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Jeronimas Cicėnas Faktai ir problemos

Argi taiksto-

Gegužės 1 d. 
išspausdintas 

Ameriką, kad 
ir karo kurs-

Naujasis 
karalius

Jau praėjusiais me- 
pradžioje gen. Mar- 
užs. reikalų ministe- 
buvo plačiai kalba- 
atsistatydins.

Didžiosios Britanijos vice 
Indijai Lordas

Louis Moutbaiten 
laikinosios Indijos vyriausybės

lengvai viešumą nepasiekia.
vietoje yra paskirtas Robert La- 
žymus New Yorko bankininkas ir

Erich 
Ellen- 
Rink, 
Groti,

d r- Ganke, Mamat, Brand, We- 
Harsch, Miiller, Jordan, Hart- 
Habermann ir Mueller, dr. von 
Spinkier, W. Seffar, Kirchheer

tarpe- Iš viso nesu-
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Gegužės 9 d. Amerikos Kongresas 
287 prieš 107 priėmė Turkijai ir Gra:' 
kijai pagalbos įstatymo projektą. Ame
rikoje laukiama, kad šių savaitę spe- korespondentas iš 
eikli komisija, kuri yra sudaryta šio 
įstatymo modifikavimui dėl pasireiš
kusių kai kurių nuomonių skirtumų 
tarp senato ir kongreso, šį įstatymų 
galutinai parengs ir Trumanas galės jį 
pasirašyti. Amerikos uostuose jau 
stovi pakrauti įvairia medžiaga laivai, 
kurie, kai tik įstatymas bus pasirašytas, 
išplauks j paskyrimo vietas- Šio įsta
tymo priėmimas turės nepaprastos 
reikšmės visai pasaulio politikai.

Maskva, pasibaigus keturių ministrų 
pasitarimams, nė kiek nepakeitė savo 
tono JAV atžvilgiu. * JAV specialus

MES NESKALDOME 
PASAULIO 

w. LIPPMAN 
APIE MARSHALLIO POLITIKĄ 
„New-York Herald Tribūne“ (20.4.) 

Lippman rašo:
„Marshallis Maskvoje pasiekė dau

giau, nei kad atrodo. Daug padurė, kad 
atitaisytų JAV kjaidas europėjinėje 
politikoje, kurias jis paveldėjo, o ku-. 
rių pašalinimas yrą būtina** sąlygą susi
tarimui su Rusija- Prieš kiekvieną 
susitarimą su Rusija turime žinoti, 
kiek stipriai yra suharmonizuota JAV, 
D. Britanijos ir Prancūzijos politika, 
visų pirma, Vokietijos atžvilgiu. 
Didžiausia klaida mūsų politikoje bu
vo tezė, kad taiką Europoje galima at
statyti be europiečių. Didžioji Tre
jukė, kurios joks narys nepriklausė 
Europai, neįstengė nustatyti kontinento 
likimo. Prieš metus Bevinas pirmą Ludite prirašyti knygų, 
kartą pabandė susitarti su Prancūzija 
Vokietijos reikalu, kas įgalino pasita
rimus taip pat su Belgija ir Olandija. 
Bet Bevinas neturėjo pakankamai 
stipraus įsitikinimo tame reikale, nei 
stiprios Byrnes paramos. Žinoma, Mar- 
shallis negalėjo su Molotovu Maskvoje 
susitarti. Stoka vienybės tarp Vakarų 
didžiųjų valstybių skatina Rusiją prie 
obstrukcijos, ir tik Vakarų sutarimas 
palenktų arba priverstų Rusiją prie 
taikos. Pagal logiką ir iš daugelio pa
tyrimų žinoma, kad Rusija dalyvaus 
Europos susitarime tik tuometę kai ži
nos, kad didesnioji Europos dalis nori 
susitarimo, net be Rusijos. Mes nestei
giame Vakarų bloko, mes kuriame 
sistemą, kuri pakvies lygiomis daly
vauti visą Ęytų Europą ir Rusiją. Nes
kaldome pasaulį į dvi lygias dalis, nes 
jau yra dvi. Tačiau, jungiant didesnę 
dalį Europos, artinamės prie vieno pa 
šaulio. Kuriame sistemą valstybių, su
gebančių gyventi ir vystytis be Rusi
jos, bet siūlome Rusijai ir jos sąjun
gininkams daug naudos, jei prisijungtų. 
Vedame politiką: su Rusija, jei tas 
galima, be Rusijos, jei tas būtina, het 
ir šiuo atveju neužtrenkiant prieš ją 
durų. Šiaip ar taip, ilgai nelauksime, 
jei pati Rusija nutars išsijungti. Tokią 
politiką veda Marshallis.

-T —____(,Vrhtęs Biųl.) .

Ir Lietuvoje buvo Lidice 
i/ann, Girckens, Krause, Langner, Ja- 

cke, Muller, Pol, Wilhelm Spilger, gen. 
Ditfurt von Ostmann, Krieg, Muller, 
Deckmami, Hingst, Lenzen, Wulf, Ge- 
wecke, von Staden, Neum. Appenrodt, 
Hektor, Drauk, Maurer, Bungner, Lan
ge, kapitonai Morgan, Pabst ir Keidel, 
leitenantai Weiss ir Tilmen, Giur, SS 
kap. Reinert, de Grenai, Gafaken, ba
ron von Ropp, Reke,. Schmitz, 
Maier, Schmoll, Frauenfuhrer 
brok, gestapo agentai: Wagner, 
Pilgram, Auer, Pimiger, Kittle,
Wulf, Gert, Neugebauer, Arzartschwa- 
ger, Richter, Hermann- Maiėr ir 
Schweinbergcr, Martin Weisa, Elisabeth 
Seeling, pulk* Erhardt, Rosenkrantz, 
Ewert, 
lema, 
mann, 
Berg,
ir Gillaud; Hecke, Faulhaber, Peer, 
Btoke, Soroket, Wulp, Hans Lutz ir 
Įeit. Muller.

’ Šis sąrašas nėra pilnas. Jo papildy
me turi triūstis ir tremtiniai, ypač gy
vendami buvusių vilkų gūžtoj — Vo
kietijoj. Privalome išaiškinti visus 
mūsų tautos budelius 1941. VI. 22* — 
1944 m- vasaros būvyje. Esame artojų 
ir žvejų tauta. Mėgstame darbą ir 
rimtį. Mes, kaip ir visas pasaulis, ne
apkenčiame įsibrovėlių ir galvijų žmo
gaus kailyje. Lietuvos Valstybei atsi-

Balandžio 24 d- Prahos radijas daug 
kartų pakartojo: ... tiek ir tiek Ges
tapo karininkų ir eilinių žandarų nu
teista mirti už Lidice. Prahos prane
šimą su paaiškinimais pakartojo viso 
pasaulio radijai ir 
plauko po viešąją 
gelmiam vandeny. 
Lidice įvykius. Už 
reigūno nužudymą 
Čekijos gyvenvietę, 
čekų tautą ir, kaip 
ir Lidice, nekaltas 

Tačiau šia proga
nieku būdu nebenutylimų pastabų sau 
ir pasauliui- Lidice perėjo į istoriją 
kaip vokiečių niekšybės, o čekų did
vyriškumo pavyzdys. Jau spėta apie.

Plačiai kalbė
ta Nuernbergo byloje. Ruošiama fil
mą. Amerikoje vienas miestas per
krikštytas į Lidice. Bet, būkime ob
jektyvūs, ar vieni čekai 1939—1945 m- 
būvy ją priešinosi nacionalsocializmui? 
Kur ten tau, jie tesusisėmė visų tautų 
rezistencinio sąjūdžio grietinėlę- Sa
kysim, kad ir antroji slavų tauta — 
lenkai, neteko per 5 milij. gyventojų. 
Kai krito Westerplatte, aktyvusis ir 
pasyvusis pasipriešinimas buvo tęsia
mas toliau. O Pawiak, Auswitz, 
danek, bolševikiškas Katynas ir

šiųjų lietuvių 
prantama, kodėl mes tylime apie Lie
tuvos okupantą Nr. 2.
masi prie dėsnių — apie mirusius nie
ko, nebent gera? Deja, šis, dėsnis 
okupantų atžvilgiu, nevalia taikyti. 
Niekšą, nors jis ir kritęs, angelu negi 
vadinsi, o jei vadinsi, pats suniekšėsi, 
nes bandymas niekšybes nuslėpti jau 
yra nusikaltimas prieš tautiečius, ku
rie žuvo koncentracijos stovyklose, 
Gestapo rūsiuose, frontų kaiteliojimesi 
ir tremtyje.

1942 m* sausio mėn. Rygoje buvo 
įsteigta draugija „Ostlandui“ adminis
truoti, kurios pagrindinis tikslas bu
vo dvaruose įkurdinti vokiečius kolo
nistus. Pagal nepilnus „Eltos“ duo
menis, 1942 m. rudenį jau 16.300 vo
kiečių šeimų buvo įkurdinta Lietuvo
je. Per visą okupacijos laikotarpį vo
kiečiai negailestingai mėtė ūkininkus 
ir plėšė ūkius. 1942 m. rudenį 2-087 
ūkininkai neteko žemės Marijampolės, 
Kėdainių, Vilkaviškio ir Tauragės apJ 
skrityse. Buvo atimtas ir kilnojama
sis inventorius: 2-475 
karvės, 2.973 kiaulės, ! 
plūgai, 1.318 akėčių 
Jie turėjo palikti ir 
kius: 16.037 dv. cnt.

uaneK, noiseviKisKas rvaiynas ir dekCI1*- miežių, 22.914 
šimtys kilų, o virš visa ko, lyg saulė •!’7,052 dv. cnt. bulvių 

Vien Kaune ir Vilniuje sunaikinta

spauda, Lidice vėl 
opiniją, lyg lydys 
Mes prisimename 

vieno vokiečio pa- 
Gestapo -sudegino 

Mes užjaučiame 
viso to meto, taip 
aukas gerbiame. z 
skverbiasi keletas

Maj-

Cekų

arkliai, 2-267 
2-386 avys, 1.426 
ir 859 vežimai- 
šiuos javų kie- 
rugių, 1-314 'dv. 

dv- cnt- avižų,

SOVIETŲ VYRIAUSYBE — „ZOOLO
GIJOS SODAS“

New York Herald Tribune atstovy
bės Maskvoje įsteigimo proga Mr. 
Harold Stassen, kurį Respublikonų 
partija žada išstatyti kandidatu į JAV 

< prezidentus, turėjo pas^calbėjimą su 
Stalinu ir nusiskundė, kad Sov. Sąjun
ga cenzūruoja siunčiamas užsienio ko
respondentų žinias ir kad nedalyvauja 
pasaulio idėjų pasikeitime. Taip pat 
buvo priminta, kad prieš 2 metus į 
Sov. Sąjungą nebuvo įsileista 
konų partijos organo NYHT 
dento*

Į tai Stalinas atsakė, kad 
JAV korespondentų yra „blogai nusi- 

, teikę“ Sov. Sąjungos atžvilgiu- Jis ne
matąs jokio skirtumo tarp Demokratų 
ir Respublikonų partijų. Stalinas .nu
rodė, kad JAV ir Sov. S-ga ir D. Bri
tanija galėtų gražiai' bendradarbiauti 
ir toliau, kaip kad Teherane bendra- 
darbiavo. Jis kaltino JAV žurnalistus, 
jog jie dažnai išgalvoję sensacingas ži
nias, kad jų laikraščiai daugiau uždirb
tų. Esą net ir dabar vienas JAV ko-

