: „Vakar atėjo nusis
kundimai apie fantemiskas pronaciu ir anti- 
demokratu armijas, kuries vis dar tebelaikomos 
Austrijos ir Vokietijos stovyklose ir gauna 
geras maisto normas." Toliau spausdinamas 
koresp. G. E. R. Gedye pranešimas is Vienos: 
„Vienas socialistu partijos lyderiu Vorarlberge, 
Prancūzu zonoj, neseniai pareiškė darbinin
kams fakta, kad prohitleriniai savanoriai — 
caristiniai emigrantai, vengru fašistai, 
baltai ir lenkai — gauna daug daugiau 
mėsos per savaite negu vietos gyventojai 
per mėnesi. Vienas vietinės valdžios valdinin
kas Amerikiečiu zonoj pareiškė, kad Vlasovo 
antisevietinės armijos vyrai ir jugoslavu quis- 
lingai, kuriu skaičius siekias tūkstančius, kartais 
išvyksta is savo lageriu i plėšikavimo ekspe
dicijas. O vieno socialistu partijos centro 
tarnautojo Britu zonoj man buvo pareikšta 
apie lageri tarp Villacho ir Veldeno, kuriam 
gyvena prohitleriski vengru savanoriai, kalba 
apie ta diena, kai jie galėsią gražinti feodalus 
dvarininkus.“

Antrojoj žinutėj, pavadintoj „Dar uniformo
se" jau konkrečiai liečiami Pabaltijo tautu trem
tiniai. Joje rasema: „Aukšto laipsnio JAV 
karininkas, kaip Reuteris praneša, pareiškęs: 
„JAV armijos vadovybė Vokietijoj rengia 
griežta tyrinėjimą apie 90000 lietuviu, 
estu ir ’a viu, kurie gauna pagerinta uz- 
laikyma, kaip isvietinti asmens. Daugelis 
ju dar tebedėvi Wehrmachto uniformas, 
kuriose jie buvo paimti i nelaisve. Visi 
jie gauna 2300 koloriju maisto per diena 
UNRROS saskaiton. Mes negalime.laikyti 
pronaciu stovyklose su tikrais D.P., kurie 
kentėjo nuo naciu. Jei mes turėsim pa
siusti juos atgal jėga, mes tai padarysim."

Rinkimai Belgijoj
Paaiškėjus rirkimu rezultatams,atsistatydino 

Belgijcs vyriausybė. Princas reger tas paprašė 
ligsiclini ministeri pirmininką Achille van 
Ackeri eiti pareigas teliau. Rinkimuose, ligšio
liniais duomenimis, daugiausiai balsu gavo 
krikščioniu socialistu partija „Katalikai", lai
mėje 92 atstovus. Belgijcs katalikai yra vienin
telė partija, kuri reikalauja karaliaus Leopoldo 
grizimo i sesta.

Antra stambiausi Belgijos partija yra 
socialistai, per rinkimus gave 68 vietas. Ko
munistai laimėjo 23 vietas, tai yra, 14 vietų 
daugiau, negu turėjo seniau. Liberijai tegavo 
18 vietų, tuo prarasdami u vietų. Belgu 
demokratu unija gavo tik viena atstovą.

Krikščioniu socialistu partijos pirmininkui 
de Schrijver pavesta sudaryti nauja vyriausybe

PASAULIO SAUGUMO TARYBA 
VĖL SUSIRINKS KOVO 31 D.

Anglijos ir Prancūzijos uzs. reik, ministeriam 
Bevinui ir Bidault pareiškus sutikima atšaukti 
is Sirijos ir Libanono savo kariuomenes, UNO 
Saugumo Taryba baigė debatus Levantės 
valstybių (Sirijos ir Libanono) reikalu.

Naujai sesijai Pasaulio Saugumo Taryba 
susirinks kovo 31d. ne be Londone, o New 
yerke, kur UNO laikinai pasirinko savo rezi
dencija.

Ats. Redaktorius Faustas Kirsa
Leidėjas: Liubeko Lietuviu Komitetas

Adr. Ltibeck, MoltkestraBe la, telef. 2 20 50. 
Lūbecker Zeitung Veria -s- und Druckerei-KG.

Liibeck. 246 1500 (847) KlasseC
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