Respubli- 
korespon-

daugumas

Senatorius Warren Austin 
naujasis JAV atstovas Atominės ener
gijos kontrolės komisijoje. Jis pakeitė 

pasitraukusį Bernardą Baruchą

lespondentas sufabrikavo žinią, kad 
Churchillio gimimo dienos proga Te
herane suruoštame pokylyje Stalinas 
sudavęs marš. Timošenko per galvą, 
tuo tarpu kai marš. Timošenko iš viso 
ten nebuvęs-

Stalinas sutiko su Mr. Stasscu teigi
mu, kad spauda, užsienio prekyba ir 
kultūriniai santykiai yra tos sferos, kur 
dvi sistemos galėtų rasti būdus priside
rinti ir pagerintų santykius, tačiau nu
rodė, kad jo kraštui būsią sunku pa
naikinti cenzūrą- Molotovas tai ban
dęs padaryti keletą kartų, bet kiekvie
ną kartą vėl turėjęs cenzūrą grąžinti, 
nors tai ir vėl reikėję apgailestauti. 
1945 m. rudenį Stalinui išvykus atosto- 

korespondentai pradėję skelbti,

virš žemės, Varšuvos sukilimas- 
Lidice, palyginti, tėra smėlio dulkelė-

Visa ko paslaptis glūdi čekų veržlio
je ir visus pranešančioje propagandoje. 
Visai be piktos valios prisimena Haše- 
ko „Šauniojo kareivio Šveiko nuoty
kiai“. Čekai realistai iki kaulų sme
genų, iš Lidice daro ir biznį: San 
Francisco konferencijos užkulisiuose 
rinko aukų Lidice atstatymui; nuo 
anos konferencijos praėjo pora gražių 
metelių. Ir toliau vožiama Lidice ko- 
zeriu- Šit, BBC pranešimu, vasarą 
Prahoje įvyks 50-000 delegatų suvažia
vimas. Bus atstovaujama 60 tautų „de
mokratinis“ (skaityk: komunistinis) 
jaunimas. Darbotvarkėje ir- - - viso 
pasaulio talka Lidice atstatymui. Bir
želį Zueriche įvyks socialistinio inter
nacionalo atstovų suvažiavimath jau 
prieš mėnesį Prahos radijo pranešėjas 
patarė, kad būtų susirūpinta- - Lidi
ce atstatymu.

Ko mes lietuviai galime pasimokyti 
iš visų tų šnektų apie Lidice? Nagi, 
valios išeiti iš perdidelio ir tautai pra
žūtingo kuklumo- Aišku, įkyrumas nė
ra dorybė, bet ir savų žygių nutylėji
mas taipgis beprotybė- Kaip 2><2=:4, 
Lietuvoje buvo ne vienas Lidice, klai
ki ir apokaliptiška jųjų grandis juosė 
visą okupaciją Nr. 2. Čia bent trum
pai:

Pagal nepilnus duomenis, Lietuvoje 
koncentracijoj stovyklose naciai iš
naikino 156.000 karo belaisvių ir su
degino arbax negyvai nukankino 
300.000 civilių- Gal kas mėgsta smulk
menas: 1941 m- rugsėjį Eišiškėse SS 
iš kulkosvaidžių sušaudė 800 žmonių. 
Prienuose vokiškieji žudikai, SS kap. 
Reinarto vadovaujami, nužudė per 
30-000 žmonių. Žvilgterkim į IX for
tą Kaune. Kasdien grioviuose gulėda
vo po 3000—4000 lavonų kiekviename 
(iki 1943 m. spalio mėn- ten sunaikin
ta per 50.000 žmonių).

O kiek žmonių žuvo Švenčionių ap
skrityje, kai SS batalijonai nusiaubė 
kiekvieną žemės metrelį? O Pirčiu
pio tragedija? Tai kaimas Rūdninkų 
girių atokaitoj prie plento iš Vilniaus 
į Gardiną- Tai pagarbos vertas kai
mas: lietuviškas ir giedras kaip vaiko 
šypseną prieš saulę- Ne vieną okupa
ciją vyriškai pergyveno, ir mirė kan
kinio didvyrio mjrtimi 1944 m. bir
želio 3 dieną- Vokiečiai budeliai, 
apsupę kaimą, vyrus suvarė į vieną pa
statą, o moteris ir vaikus — į kitus 
tris pastatus — ir padegė. Kai, pasta
tams baigiant degti, pusgyviai vaikai 
šliaužė lyg ugnies kupsteliai, o vyrai 
kaip padegtos strėlės šokinėjo iš pa
matų degėsių, — prabilo tankų kulko- 

‘ svaidžiai- Žuvo 119 žmonių (69 vaikai, 
•29 moters ir 21 vyras).

Tėvynė negali, tai mes, tremtiniai, 
šituos šiurpulingus Lietuvos kančios 
dokumenjus privalome išvilkti į pa
saulio viešumą visuose Vakaruose. Ži
nokime, kad pasaulis apskritai ir kiek* 
viena tauta atskirai turi savo rūpesčių 
vargų ir neįstengia vienur kitur paste
bėti visai žmonijai būdingų ir nepa
mirštinų įvykių. Privalu priminti ir 
nuolat 
rios, žmogiškos širdies, 
proto ir didelės doros žmones.

1 gal 
bus 
mai 
gali

• ti
kūmas gali skaudžiai 
tautos

■ ieškos
tremtyje, laisvuose Vakaruose, gyvenu-

Maskvos praneša, 
kad tuoj po Maskvos pasitarimų Krem
liuje buvo priimti įvairių darbininkų 
sričių atstovai, jaunimo delegatai ir iš 
įvairių respublikų atvykę žmonės. 
Maskvoje apie konferenciją nieko ne
buvo rašoma ir atrodo,, kad pries kie
tą Amerikos laikyseną ir Maskva ne
norės savo pozicijų užleisti. Ypatingai 
nedraugišką poziciją Amerikos atžvil
giu yra užėmęs Sov. S-gos žinomas ra
šytojas Ilija Erenburg. 
proga Pravdoje jo 
straipsnis atvirai kaltina 
ši vedanti imperialistinę 
tymo politiką.

Gegužės 12 d- BBC pranešė, kad at
sistatydino buvęs JAV užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas Dean Acheson. 
Oficialiame prez. Trumano komunika
te sakoma, kad buvęs ministras jau se
niai. prašėsi atleidžiamas, nes norįs 
grįžti į privatų gyvenimą ir verstis ad
vokato praktika- 
tais ir šių metų 
shalliui perėmus 
rijos vadovavimą 
m a, kad Acheson

Gegužės 8 d. jis padarė svarbų pa
reiškimą spaudos žmonėms, kad Ame
rika ir toliau jaučianti pareigą tęsti 
pagalbos tiekimą karo nuniokotiems 
Europos ir Azijos kraštams. Apie šį 
jo pareiškimą nepaprastai teigiamai 
atsiliepė Londono radijas. Šio atsista
tydinimo priežasčių reikia ieškoti 
principinių klausimų /Sprendime, kurie 
taip

Jo 
wett, 
karo metu lyuvęs karo ministro pava
duotojas aviacijos reikalams. Šias pa
reigas jis pradės eiti nuo š. m- birže
lio 30 d., nes nuo to laiko išeis p- 
Acheson-

Visa Anglijos spauda pabrėžia, kad 
konservatoriai supranta, jog laikas ne
stovi vietoje ir nuo jo negalima atsi
likti. Dabar padarytos nuolaidos yra 
ne kas kita, kaip pripažinimas savo bu
vusių klaidų, kurios neleido laimėti 
buvusių parlamento rinkimų. Kairieji 
laikraščiai tvirtina, kad naujoji konser
vatorių partijos programa yra ne kas 
kita, kaip d a rb iečių programos pa
mėgdžiojimas. Komunistų Daily Wor
ker stačiai rašo, jog konservatoriai už
siima hipokrizija.

sveikina
vicepirmininką Pandit Nehru Dehli 

mieste

gų, 
kad Molotovas jį priveretęs atostogau
ti, o vėliau kiti korespondentai paskel-

JT generalinis sekretorius Trygve Lie su savo dukterimis vienoje puotoje
New Yorke

Gegužės 12 d. Vienoje susirinko ke
turių didžiųjų valstybių Maskvos susi
tarimu įkurtoji komisija, kuri spręs 
Austrijos taikos sutarties klausimą- Ir 
vėl bus svarstomi reparacijų, Jugosla
vijos teritorinių reikalavimų, Austri

jos turtų ir kiti esminiai klausimai, dėl 
kurių nebuvo galima susitarti Mask
voje- Tos dienos Times apie šį susiti
kimą rašo, kad kuriai nors pusei rei
kės padaryti nuolaidų, nes priešingai, 
ir šis susitikimas duos tokį pat fiasko, 
kokį davė Maskva. Korespondentai iš - 
Vienos praneša, kad Austrijos vyriausy
bės sluogsniuose reiškiamas gyvas ne
pasitenkinimas, jog jos atstovai nebuvo

BBC skelbia apie nepaprastą anglų 
tautos džiaugsmą dėl gegužės 12 d. 
Anglijos kąraliaus Jurgio VI su kara
liene Elzbieta sugrįžimo į Angliją. Mi
nios žmonių Portsmoutho uoste sukė
lė milžiniškas ovacijas sugrįžusiai ka
rališkajai šeimai. Ir Anglijos visa tos 
dienos spauda bevbjk vienbalsiai pa
brėžia, kad dabar, kada kalbama apie 
imperijos byrėjimą, žmonių nuotaikos 

“rodo visai ką kita- Karaliaus vizito 
pietų Afrikoje metu ne tik europie
čiai, bet ir visi čiabuviai nacionalistai 
karštai sveikino karalių, kaip sbvo be
tarpiškąjį monarchą. Dabar tą patį . _
rodo ir Anglijos gyventojai. Laikrdš-arPa^v^PSt^ i pasitarimus, 
čiai pabrėžia, kad Anglijos karalius 
yra, buvo ir, bus tas vienijantis impe
rijos ryšys, kuris laiko visą Anglijos 
tautų šeimą vienoje bedruomenėje.

Gegužes 11 d. New York Times ben. 
dradarbis Baldwin staipsnyje apie pa
saulyje laikomas karines pajėgas ir su 
tuo susijusias išlaidas nurodo, kad da
bar visame pasaulyje yra išleidžiama 
10 milijardą dolerių daugiau, negu 
1938 m., kada pasaulis stovėjo ant an
trojo pasaulinio karo slenksčio. Straips
nyje nurodoma, kad šiuo metu su 
ginklu rankoje stovi 19 milijonų vyrų.

skardenti belstis į visus jaut- 
nepaperkamo 

Kiti, 
būt, šį-tą iš Lietuvos kančių ir 
girdėję, bet, neturėdami pakanka- 
konkrečių faktų ir argumentų, ne- 
mūsų Respublikos byloje dalyvau- 
kaip gynėjai. Šis mūsų nepaslan-

atsiliepti visos 
ateičiai. Istorija kaltininkų
ne Tėvynėje pasilikusių, bet

14*012 gyvenamųjų namų. Kas atly
gins nuostolius, kurių lietuvių tauta 
patyrė naciams sudeginus evangelikų- 
reformatų sinodo biblioteką, įsteigtą 
1611 m. ir turėjusią 20.000 knygų uni
kumų iš 16—18 
Šiaulių „Aušros“ 
mą?

LTSR iki šiol 
blausius nusikaltėlius: 
Matissen, Freundt, dr. von Renteln, 
Nabersberg, dr. Persch, kap. Schonen- 
beck, dr. Decksheimer, Jeckeln, SS 
gen.. Harm, SS gefl. Wysotzky, dr. 
Fuchs, dr. Musil, Hintze, gen. Wanse, 
dr- Wrode, Frick, Wohr, Merse, gen. 
Just, Kossmann, Kostmann, Wester, 
dr. Kobe, Dukart, Luet, Fiese, Dūnn- 
bie\ prof. Kasnitz, Gaul, Friedrich, 
Ross, Froiich, Elsmann, Dolling, Hoff-

amžių? Kas atgailės 
muziejaus sunaikini-

nustatė šiuos svar-
Lohse, Esse,

stačius, bus kitų rūpesčių, bus reika
las naujų nusikaltėlių pėdų ieškoti, — 
mūsų tautos ir visos žmonijos istorijai 
brangi medžiaga pasimirš ar net visai 
dings. Šit įspėjantis nutikimas: 1939 m. 
vasarą P. Ru seek a 8 iš Kauno atvykęs 
Vilniuje spausdino įvairių žmonh] at
siminimų rinkinį „Lietuva Didžiajame 
Kare“ Man teko koreguoti* Nuo 
anos vokiečių okupacijos tebuvo pra
ėję vos 20 metų, ir daugelio dalykų 
nebegalima buvo sutikrinti nei archy
vuos, nei gyvųjų žmonių atminime- 
Rinkinys išėjo sų spragom. Tąsią pat 
gali nutikti ir su 1939—1945 m. laiko 
tarpu. Netolimos praeities vaizdui 
suausti turi dirbti visi geros valios 
tautiečiai, ypač visų sričių pirmūnai, 
nes iš tų, kurie svarbesniame poste bu
dėjo ar budi, ir daugiau reikalaujama.

Gegužės *12 d- Anglijos konservato
rių vad. Tory partija paskelbė savo 
naująją programą, kuri akcentuojama 
„Industrijos chartoje“. Ją parengė žy
mūs konservatorių vadovai kaip But- 
leris, Littelton, Stanley ir kt., o apro

bavo pats Churchillis. Ji žymiai ski- _ w __
riaši nuo ankstybesniųjų programų ir iŠ jų Sov. S-ga laiko 3,8 mil., Anglija. 
yra prisiderinusi prie naujo gyvenimo 1,2 mil- ir Amerika 0,67 mil* vyrų. 
reikalavimų. Taip pav-, Anglijos kon- / Laikraštininkas toliau nurodo, kad Sov.

S-ga šiuo metu turinti 25-000 karinių 
lėktuvų, o JAV — 37.000- Toliau 
straipsnyje nurodoma, kad į milžiniš
kas faktinas karo išlaidas neįeina tos 
sumos, kurios yra skiriamos atominės 
energijo's, bakteriologinio karo ir kitų 
nežinomų ginklų gamybai. Straipsnyje 
klausiama, kur žengia pasaulis, ves
damas šias nepaprasto masto ginklavi
mosi lenktynes. r

servatoriai sutinka su geležinkelių, 
anglies kasyklų ir Anglijos banko nu
savinimu,. tvirtindami, 
grįžę į vyriausybę šių 
yra praėję pro visas 
isniitucijas, nesistengs.
žinoma, Anglijos konservatoriai anks
čiau buvo griežčiausiai priešingi bet 
kokiai suvalstybinimo politikai, kurią 
savo programoje įsirašę darbiečiai.

kad ir jie 
istatypių, kurie 
parlamentarines 
pakeisti^ Kaip

bė, kad Stalinas, grįžęs iš atostogų, su
naikinsiąs Molotovą- Takios pasakos 
Sovietų vyriausybę charakterizavo kaip 
„zoologijos sodą“. Sovietų tauta dėl 
to buvo labai įpykusi, ir Sov. vyriau
sybė vėl turėjo cenzūrą grąžinti.

NYHT

Svarbu išvažiuojantiems, svarbu 
ir liekantiems

jėgiantį ar nenorintį suvaldyti 
švarių palinkimų.

2. Ryšys pamažu 
„Lietuvių Žodyje“ 
dėl ryšio tarp jau 
šių ir kol kas dar 
lietuvių. Tas ryšys, kol vietii su ki
tais susižino, reikalauja nemaža laiko- 
Po to skaitytojai buvo painformuoti, 
kad apsikeitimas laiškais vyksiąs greit, 
atseit, būsianti greitesnė pašto tarnyba.

rankos reikalingos! Tokios Žinios tik pradžiuginti galėjo, 
bet tik teoretiškai, o praktiškai reika
las bene blogėja. Civiliniu paštu į 
Angliją siunčiamas laiškas keliauja 
gana ilgai, iš Anglijos jo kelionė taip 
pat vargu ar trumpesnė. Ligi gegu
žės mėn. pradžios dar buvo galima 
siųsti laiškus per UNRRA’os gerovės 
skyrius, kurie surinktuosius laiškus ati
duodavo kariniam paštui, su juo at
siskaitydami pagal atitinkamą taksą 
(taigi iš Vokietijos laiškus siųsdami 
tremtiniai nei nemokėdavo persiunti
mo išlaidų). Dabar šis kelias jau ne
beprieinamas, taigi tenka naudotis vie. 
nu tuo nejudriuoju civiliniu paštu.

Anglijon išvažiavę lietuviai, jausda
miesi turtingesni, nori Vokietijoje li
kusiems artimiesiems šį tą atsiųsti. Juo 
toliau, juo šis klausimas vis labiau 
aktualės, o civiliniu paštu siunčiami 
siuntinėliai vaikščios savaites.

O gal karinė vadovybė sutiktų ir to
liau padėti tremtiniams, paimdama iš 
jų už laiškų persiuntimą atitinkamą 
mokestį, gal leisdama pagal atitinka
mą kursą nusipirkti čia pašto ženklų, 
nes iš Anglijos siunčiamieji laiškai ir 
siuntiniai visą laiką pačių siuntėjų bū
davo apmokami? Jei taip atsitiktų — 
visi būtų didžiai dėkingi- Padėka 
priklausys ir mūsų bendruomenės va
dovams, jei jie šituo pasirūpintų ir 
už mus visus pakalbėtų ir paprašytų.

Lagaminai raišiojanti 
lietuviai 
truputį, 
stovyklų 
gyventi 
čių vis 
siems, tiek važiuojantiems^ tiek lie
kantiems, todėl pravartu būtų juos ir 
pasvarstyti bent trumpai, kai tik išky
la. Pasvarstę gal surasime priemonių 
ir išspręsti-

1. Tik švarios 
Važiuojame dirbti, kaip paprasti dar-* 
bininkai- \Tik maža dalelė gal išsiteks 
administracijoje, stovykloms tvarkyti, 
kur jos bus sudarytos, šiaip, kiek sa 
vo kruopščiu darbu užsikalsime, tiek 
ir turėsime, iš tiek ir pragyventi pri
valėsime. Vis dėlto ne paslaptis, kad 
tarp mūsų yra ir tokių retų egzemp
liorių, kurie nepajėgia šitai suprasti. 
Važiuoja ten ir ilgapirščiai, kurie sa
vo liguistus palinkimus rodo ir 
jame mums krašte ir verčia mus 
donuoti, daro mums gėdą-

Iš kiekvieno atskiro lietuvio 
sprendžiama apie visus. Dėl vieno ki
to ilgapirščio nepasitikėjimas kris ant 
šimtų galvų, tie šimtai niekuo nekal
tai turės atkęsti. Mūsų ausis jau pa
siekė pirmosios nemalonios 
grabštukus- Štai kalbama 
ną, dėl kurios neprotingų 
tekę nukentėti tiek su ja 
bendradarbėms, tiek kai kuriems vie
tiniams pašaliečiams? Gal ji ir nesi
liaus, bet reikalas atsidurs atitinkamo
se rankose, ir bus gėda visiems.

Tokių dalykų gal pasitaikys ir kito
se vietose, bet jie negali būti pralei
džiami pro pirštus. Kai bus ryšinin
kai, jie privalės rasti priemonių, juos 
teks informuoti visais šitokiais reika
lais ir prašyli daryti išvadas, o šian
dien, kur jau yra pora lietuvių, jų pa
reiga griežtai sudrausti trečiąjį, uepa-

virvėmis, ir 
keliauja už Lamanšo. Po 

šimtais išsiskiria iš buvusių 
ir ten, anglų žemėje, pradeda 

naujais rūpesčiais- Tų rūpes- 
naujų iškils tiek nuvažiavu-

savo ne

Anąkart 
užsiminę 
atsidūru-

nau-
rau-

bus

žinios apie 
apie mergi- 
darbų jau 
dirbančioms

sunkėja.
buvome
Anglijoje
Vokietijoje likusių

AUKŠTOS KAINOS IR KRIZES PAVOJUS JAV
The Manchester Guardian š- m- Nr. - gauti. Yra nuolatines butų trūkumas, 

kuris dėl įvairiij priežasčių yra pašali, 
namas ne taip greitai, kaip buvo tikė
tasi.

Nors paviršutiniškai žiūrint, atlygini- 
mo vidurkis daugiau pakilo negu kai
nos, tačau milijonų juodadarbių darbi- 
ninku uždarbis pakilo labai nežymiai 
arba ir visai nepakilo. Tas pats tinka 
ir tam tikroms profesijoms ir pensinin
kams. Taupymo lygis yra labai smar
kiai kritęs. Ekspertai tvirtina, kad 
žmonės dabar išleidžią savo santaupas 
maistui ir kitiems neatidėliotiniems rei
kalams* Ekonomistai tvirtina, kad da
bartinėmis kainomis žmonės negali 
pirkti prekių, kurios jiems yra patie
kiamos, todėl artimiausiais mėnesiais 
arba turinčios kristi kainos arba su
vartojimas turėsiąs žymiai sumažėti.

— BBC, IV. 27. Belgijos kabinetas 
taupumo sumetimais nutarė atleisti iš 
valstybės įstaigų apie x/5 visų tarnau
tojų.

31-355 skelbia, kad JAV kainos nenu
stoja kilusios, nors prezidentas Truma- 
nas keliomis progomis ir tarėsi su įvai
riomis firmomis ka nų sum.žjn>mo rei
kalu. Nors keletas vadovaujančių JAV 
ekonomistų ir buvo įsitikinę, kad kri
zė turėjusi prasidėti jau prieš keletą 
savaičių, tačiau, priešingai, beveik ' - 
ai ekonominio pajėgumo indeksai 
šiol vis dar kyla.

Dabartinė padėtas atrodo taip, 
lyginimai yra pakilę dvigubai už prieš
karinius, o kainos pakilo apie 1,5 kar
to. Dirbančiųjų yra 58 000.000, t. y. 
4.000.000 daugiau kaip buvo prieš vie
nerius metus. Bedarbių yra 2.500.000- 
Daugelis amerikiečių yra pratę dažnai 
savo darbovietes keisti- Nuolatinio 
vartojimo prekių pagaminama tiek, 
kad patenkina pareikalavimus. Auto
mobilių ir sunkiosios namų apyvokos 
daiktų jaučiamas trūkumas- Kai ku
rių aprangos dalykų netrūksta, tačiau 
vyriškų drabužių iki šiol yra sunku

iki

Al

3. Gal jie krūvoj galėtų išsitekti? 
Mano stovykloje siuvinėjamos lėlės, 
kilimėliai ir kitokios lietuviškos gro
žybės, kurios pagamintos patenka į lie
tuvių ir nelietuvių rankas- Šitomis 
dailybėmis grožimasi, jos kalba mūsų 
vardu. Suprasdami tai, mes džiaugia
mės visi sutartinai, rašome apie tai 
laikraščiuose.

Čia pat yra ir medžio dirbinių dirb
tuvėlė, kuri nespėja gaminti puikių 
lėkščių, kryželių, rašalinių, peleninių, 
dėžučių. - - Užsakymų visada daugiau, 
negu spėja padaryti vyrai, prasėdintie- 
ji prie įrankių ne tik dieną, bet ir va
karus, net naktis.

Tokių dirbtuvėlių yra ir daugiau, 
ne tik maniškėje parapijoje. Nors ir 
labai gaila, bet jos turės susilikviduo- 
ti, kai moterys ir vyrai, nenorėdami 
likti Vokietijoje, užsirašys išvažiuoti. 
Tos dirbtuvėlės, pamažu augusios ir 
stiprėjusioa, iš karto subyrės, jei jomis 
iš anksto nebus'pasirūpinta-

Kaip dabar čia jomis rūpinsies!? 
Nuvažiavę į Angliją, iš pradžių nega
lime ir galvoti apie dirbtuvėlių steigi
mą, kaip ir aš negalvoju užsidirbti 
duoną savo plunksna. Pasirašę sutar
tis, turėsime imtis visiškai naujo dar
bo, be to, jei kas patarpininkaus, lėles 
stovinėjusios moterys galėtų patekti 
kur nors į vieną stovyklą, ir laisvalai
kiu jos su noru suėjusios išsiuvinėtų 
lėlę. Vyrams visiškai sveika būtų su

rasti kelią visiems į vieną medžio 
apdirbimo ar stalių dirbtuvę. Jie visi 
vėl drožinėtų, baigę savo pareigas- 
Jie ir jos garsintų mūsų lietuviškąjį 
meną, mūsų tautos vardą- Taigi būtų 
verta pasirūpinti ir patarpininkauti.

4. Ką sukūrėme — tegu eina su mu
mis. Dalis lietuvių tą pora pokapitu- 
liacinių metų, atsiprašant, pramiegojo, 
pradykinėjo, bet daugumas ne tik dir
bo, bet' ir kūrė- Ėjo knygos, laikraš* 
čiai, buvo gaminamos įvairios dailybės- 
Kas mėgo geriau pavalgyti, pardavęs 
rūkorius savo cigarečių normą, dairė
si duonos, o kai kas nepasitenkino 
vien pilvu ar dailesniu skuduru, bet 
susirinko laikraščių ir žurnalų komp
lektus. knygų rinkinius, kitas — lie
tuviškų drožinių ir siuvinių.

Kur išvažiuodami visa tai padėsime? 
Ar taip lengva ranka ir išmėtysime, 
lengvindami bagažą? Tik jau ne! 
Kas surinkta — tegu važiuoja kartu 
su mumis. Kelionėje vežiojant ir ne
šiojant bus nemaža vargo ir rūpesčių, 
gal ir kliūčių, bet viską reikėtų nuga
lėti, įveikti. Tie kultūriniai turtai, 
kuriuos turime sukūrę, tegu lydi mus 
šioje kelionėje, kad nereikėtų vėl iš 
naujo pradėti- Mokslo įstaigos, tik
riausia, gaus leidimus išgabenti per 
vargą surinktas mokslo priemones, o 
privatiems asmenims, jei būtų kur su
tikta kliūčių, padėkime nugalėti jas-

K. Barėnas

1



Liėtuvių Žodis 20 nr. 2

Pasikalbėjimas su Anglijos Darbo ir Tautinės Tarnybos atstovu
Gegužės 13 d. vienas „Lietuvių 

Žodžio“ redaktorius su latvių ir estų 
laikraščių redaktoriais dalyvavo pasi
kalbėjime, kurį suteikė Anglijos Darbo 
ir Tautinės Tarnybos atstovas Britų zo. 
noje. Jis pasidžiaugė, kad šia proga 
galės atsakyti į eilę klausimų, kurio 
domina išvykstančiuosius į D. Brita
niją. Ateityje, jeigu atsiras daugiau 
klausimų, jis pasižadėjo taip pat pain
formuoti. Mūsų skaitytojams patei
kiame klausimus ir atsakymus.

— Kokį statusą turės pabaltiečiai 
nuvykę dirbti į Angliją?

— Visi pabaltiečiai, kurie atvyksta 
dirbti į Angliją, bus skaitomi savano
riais darbininkais iš Europos. Angliš
kai — European. Voluntary Worker. 
Šis pavadinimas sutrumpinamas į EVW. 
Jie bus traktuojami, kaip ir visi Ang
lijos ir iš užsienio atvykę darbininkai. 
Jie gaus tas pačias darbo ir socialinio 
aprūpinimo sąlygas, kaip ir anglų dar
bininkai. Po 5 metų kiekvienas jų tu
rės teisę paduoti Anglijos vyriausybei 
prašymą, kad jam būtų suteikta Ang 
lijos pilietybė. Suprantama, kad dėl 
ilgos eilės, kurie nori Anglijos pilie
tybę gauti, šis klausimas gali nebūti 
taip greitai išspręstas. Atvykusiais į 
Ąngliją dirbti pabaltiečiais rūpinsis 
Anglijos vyriausybė.

— Ar pasikeis atvykusių į Angliją 
dirbti padėtis pasibaigus 1 metų sutar
ties laikui ir ar galės jie vėliau (po 
metų) pasirinkti kitą darbą arba iške
liauti į kitus kraštus?

— Darbo sutarties metų terminas 
galioja tik tiems asmenims, kurife ne
norės dirbti pagal anglų Darbo .Mini
sterijos nurodymus, arba kurie pasiro
dys neverti anglų pasitikėjimo. Visi 
kiti Anglijoje galės likti, kiek jie no
rės, jeigu prisilaikys Darbo Ministe- 
rjos potvarkių. Iš Anglijos / išvykti į 
kitus kraštus kliūčių nebus daroma- 
Jeigu ir po 2 mėnesių atvykusia susi
darys galimybę emigruoti į kitą kraštą 
tad jam nebus kliudoma- Tačiau rei
kia pabrėžti, kad ir anglai, kurie nori 
išvykti į kolonijas ar kitus krašuts, dėl 
laivų trūkumo, turi laukti Anglijoje 
gana ilgą laiką.

— Ar tie asmens, kurie nesutinka 
palikti savo šeimų ir pagal dabartinę 
schemą savanoriškai išvykti į Angliją, 
nustos galimybės tai vėliau įvykdyti? 
— Šios galimybės nenustojamą. As
menys, norį vėliau išvykti su savo šei
momis, dabar registruojasi komisijose, 
įsakmiai pabrėždami šį savo pageida
vimą, kad vyks kartu tik su savo šeima.

— Ar akmenys, kurie dabar neužsi- jis dabar yra diskutuojamas. Anglijai 
rašo, nenustoja galimybės Šia proga 
pasinaudoti?

— Ne, šie asmenys šį savo savano
rišką pageidavimą galės pareikšti vė
liau, tik dabar nežinoma, kada bus 
vykdoma sekanti schema.

— Kokioje padėtyje bus žmonės, 
kurie taps invalidais arba nedarbin
gais: ligos, gimdymo ar kitais atvejais?

— Kiekvienas dirbantysis bus ap
draustas pagal Anglijos socialinius nuo
status ir gaus tokias pašalpas, kokias 
gauna anghj darbininkai.

— Ar bus registruojami visokios rū-* 
šies akademinio išsilavinimo asmens, 
artistai, rašytojai, žurnalistai ir kitos 
specialios paskirties ar meno grupės, 
kurios Anglijoje galėtų dirbti savo 
profesijoje?

— Į šį klausimą sunku atsakyti, nes

pirmoje eilėje reikia darbininkų. Ang
lijoje tapti advokatu, žurnalistu ar 
rašytoju, nemokant kalbos ir nežinant 
vietinių įstatymų ir papročių, yra neį
manoma- Jau dabar yra dedamos pa
stangos, kad nuvykusiems aptarnauti 
būtų nusiųsta dvasininkų ir gydytojų- 
Gydytojai galės dirbti tik stovyklose, 
aptarnaudami savuosius tautiečius. Bet 
ir čia jų teisės bus apibrėžtos. Pav., 
gydytojas neturės teisės išrašyti mir
ties pažymėjimo. Jie taip pat negalės 
išrašyti receptų, kuriuose būtų prira
šytos stiprios nuodų normos. Jie ga
lės vykti kaip administracijos darbi
ninkai. Pabrėžtiria, kad jų bus paimta 
proporcingai pagal išvykstančių darbi
ninkų skaičių- Artistų klausimas neiš
spręstas* Jie dabar gali vykti kaip pa
prasti darbininkai. Tačiau ir šiuo at
veju jie nenustoja galimybės vėliau

jami ir vėliau bus išvežti palaipsniui 
mažomis 
staigaus 
bortinis 
procesas.

— Ar

įsijungti į savo profesinį darbą, kad 
galėtų aptarnauti savąsias tautines 
grupes.

— Ar bus galima išvykti asmeninio, 
turintiems daugiau kaip 50 metų?

— Ši galimybė nėra atmesta. Ta
čiau dabar imami darbininkai tik ligi 
50 m. amžiaus. Reikalinga, kad dabar 
nuvykusiais būtų patenkinti darb
daviai, kad jie gerai užsirekomenduotų 
ir savo darbu* sudarytų galimybę at
vykti

Ar bus galima išplėsti šeimos turimos mokyklos ir aptarnaujami dva- 
narių -1—Iv; —- • s-— ----................................-
kitus

ir vyresnio amžiaus žmonėms.

skaičių, įskaitant į juos tėvus ir 
šeimų narius? x
Kol kas, ne. Šis klausimas yra 

svarstomas ir į jį atsakymą bus galima 
duoti vėliau-

— Ar pabaltiečiai, kurie dirba miš
ko kirtimo įstaigų žinioje (NGTC), 
taip pat bus išvežti į Angliją?

— Taip. Dabar jie yra registmo-

t

grupėmis* Norima, kad dėl 
jų išvežimo nenukentėtų da- 
sekmingai vykstantis darbo

tiesa, kad Anglijos tekstilės 
pramonėje galės dirbti moterys tik 
tarp 20—30 m. amžiaus?

— Ne* Šioje pramonės šakoje ga
lės dirbti visos moterys, kurios pagal 
dabartinę schemą vyksta į Angliją.

— Ar yra kas ruošiama, kad būtų

išaugs geri
— Kiek 

darbininkas 
savo šeimą.

— Ankstyvesniais 
ty tieji atlyginimai yra minimalūs ir 
dabar šis klausimas yra naujai svars
tomas.

— Kadangi dabar išvežamų daiktų 
svoris yra labai apibrėžtas, ar išvyk
stančioms šeimoms nebus padaryta ku
rių nors palengvinimų, kad bagažo kie- 
kis būtų padidinta?? Ar liks galioje 
karinės valdžios potvarkis Nr. 73, ku
riuo išvykstančioms iš Vokietijos šei
moms (DP) yra draudžiama išsivežti 
jų asmeninio turto daugiau kaip už 
RM. 500,—

— Aišku, kad išvykstančios šeimos 
galės išsivežti (/augiau turto, ir šis 
klausimas dabar yra svarstomas. Ka-

D. Britanijos piliečiai, 
uždirbs 
ir ar

Anglijon nuvykęs 
jis galės išlaikyti

potvarkiais nusta-

siniai reikalai?
— Taip. Anglijoje stovyklose bus 

galima turėti savas tautines mokyklas 
ir vaikų darželius. Tačiau reikia neuž
miršti, kad kalbos išmokimas yra pir
mos svarbos reikalas. Todėl šiose 
mokyklose privalės būti dėstoma anglų 
kalba. Anglijos Darbo Ministerija tiki, ------------ ------ y— -------------- ---
kad iš nuvokusiųjų, o ypač iš jų vaikų rinės valdžios potvarkis Nr. 73 netai-

Lordas Pakenham — naujasis D. Bri
tanijos ministeris Vokietijos ir Austri

jos reikalams

2) Užisenio valiutų sumas, viršijan
čias viršminėtas sumas, siūloma depo
nuoti įstaigose, kurios yra atsakingos 
už DP pcrkeldinimą, ir gauti iš jų 
kvitą, kad Kontrolinė Komisija Vo
kietijai pervestų tas sumas į Jungtinę 
Karaliją, kur jos bus iškeistos ir grą
žintos atitinkamiems savininkams An
glijoje. Tas netaikoma RMarkių 
liūtai, kuri, jei viršija virštnbiėtą su- 

•mą, turi likti 
sąskaitoje, kol bus nustatyta išmokėji
mo bazė*

3) Prašoma 
muoti apie šituos valiutų suvaržymus.

pas.: C. A. B. McVittie 
už karo belaisvių ir tremtinių 

reikalams viršininką.
DR. EGKENER STATYS 

AMERIKIEČIAMS CEPELINUS
New Yorkas* DPD, Sovifctų žinių 

agentūros „Tasso“ pranešimu, vo
kiečių cepelinų statybos specialistas dr.

Trumpos pasaulio žinios
ATSISTATYDINO ITALIJOS VY

RIAUSYBĖ
BBC, V. 13. Roma. Gegužės 13 d. 

koalicinio Italijos kabineto pirminin
kas de Gasperi įteikė prezidentui de 
Niccolai vyriausybės atsistatydinimo 
pareiškimą. De Gasperi kaltina socia
listus ir komunistus atsisakius remti jo 
ūkinę ir finansinę politiką.

TREMTINIAI BUS GLOBOJAMI
BBC, V. 13. Pranešama, kad vyk

domasis Tarptautinės pabėgėlių orga
nizacijos komitetas nutarė globoti apie 
1 mil. tremtinių ir pabėgėlių ir po 
birželio 30 d., kai UNRRA sustabdys 
savo šalpos darbą.
JAV KARINĖS MISIJOS Į TURKIJĄ

DPD, V. 13. Gegužės 1? d. į Anka- 
rą atvyksta pirmoji JAV karinė misi
ja, kuri susipažins su Turkijos karine 
padėtimi. Ji lankys įvairias strategi
nes vietas ir Juodosios jūros pakrantį- 
Jos dėmesys bus atkreiptas į aerodro
mų ir karo aviacijos parengimą, 
gūžės 22 d. 
misija.
LENKIJOS 

SU
DPD, V.

šventa-

fronto 
didelį

va-

Voknlijoje užsaldytoje

Oficialus pra
nešimas apie 

valiutą
Kontrolinės Komisijos Vokietijai, 

(Britų Skyriaus) karo belaisvių ir 
tremtinių reikalams pranešimas užsie* 
nio valiutos reikalu iš š. m. balandžio 
mėn* 15 d. . j

1) Kontrolinė Valdyba, Londone, Eckener lankėsi JAV, kaip amerikiečių 
a. « tal. jurininkų svečias- Spėjama, kad JAV

paves jam pastatyti 8 cepelinus, kurie 
bus naudojami poliarinėje srityje.

WALLACE ĮSPĖJA DĖL NAUJO 
KRAUJO PRALIEJIMO EUROPOJE
Ohio, DPD. Savo pirmoje kalboje 

JAV Wallace įspėjo Ameriką dėl bet 
kokio mėginimo Europą priversti pa
sidaryti „Amerikos ginklo 
ninke“, ties tai Europą vestų 
kraujo praliejimą.

Tokias Amerikos pastangas 
pavadino logiška Trumano doktrinos 
išdava, nurodydamas, kad „Graikija ir 
Turkija buvo pirmoji tos idėjos išdava; 
Prancūzija bus antroji, o Korėja ir 
Kinija, gal būt, trečioji ir ketvirtoji.“

dabar nustatė valiutos suvaržymo l 
sykles, kurios taikomos tremtiniams, 
vykstantiems į Jungtinę Karaliją. Že
miau paduodamas valiutų sumas gali 
turėti kiekvienas individas, atvykęs į 
Jungtinę Karaliją; tačiau dėl kitų va
liutų sumų, kurias DP gali pasiimti 
savimi, nėra jokių suvaržymų.

su

visus DP gerai painfor-

__ _ _ Ge- 
į Turkiją atvyks antroji

Sterlingų svarų . . 20
Austrų Šilingų * . 40
Belgų frankų . . * . 1000
Olandų guldenų . 30
Prancūzų frankų . 4.000
RM . - - i . . 40
Italų lirų . 5.000
Tripoliu lirų . . * 480
Norvegų kronų . . 50

bendri- 
į naują

Wallace

ŠARVUOČIAI KOVOJA 
UKRAINIEČIAIS
11. Varšuva^ Lenkijos 

vyriausybė oficialiai pranešė, kad prieš
ukrainiečius banditus. siaučiančius 
Karpatų papėdėje, dabar yra naudoja
mi šarvuočių daliniai.

Pranešime teigiama, kad ukrainie
čių eilėse kovoja vokiečiai SS-ininkai, 
gen. Vlasovo armijos likučiai ir vengrų 
bei serbų karinių organizacijų įtariai. 
ROMA STREIKUOJA DĖL SUŠAU

DYTŲJŲ SICILIJOJE
Roma, DPD. Gegužės 1 d. Sicilijoje 

buvo sušaudyta iš kulkosvaidžių 8 as
menys). Protestuodami prieš tai visų 
valdžios įstaigų tarnautojai ir fabrikų 
darbininkai pradėjo Romoje generalinį 
streiką, kurį pasekė Milanas ir kiti 
didesnieji miestai. Darbininkai su
rengė didelį susirinkimą- Kaip ilgai 
streikas Romoje užtruks, dar neži- 
moma.

SOVIETAI DALYVAUS ŽENEVOS 
ŪKINĖJE KONFERENCIJOJE

Londonas. Žinia, kad sovietai vis 
dėlto išsiuntė savo delegaciją į Ženevą 
dalyvauti pasitarimuose Europos ūkio 
reikalais, kaip praneša Reuterio diplo
matinis korespondentas, Londono poli
tiniuose sluoksniuose sukėlė viltį dėl 
galimo ūkinio bendradarbiavimo* Lon
dono pasitarimuose Sovietų Sąjunga 
buvo pareiškusi savo nusistatymą ūkio 
komisijoje Europos reikalams nedaly
vauti.

— Oslo, DPD. Britų rekordinis lėk
tuvas „Gloster Meteor“, greičiausias 
lėktuvas pasaulyje, iš Stockholm© į 
Oslo nuskrido tik per 37 minutes.

— Paryžius, DPD. Paryžiaus „Valy
mo teismas“ už akių nuteisė mirties 
bausme už bendradarbiavimą su vokie
čiais tris savaitraščio ,Je Sui’s Par- 
tout“ laikraštininkus: Charles Leesca, 
Alain Labreaux ir Adolphe.

— Melbournas, DPD. Visoje Austra
lijoje prasidėjo generalinis streikas dėl 
atlyginimo pakėlimo už darbą 
dieniais-

— Nankingas, DPD. Kinijos 
žinių agentūra praneša apie
Kinijos vyriausybininkų laimėjimą 
Schangtun fronte, kuriame apie 80 kini 
nuo komunistų sostinės Liny, vadovau
jant gen. Tang En Po, sunaikinta pu
santros komunistų divizijos.

— Tokio, DPD- Japonijos Impera
torius Hirohito ketvirtą kartą atvyko 
pas amerikiečių karo vadą Japonijoje 
Mac Arthurą. Pokalbis užtrūko vieną 
valandą. Manoma, jog Imperatorius 
padėkojo generolui už bendradarbia
vimą, sudarant naują Japonijos konsti
tuciją, ir aptarė taikos sutarties gali
mybes bei Japonijos užsienio prekybos 
reikalus.

— Praha, DPD.' Čekoslovakijos 
teismai ir vyr. tribunolas nuo t-— 
įkūrimo pradžios nuteisė 250-000 as
menų; ig jų daugiau kaip 430 mirties 
sprendimų.

— Berlynas, DPD. Kilęs gaisras 
Berlyno chemijos fabrike Dr. Sieg
mund und Co. padare nuostolių už 
100-000 RM.

Londonas, DPD. Didžiosios Brita
nijos Druhamo grafijoje pradėjo strei
ką 26.000 angliakasių, protestuodami 
prieš vyriausybės nutarimą įvesti 5*kių 
dienų darbo savaitę, kuri jiems atimtų 
30—70 šilingų uždarbio.

— Roma, DPD. Italijos politiniuose 
sluoksniuose kalbama apie galimus pa
sikeitimus Italijos kabinete. /

- Budapeštas, DPD. Vengrijos tei- 
ministras Riesz, socialdemo- 

spaudos atstovams interview pareiškė, 
kad Vengrijos užsienių reikalų poli
tika turi derintis su Sovietų Sąjungos 
politika. Kelias iš Budapešto į Maskvą 
einąs per Prahą ir Bielgradą.

— Varšuva, DPD. Ukrainiečių vy- 
riausybės delegacija atvyko 
pasirašyti lenkųhukrainiečių 
pasikeitimo protokolą, kuris 
milijonų lenkų, gyvenančių į 
Curzono linijos, ir 480-000 
čių, kurie gyvena dabartinės Lenkijos 
srityje.

Viena, DPD. Britų karinių pajėgų 
vedas Austrijoje paskelbė atsišaukimą 
į. Austrijoje esančius jugoslavus DP, 
kuriame pažadėjo 60 dienų maisto da
vinį tiems, kurie ^grįš į Jugoslaviją.

įkūrėjas 
1897 m. 
nuopel- 
žymūs: 
sistemą, 

rimtus 
raidai-

Pasaulinės pašto sąjungos 
Heinrich von Stephan. Miręs 
balandžio 8 dieną Berlyne. Jo 
nai pašto istorijoje yra labai 
jis labai suprastino visą pašto 
išrado pašto atvirukus, davė 
pagrindus tolimesnei pašto
Pažymėtina? kad jis savo paštininko 
karjerą pradėjo paprastu pašto rašti
ninku, o mirė jau būdamas pirmuoju 

savo4valslybės sekretoriumi pašto reikalams 
Vokietijoje . (DPD.)

8j

į Varšuvą 
gyventojų 
liečia 1,3 
rytus nuo 
ukrainie-

KARO BELAISVIŲ LIKIMAS SOV. 
SĄJUNGOJE

Manchester Guardian Weekly s* m. 
17 nr. skelbia, jog Vokietijos 'Socialde
mokratų partijos 1 
draugija apklausinėj a belaisvių gimi-‘ 
nes, kad ištirtų vokiečių karo belaisvių, 
patekusių į Sov. Sąjungą, likimą.

Draugija užklausė belaisvių gimines, 
ar jie turi tikslių žinių apie belaisvio 
likimą Sov. Sąjungoj. Apklausinėjimo 
tikslas yra nustatyti kiek galima tikres
nį belaisvių skaičių, nes Molotovo nu
rodytasis skaičius yra beveik trigubai 
mažesnis už iki to laiko buvusį tikrą 
belaisvių skaičių.

„Spandauer Volksblatt“ pranešimu, 
per dvi savniui riuOšios akcijos pra
džios gauta keli šimtai tūkstančių atsa
kymų.

Vokietijos socialdemokratų partijos 
vado Dr. Schumacherio pareiškimu, ši 
akcija bus tęsiama, kol bus išaiškintas 
Sov. Sąjungoj dingusių vokiečių karo 
belaisvių likimas*

— DPD 9. V* Gegužės 8 d. dviejų 
metų Vokietijos kapituliacijos sukak
ties proga Paryžiuje prie Triumfo arkos 
įvyko demonstracijų. Po jų atsiskyrusi 
jaunų vyrų grupė, eidama Elziejaus 
gatvėmis, šaukė: „Ant kartuvių Tho- 
rezą ir prie vyriausybės vairo de 
Gaulle“.

— Buenos Aires, DPD. Argentina 
atnaujina dilpomatinius santykius su 
Bulgarija.

komas.
— Ar dirbantieji’ Anglijoje galės 

siųsti tam tikrą °/o pinigų savo šei
moms į Vokietiją?

— Ne. Dirbantieji turės teisę siųsti 
savo šeimoms maisto ir dėvėtų rūbų 
siuntinius, kaip tai yra nustatyta pa
gal Anglijos pašto ir muitinių pot
varkius*

— Kas 
šeimomis, 
liją, ligi 
maitintojus?

— Ligi šeimos bus perkeltos į 
liją, joms bus teikiama ta pati globa 
kaip ir dabar. Jei UNRRA nustotų 
veikti, tada šią globą teiks CCG ar 
kitos organizacijos, kurios globos vi
sus likusius DP.

— Ar bus vykdomos kitos schemos, 
pabaigus „Westward ĘO“.

— Manoma, kad šią schemą užbai
gus, būsiąs vykdomas naujas planas.

Pono atstovo nuomone, išvežus dir
bančiuosius, bus vežamos jų šeimos ir 
tik po to trečioje eilėje darbininkai 
kartu su šeimomis* Nereikia užmiršti, 
kad Anglijoje nepaprastai trūksta butų. 

x Anglams reikia pastatyti apie 2—3 mil. 
namų, kad galėtų patenkinti Anglijoje 
gyvenančių butų reikalavimus. Todėl, 
pilnai suprantama, kad nuvykusieji tu
rės gyventi stovyklose arba bendruo
menėse. Anglijos vyriausybė dės visas 
pastangas, kad kiekvienas dirbantysis 
galėtų įsijungti į tokią darbo sritį, kuri 
jam yra artimiausia pagal jo pro
fesinį pasirengimą. A. B.

rūpinsis Vokietijoje likusių 
kurie išvyko darbams į 
jos bus perkeltos pas

Ang* 
savo

Ang-

belaisviams padėti Sultonasxk6voja 
dėl Maroko

Manchester Guardian Weekly š* m. 
Nr. 14 skelbia, kad Maroko sultonas iš* 
leido manifestą, nukreiptą prieš Pran
cūzuos politiką, kuriame jis reikalau
ja tiesioginių santykių ne tik su Pran
cūzija, 
„kurios 
gins jų 
tuojama 
Maroko 
gą. Jis 
kraitas, 
tų arabų kraštais, ir reikalauja kad vi
sų arabų kraštų tarpusaviai santykiai bu
tų dar labiau stiprinami tol, kol Ara
bų Lyga pasidarys įtakinga pasaulio 
jėga. Jis yra įsitikinęs, kad kultūri
niai santykiai 'tadės kraštų santykiams 
tvirtėti ir todėl ragina marokiečius 
steigti aukštesnes mokymo institucijas, 
kurių programos būtų tokios pat, kaip 
Kairo , Sirijos, Libanono ir Irako ati
tinkamų fakultetų.

Manifestas rodo, kad Maroko politi
ka norima pasukti visai priešinga Pran
cūzijos politikai kryptimi. Sultonas 
propaguoja pan arabizmę ir Arabų Ly
gę, į kurių Prancūzijos viešoji nuomo
nė žiūri su tam tikru nepasitikėjimu.

bet ir su kitomis valstybėmis, 
gynė Maroko laisvę ir kurios 
reikalus“. Manifeste prote** 
prieš protektoratą ir prieš 
įjurgi’-ią į Pran rijai jos aąjttft- - 
teigia, kad Maroko yra arabų 

glaudžiai susijęs su kitais Ry*

Šio straipsnio autorius, klaipė
diškis vokiečių, z žurnalistas*, kurio 

♦ pavardės čia neminėsime, buvo 
Karaliaučiuje paimtas į sovietų 
nelaisvę ir nugabentas į karo be
laisvių stovyklą Kaune prie VI 
forto, kur išbuvo nuo 1945 m. 
birželio iki 1946 m. balandžio, ir 
paleistas dėl sveikatos atvyko | 
Vokietiją, kur, susitikęs senus pa
žįstamus iš Klaipėdos laikų. nu 
pasakojo savo pergyvenimus sovie
tų okupuotoje Lietuvoje, o vėliau 
savo įspūdžius parašė raštu lietu
vių ir vokiečių spaudai, tuo būdu 
norėdamas atsidėkoti lietuvių tau
tai, kurios geraširdiškumo dėka, 
kaip jis pabrėžimai tvirtina, jis 
išliko gyvas.

Kaip 'ilgai mes žygiuojame? Žy
giuojame? Ne, mes nežy g:uo;ame, 
mes velkamės, suvargę, sumušti ir su
laužyti, beviltiškai akis į priekyje ei
nančiojo kojas įbedę. Burna išdžiū
vusi, lūpos kruvinos suskilnaic s/ Ne
baigiamomis gatvėmis, kurios veda į 
rusų nelaisvę, mes svyruodami slenka
me Ryti) linkui. Mus slegia badas ir 
klaikus klausimas: argi jau viskas 
baigta, ar tai jau galas?

Toli užpakalyje liko tebegaruoją Ka. 
raliaučiaus griuvėsiai, kur mes per ka
pituliaciją 1945 m- balandžio 9 d. bu
vome rusų paimti į nelaisvę.

Trumpas poilsis vieno mažo Rytprū
sių miestelio ligoninėje, tarpe badau
jančių, veik išprotėjusių vaikų, vyrų 
ir senių. Tie padarai, su plikai nu
skustomis galvomis, į kaukes panašiais 
išbadėjusiais veidais, nebepanašūs į 
žmones. Išdžiūvusias kojas palenkę, 
tupi jie ant nuogų medinių dviejų 
aukštų „lovų“. Vienas kitas susimąs
tęs krapštinėjasi po savo krauju ap
skretusius tvarsčius, kiti kasinėjasi, su 
dideliu atsidėjimu „medžioja“ po savo 
sudriskusius skudurus skaitėmis kaban
čius ant nusvirusių pečių. Apie ką jie 
kalba? Apie valgį, ir vėl apie valgį. 
„Kai grįšime namo, tuomet * * .“ Varg
šai, kuomet jūs grįšite namo? Bendrai 
ar jūs turite namus?

Paskui mus pakrovė į vagonus.

Karo nelaisvėje Lietuvoje rublių. Bet cigarečių galiu nusipirk
ti, viena kaštuoja „tik“ 1 rublis.

Sykį pravažiuoja vienu arkliu veži
mėlyje žila barzdele ūkininkas* Visai 
greta mano darbovietės sustabdo. Ne
laimei, sargybinis, šį kartą toks piktas 
kreivaakis mongolas — stovi vos per 
20 žingsnių! „Tėvai, ar neturi trupu
tėlį tabako?“ pusbalsiu jam sakau. Jis 
lėtai pakrato galvą ir šypsosi. Paskui 
lipa iš vežimo ir nueina prie buv* 
viešbučio kampo. Žiūriu, jis kažką 
derasi, deda į kišenių,,greit grįžta, pri
eina prie mano plytų bokštelio, apsi
dairo ir, kai sargybinis nusisuka, iš
traukia iš kišenės pokelį cigarečių ir • 
dėžutę degtukų, ir, skubiai įspaudas 
man į ištiestą ranką, lipa į vežirtią. 
Nuvažiuodamas dar atsigrįžo, nusišyp
sojo be vieno žodžio. Stoviu, neturė
damas teisės žmogui ačiū pasakyti, nei 
rankos paspausti. Bet tai tokie žmonės, 
jie nė nereikalingi padėkos, jiems ma
lonu kitam padaryti gera. Kad jis tai 
darydamas buvo pavojuje, jis nė nepa
galvojo. Nes rusas, kaip ilgainiui pa
tyriau, nė jų neglosto. •. Dirbdamas 
prie stoties kasdien stebėjau, kokiems 
klaikiems pavojams Lietuvos žmonės 
atiduoti. Daug kartų per dieną rusų 
sargybiniai «pravesdavo po tris, keturis 
ir penkis vyrus ir moteris. Palenkę 
galvas, tylūs, lyg šlitiniuodami jie pra
žygiuodavo į nežinią... Jie dingdavo 
viename name į dešinę nuo „Lozanos“. 
Kas jų ten laukė ir už ką jie ten bu
vo vedami, iš kur galėjai sužinoti 
svetimas karo belaisvis* Tik po daug 
mėnesių, man būnant „pasveikimo la
gery e“ Mtvikuose, prie Šilutės, man 
daug kas paaiškėjo. Mūsų stovykla, 
kurioje Hitlerio laikais buvo laikomi 
anglai ir kanadiečiai karininkai, buvo 
gretimais kitos stovyklos. Tai buvo 
koncentracijos stovykla, kurioje buvo 
laikomi keli tūkstančiai lietuvių vyrų, 
moterų ir net vaikų, kurių daugelis, 
kaip vertėjai pasakojo, ten turėjo at- 
kęsti iki 20 metų už ^politinius „nusi
kaltimus“. Kiekvieną rytą matydavau, 
nepaisant koks oras, kaip sirenai su
staugus moterys ir vaikai rikiuodavosi 
ir žengdavo laukan į darbus, apie vy
rus jau nebekalbant. (b* d.)

Laikotarpį tarp trijų valgių kasdien 
užpildo politinės paskaitos, kai kas jas 
vadina komunizmo instrukcijomis. Po 
14 dienų pirmasis didysis susijaudini
mas** staiga mums leidžiama išeiti. Ka
dangi man pasitaikė laimė atsistoti de
šiniame sparne, tai patekau į tų 25 vy
rų skaičių, kurie skiriami į „stadiono 
komandą“. Visi drebame iŠ džiaugs
mo; nes mes išeisime’ j lauką, laisvę! 
ir galėjime dirbtu

Po pusvalandžio stovime ties duri
mis. Du sargybiniai mus perima ir 
jau žengiame į darbą. Taip norėtųsi 
dainuoti, bet karo belaisviams tai ne
pritinka. Žengiame į vakarus, reiškia

žiūri tiesiai ir at- 
kurie net nusišyp- 
tai ne priešai, iš 
sargybiniai užimti

kaupti, bet jų akys 
virai ir, žiūrėk, kai 
sol Draugai? Kad 
karto matyti* Rusų 
kolonų sutvarkymu toliau, paskutiniuo
se vagonuose. Mūsiškis sargybinis tuo 
tarpu užkalbina vieną geležinkelietį. 
Tik pastebėjau, kaip vienas civilis, pra- 
eidamas pro mūsų jau stovinčią kolo
ną, vienam kitam įspaudžia į ranką ci
garečių- .Aš tiek nustebau, kad pamir
šau net padėkoti ir atsikvošėjau kai 
geradaris buvo jau nuėjęs. Tik1 kai 
pamačiau, kaip viena senutė, priėjusi 
prie išrikiuotų draugų, drebančia ran 
ka laužė ir dalino duonos gabalus, ma- . « . .
ne sukrėtė giliausias, seniai nebejaus- - miesto linkui. Išsukę iš plento, peli
tas padėkos džiaugsmas.

Mes žengiame išilgai švarių namelių 
eilės priemiesčiais. Būreliai vaikų akis 
išplėtę seka mūsų koloną. Kur mano 
vaikas, mano žmona? Joks žmogus 
neduos tokio atsakymo, tuo tarpu taip 
arti nuo Kauno iki Klaipėdos!

Mūsų, gatvė apsodinta aukštais kipa- 
risiniais topoliais. Sodai ir daržai už
stoja reginį, bet kelias leidžiasi pakai;, 
nėn. Pagaliau, prieš akis Nemunas! 
Lietuvos ir mano tėvynės gyvybinė sro
vė majestotiškai plaukia išilgai krašto. 
Kitoje upės pusėje rimojantieji egly
nai tartum sveikina mane, kurio širdis 
iš susijaudinimo nebetelpa braškančio
je krūtinėje: nes gi Nemuno vandenys 
vilgo ir mano gimtąjį krantą.’ Jo van- , 
denimis laivai ir dabar pasiekia Klai
pėdą. Aš negaliu atitraukti žvilgsnio 
nuo ribuliuojančios vandens srovės, kol 
tik mūsų kolona nepasuko aukštyn ky
lančiu keliu. „Sveikink Klaipėdą!“ 
širdyje šaukiu Nemunui. Toliau eglyne 
pastebiu Pažaislio gražuolės bokštą. j

Mus priėmė erdvioji stovykla prie i 
Vilniaus kelio. Pilki, beviltiški medi
niai barakai, su išmuštais langų liku- . 
čiais. Spygliuotos vielos, ir vėl spyg- i 
liuotos vielos, sargybos bokštai, pro- 

žmo- žektoriai ir ugnializdžiai... „Verbo- 
,Draudžiama!“ Visai kaip ir ;

ties. Be abejo, veidai ir čia labai su- prie Prūsų* •.

Traukinys pajudėjo beviltingomis, dy
kuma pavirtusiomis^ lygumomis. Ne
matyti jokio žmogaus sirątėjančių kai
mų prieangiuose, jokio gyvulio laukuo
se- Išplėšti visi namai, tai matyti jau 
iš traukinio. Langų ir durų nėra, ne
matyti, kas primintų gyvas būtybes. 
Pro gaisrų apjuodintus griuvėsius vis 
toliau, vis giliau į šiaurę. Apleistose 
miestelių gatvėse kartais pasitinki pa
vienį žmogų, kurs bailiu žvilgsniu lydi 
mūsų vilkstinę: tai pasilikusieji... Ma
tyti, kad jiems irgi ne kaip einasi-

Traukinys sustoja: Įsrutis- - Suodini 
buvusios stoties griuvėsiai'ir visa, kiek 
užmątyti, nebeatpažįstama suniveliuota.

Pabundu, šaltis krečia. Traukinys* 
teberieda. Kur mes? Niekas nežino. 
Tačiau saulė jau patekėjo ir mes slen
kame prieš saulę. Sargybinis plačios 
dūšios, jis leidžia praverti vagono du
ris. Žiūrėkite! Laukai apsėti! Mūsų 
akys išsiplečia iš nustebimo* Suarti ir 
sėjami laukai, vešlios lankos ir štai, ir 
šen ir ten, ganosi gyvuliai, ir net ark
liai! Šiaudais dengti stogai, namelių 
stikliniai langai rytmečio saulės spin
duliuose rodos mums mote moja. Prie 
namelių darželiai su pražystančiomis 
gėlėmis ir jau išsprogusiais vaismedžių 
lapeliais. Vienur kitur kruopčia pra
žilęs kaimietis, ana mergaitė pila avi
žų vištoms. Ji atsigręžia ir moja mū
sų pusėn! Pirmasis pasveikinimas 
Lietuvoje!

Matyti nebetoli didmiestis, nes mū
sų sargybinis vėl uždaro vagono duris. 
Ir tikrai, traukinys pradeda lėtėti ir 
pagaliau sustoja. Duris atidaro: „Vi
siems išlipti!“ — šaukia vertėjai.

Tai Kaunas. Gerai nebeatpažįstu, 
nes stotis smarkiai apdaužyta, bet tai 
tikrai Kaunas, Lietuvos laikinoji sosti
nė. Greit mums tatai patvirtina pa
klausti geležinkeliečiai.

Ak, ir Tau sudavė žaizdų tas bepro
čių karas- Tačiau Tu dar gyva! Aiš
kiai matau, Tu nemirsi! Tava 
nės neatrodo, kad jie būtų netekę vii- ten!

tokia dovana reiškia esančiam šioj ne
laisvėje* Bet siurprizai tuo nesibaigė.

Per trumpą pietų pertrauką mes išsi
tiesiame ant sultingos vėjos ir styrome 
akis įbedę į dangaus mėlynę. Mūsų 
sargybiniai, seni vyrai, kurių buvimas 
juos pačius įtikina, kiek nereikalingi 
jie čia yra, šautuvus vilkdami nuėjo 
atsisėsti ant suolo* Iš internato girdė
ti linksmi juokai, dainavimas, lietuviš
kos seniai pažįstamos mielos meliodi- 
jos* Staiga atsidaro durys: su lėkštė
mis rankose ištisa procesija spalvin
guose treniruotės kostiumuose mergai
čių ateina prie mūsų. Jau mes supra
tome! Akies mirksnyje mūsų indai 
paruošti ir jaunimas tuština į juos sa
vo lėkščių turinį.

Nežiūrint, kokiu vilko apetitu mes 
rijome storus makaronus, mums nesi
sekė savo indų ištuštinti* Gerai, turė
sim kuo savo draugus stovykloje nuste
binti! Vėliau sportininkai atnešė 
mums dar arbatos su gabaliniu cukrum 
ir dar po dvi storas riekes juodos duo
nos. Sargybiniai nieko nesako, nes ir 
jiems apsčiai teko cigarečių, kuriomis 
mus vaišintojai apdalino pietus baigus. 
Jie šypsodamiesi pritarė mūsų džiaugs
mui.

Keletą savaičių dirbome stadione ir 
visą laiką buvome maloniųjų jaunuo
lių pavaišinami ir apdovanojami. Va
karais grįžę į stovyklą turėjome kal
bos apie tų žmonių nuoširdumą.

Vėliau dirbau su keliais draugais 
prie Kauno geležinkelio stoties- Teko 
pašalinti didžiules šiukšlių ir griuvė
sių krūvas- Aš kroviau plytas į krū
vą ir turėjau laiko stebėti gatvės ju
dėjimą- Prieš mane iš dešinės buvu
sios „Lozanos“ griuvėsiai, kairėje su
degę stambios krautuvės, griaučiai. 
Prieš „Lozanos“ buvusius laiptus sėdi 
moterys ir vaikai; jie čia iš krepšių 
pardavinėja tabaką, cigaretes, bande-

s ^?ame kalno šlaitu, skersai parko, ir 
vėl atsiduriame ant asfaltinio plento, 
iš kurio gerai matome mięstą* Kairėje, 
gražusis Kauno stadionas. Mus įveda į 
stadiono ūkio kiemą. Statybos meis
teris mus perima ir paskirsto grupė
mis. Dosniai atidaro savo tabokinę 
ir išdalina mums popieriaus lapelius, 
klausinėja, o mes, ryžtingai traukdami 
seniai beragautą sveiką dūmą, noriai 
atsakinėjame* Dirbame atsidėję su 
įkarščiu. Aš dirbu prie internato, kur 
gyvena lietuviai studentai ir studentės. 
Dirbti man lengvina dar tai, kad iš 
stadiono pusės ateiną maršo garsai ūpą 
kelte kelia- Kaip vėliau sužinojome, 
Lietuvos sportininkai turėjo tuomet 
ruoštis dalyvauti Lietuvos prie Sovietų 
Sąjungos prijungimo „iškilmėse“ ir 
Maskvoje defiliuoti pro Staliną.

Pagaliau muzika nutyla, sportininkai 
mažomis grupėmis grįžta į internatą. 
Aš šluoju, kad prakaitas per apšepusią 
barzdelę varva. Staiga kažkas tapšno
ja per petį. Nustebęs atsigrįžtu. Prieš 
mane stovi aukštas, šviesiaplaukis jau
nuolis ir šypsodamasis kiša man pūke
lį. Kol susipratau ką nors ištarti, jis 
jau buvo dingęs* Išvynioja popierių — 
sumuštinis. Žvelgiu kairėn ir dešinėn, 
ne, nesapnuoju. Ir kai maldingai atsi- les, saldainius, limonadą, vaisius* Ma- 
sėdęs prie artimiausio krūmelio ir ke- lonu tai matyti, bet nelinksma? kad ki- 
purę nusimovęs, dėkingai atkandau šenė tuščia. Suskaičiuoju. Visas ka- 
pirmąjį kąsnį, pradėjau persistatyti, ką pitalas 10 rublių. O viena bandelė 10

buvo
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Martynas Mažvydas ir jo bendradarbiai Poetas Oskaras V. Milašius
9.

Abiejų tų Mažvydo 
tyti, buvo išspausdinta 
egzempliorių — jais 
J. Bretkūnas, leisdamas 1589 m. gies
myną, Lozorius Sengstakas giesmynui 
1612 m. ir Danielius Kleinas 1666 m. 
giesmynui. Bet praęjus šimtui metų 
nuo jo išspausdinimo, jis dingo ir net 
buvo pamiršta, kad iš viso toks gies
mynas buvo buvęs. Ir tik po keturių 
šimtų melų profesoriui J. Geruliui pa
vyko surasti vienintelį tų giesmynų eg
zempliorių, iš kurio paaiškėjo anie 
Mažvydo bendradarbiai.

Tuos giesmynus leisdamas, Vilentas 
dar nebuvo išsėmęs viso Mažvydo raš
tiško palikimo. Norėdamas pilnumoj 
pakartoti visus Mažvydo darbus, bet 
laikydamas jo katekizmo katekizminę 
dalį netinkančią bažnyčios darbui, jis 
1575 m. pirmą kartą, o 1579 m. antru 
leidimu paskelbė savo paruoštą verti
mą platesnio katekizmo, pavadinto 
Enchiridion Cateciiismas imaszas, ku
riam pridėjo tarp Mažvydo rankraščių 
išsilikusį Trumpa, klausima ir priepro- 
wima tu kurie nor prijmti schwentaghi 
saeramenta Altoriaus, pažymėtą ne pil
nu Mažvydo parašu, bet tik slapyraide 
M. M. . Čia Mažvydas, ruošdamasis vi
są katekizmą iš naujox parašyti, išplėtė 
atitinkamą 1547 m. katekizmo dalį. 
Galimas daiktas, kad ir anas katekiz
mas, kurį Vilentas išspausdino 1570 m. 
giesmyno pabaigoje, irgi buvo tuo pa
čiu laiku Mažvydo parašytas. Kadan
gi Enchiridiono 1575 m. leidimas nėra 
išsilaikęs, tai nėra tikra, ar šis Mažvy
do darbelis buvo išspausdintas jau ir 
pirmam leidime, ar tik 1579 m. 
teksto nepastebėjo ir J. Gerulis, 
jį jau minėjo 
1874 m., ir jo 
kitais Mažvydo

1572 ar 1574 
spausdinęs ir Mažvydo sudarytą 
dų rinkinėlį, pavadintą Paraphrasis 
permanitina pateraus malda, kuris ta
čiau pirmam leidinyje neišsilik^, bet 
išsiliko jo antras leidimas, paskelbtas 
Jono Bretkūno 1589 m. Pats gi Vi
lentas tais pačiais 1579 m., kada jis 
paskelbė Enchiridioną, išspausdino sa
vo išverstas Evangelijas bei Epistolas \ 
Nedelu 
niosias 
geli jų 
plačiai 
kieji, 
vertėjai.
nimui Maž. Lietuvos bažnyčių lietuvis* 
komis tikybinėmis knygomis trūko 
svarbiausio pagrindinio darbo — 
no lietuviškos Biblijos vertimo, 
darbo 1579 m. ėmėsi Bretkūnas ir 
vienuolika metų jį užbaigė* Bet kada 
jis dar ėmėsi savo vertimą taisyti ir 
koreguoti, tai jau iš Didž- Lietuvos jis 
paramos negavo, bet turėjo užtat gau
sų būrį pade j ė ji) — korektorių, jau 
gimusių Maž. Lietuvoj, kurie ir kuni
gų ir rašytojų darbui buvo paruošti 
anų pirmųjų išeivių iš Didž- Lietuvos' 

■ Bet šis -Bretkūno, darbas, dėl pakitė
jusios Karaliaučiaus valdžios pažiūros 
į lietuvių kalbos ugdymą Maž. Lietu
voje išspausdintas nebuvo — pilno 
lietuviško Biblijos vertimo Maž- Lie
tuva susilaukė tik 1735 m.

10. w
Šis Didž. Lietuvos išeivių lietuviš

kas literatūrinis darbas Maž- Lietuvoje, 
sudaręs pagrindą visai mūsų literatū
rai, savotišku rekošetu grižo atgal į 

iššaukė ir ten pir- 
katalikiškus spau- 
reformacijos są^ 
Lietuvoj ir iššau- 
tikybines kovas,

giesmynų, ma- 
labar nedaug 

dar naudojosi

A- Bezzenbergcris 
nepakartojo kartu 
darbais.
m- Vilentas buvo

Šio 
nors 
dar

iš- 
mal-

ir Schwentuju dieposu skaito 
— pirmąjį lietuvių kalba evan- 
ištraukų rinkinį, kuriuo vėliau 
naudojosi ne tik protestantiš- 
bet ir katalikiškieji Biblijos

Ir tuo būdu pilnam aprūpi-

tik 
pil- 
To 
per

Didžiąją Lietuvą ir 
muosius lietuviškus 
diniusj Įsisiūbavus 
jūdžiui ir Didžiojoj 
kus čia gan aštrias 
katalikų bažnyčios viršūnės rimtai su
sirūpino bažnytine būkle Lietuvoje ir 
tuo, kad lietuviškoji liaudis savo gim
tojoj kalboj negaudavo nieko apie ti
kybą išgirsti, nei pačiose bažnyčiose, 
nei už jų sienų. Tuo paeit} laiku pro* 
testantiška lietuvių literatūra buvo 
skleidžiama ir Didžiojoj Lietuvoj- 
Galvota apie ruošimą katalikiškos lie
tuviškos tikybinės literatūros, tik ilgai 
nesusirasdavo tam reikalui tinkanių 
asmenų. Daugumas tų, kurie gaudavo 
išmokslinimą užsienyj ir galėjo šį tą 
lietuviškai parašyti, persiimdavo naujo, 
mis tikybinėmis idėjomis ir nueidavo 
ar su protestantais, ar su reformatais, 
ar su kitomis tikybinėmis atskalomis. 
Ilgą laiką nesusirasdavo žmonių, kurie 
ir Didžiosios Lietuvos katalikams lie
tuviams galėtų organizuoti atitinkamą 
darbą. Pagaliau, tokį asmenį surasta 
pačių - reformacijos šalininkų tarpe. 
Tai buvęs Merkelis Giedraitis. Lietu
vos reformacijos šulo, Mikalojaus Rad
vilos globojamas, pats reformaciją 
priėmęs. Radvilos patikėtinis užsienyj, 
kur jis keliolika metų studijavo pro
testantiškuose universite|tuose( Kara-

Rašo Prof. Vaclovas Biržiška
leidimas buvo nusiųstas į Maž- Lietu
vą, kad 
vos 
ypač buvo susirūpinę protestantų 
nigai Mažojoj Lietuvoje ir 
1590 m. įvykusioj konferencijoje 
kalavo iš Karaliaučiaus valdžios 
galima greičiau išspausdinti J. Bretkū
no paruoštą Postilę, kad atsvertų įtaką 
ten platinamo katalikiško Canisiaus 
katekizmo. Tos konferencijos nutari
mų įtakoje Bretkūno Postilė buvo 
skubiai ’ 1591 m. išspausdinta, o 
Canisiaus katekizmo tarp žmonių su
gaudyti egzemplioriai, greičiausia, bu
vo sunaikinti. Bet tai jau negalėjo 
sustabdyti katalikiškos lietuviškos li
teratūros gaminimo. To paties Giedrai
čio paragintas, apie 1585 m. Mikalojus 
Daukša pradėjo lietuviškai versti Vuj- 
ko Postilę ir per keliolika metų tą dar- 
bą užbaigęs, jį išspausdino 1599 m., 
prieš tai 1595 m. išleidęs savo paruos
tą Bellarmino katekizmo lietuvišką 
vertimą. Ir nuo to laiko jau ir čia 
lietuvių literatūra, nors ir lėtais žings
niais, bet žengia pirmyn.

Pagaliau, ir Didž. Lietuvos reforma
tų lietuvių literatūra atsirado tiesiogio- ku raugu, 
je tų pirmųjų lietuvių literatūros pra
dininkų įtakoje. Taq> Mažvydo ben
dradarbių mes randame Didž- Lietuvos 
reformatus Marcianą ir Šaduikionį, 
Bretkūnui pradėjus lietuviškai versti

liaučiuje, Vitenberge, Leipcige ir Tiu
bingene, savo studijose prižiūrimas 
Kulviečio draugo ir Mažvydo bendra
darbio Jurgio Zablockio, kartu su 
Zablockiu išleidęs panegirikų knygutę 
reformacijos žymiai veikėjai Lietuvoje 
Veselovskienei atminti, gavęs tiek Ka
raliaučiaus studijų metu, tiek per Za- 
blockį susipažinti su visomis tuo lai
ku pasirodžiusiomis lietuviškomis Maž
vydo knygutėmis, kartu karštas lietu
vis patrijotas Giedraitis gerai suprato, 
kokį vaidmenį tikybiniame darbe gali 
suvaidinti ir sava tautinė literatūra. Ir 
kada jis, užbaigęs užsieniuose studijas 
ir grįžęs Lietuvon, vėl grįžo į katali
kus ir greit po to buvo paskirtas že
maičių vyskupijos vyskupu, tai gydy
damas įvairias Lietuvos tikybinio gy
venimo žaizdas, jis ypatingą dėmesį 
atkreipė ir į lietuviškos katalikiškos li
teratūros paruošimą. Be abejonės jo 
iniciatyva, o* gal ir darbu, buvo pa
ruoštas pirmasis tos rūšies darbas, apie 
1585 m. 
nisiaus 
žinome, 
tęs, nes 
kęs nei 
rius ir pati žinia apie tai, kad iš viso 
toks katekizmas buvęs išspausdintas, 
susirado vos nesenai Karaliaučiaus 
archyvuose. Matyti, šis katekizmas vi
sai buvo dingęs dėl to, kad visas jo

pamėgintų per jį Maž. Lietu- 
liaudį. grąžinti katalikybėm Tuo 

ku- 
savo 
rei- 

kiek

išspausdintas lietuviškas Ca- 
katekizmo vertimas. Mes ne
kas tą katekizmą buvo isver- 
ligi mūsų laikų nebuvo iš&ili- 
vienas to katekizmo egzemplio-

Bibliją, iš Lietuvos ribų, iš Vidžių, 
Lietuvos reformatai siunčia pas jį* ka
techetą Albertą Strišką susipažinti su 
jo vertimu ir įsitikinti ar jis tiks ir 
Lietuvos reformatams. Kada 1598 m. 
M. Petkevičius išspausdino Vilniuje 
reformatams lenkiškai lietuvišką kate
kizmą, tai jame randame giesmių Maž
vydo bendradarbio Šaduikionio, o gal 
ten yra ir kitų Mažvydo bendradarbių 
darbų. Pagaliau, 1600 m. reformatų 
postilės leidėjas Jokūbas Baltramiejai- 
tis Morkūnas pats studijavo Karaliau
čiuje, kur gavo susipažinti ir su protes- 
tautiškomis lietuviškomis knygomis ir 
savo Positilėn įdėjo evangelijas, paim
tas iš Mažvydo pusbrolio, Vilento, 
1579 m. išleistų Evangelijų.

Tuo būdu, pirmieji lietuvių literatū
ros pradininkai, visi kilę iš Didž. Lie
tuvos, bet dirbę Mažojoj, Kulvietis, 
Rapolionis, Zablockis, Mažvydas ir ki
ti, ne tik sukūrė Maž. Lietuvos lietu
vių literatūrą, kuri ilgai ten buvo stip
riausiu lietuvybės ramsčiu, pradėfh 
griauti tik XIX am-, bet ir davė ak
stiną per lietuvių literatūrą atlietuvi- 
nimui katalikų bažnyčios Didž. Lietu
voj* kur ji jau buvo visiškai įtakos 
nustojusi dėl savo persiėmimo lenkiš- 

O Lietuvos evangelikus, re
formatus, Lietuvoje įsikūrusius, kaipo 
grynai lenkiškas tikybinis sąjūdis, ir
gi privertė pakeisti savo orientaciją ir 
griebtis savo raštams lietuvių kalbos.

(Pabaiga)

Sekmadienio popietė Lietuvos sodyboje. (A. Naruševičiaus foto)

Sunkiai jatino • lietuvio, ištremto ii w tautinio, f pažangaus, _ denndmrrirrnr 
savo krašto, netekusio šeimos ar gele
žinės uždangos nuo jos atskirto, daliai 
pavaizduoti, Lietuvių Tremtinių Stu
dentų Varpininkų S ga skelbia konkur
są tema: „Lietuvis našlaitis tremtyje“. 
Konkurso sąlygos: 1) Rašinys gali bū
ti ne tik publicistinio, bet ir beletris
tinio pobūdžio, tačiau ne trumpesnis 
kaip 5 psl. (mašinėle rašytų prašymi- 
nių lapų; rašyti galima ir ranka).

2) Jame ypač turėtų būti nušviesti 
tautiniai, moraliniai ir fiziniai jauni
mo išgyvenimai okupacijų bei totalita
rinių režimų metu, karo audroje ir da
bartinėse DP' sąlygose.

3) Tarptautinių institucijų nusistaty
mas dėl našlaičių grąžinimo į jų kili
mo kraštus dabartinėse aplinkybėse, 
rašinyje turi būti kritiškai paliestas.

4) Našlaičių, konkurso prasme, lai
komas kiekvienas jaunuolis — tremty
je likęs be savo šeimos narių.
\ 5) Konkurse kviečiami dalyvauti vi-

PAŽINKIME ANGLIJĄ
Tokiu pavadinimu artimiausiomis 

dienomis išeina informacinė brošiūra 
apie Angliją, kurion dabar išvykta 
daugelis mūsų tautiečių. Brošiūra ki
šeninio formato, su žemėlapiais ir pla
toka informacija, apimančia visąs svar
besnes gyvenimo sritis.

Spaudos platintojai, kurie 
nešė, prašomi tuojau siųsti 
kuriai stovyklai reiks tos
kad galima būtų sužinoti, kiek reikia 
jos spausdinti. Leidžia „Lietuvių Žo
džio“ redakcija (Detmold, 
jestr. 14).

dar nepra
dinių, kiek 

brošiūros,

Witt-

Pirmoji LT operos išvyka
Gegužės 11 ir 12 dienomis Lietuvių 

Tremtinių Opera lankėsi Oldenburge 
su „Sevilijos kirpėju“. Miesto teatre 
Opera davė du spektaklius. Dirigavo 
p. Kučiūnus. Orkestras buvo vietinio 
miesto teatro. Dalyvavo premjeros 
sudėtis: E. Kardelienė, J. Vencevičai- 
tė-Kutkuvienė, V. Baltrušaitis, V. Bra
žėnas, A. Kurkus, Ip. Nauragis, V. Puš- 
korius ir savfc choras: p. p. Grigaliū
nas, Malinauskas, Vaičaitis, Strimas, 
Kriaučiūnas, Mereckas. Koncertmeis
terė p. Paleček. Garderobą ir artistų 
aprengimą tvarkė * p. Venclavavičienė- 
Kostiumai ir jjekoracijos dail. V- An- 
driušio. Notaro rolėje buvo V. Kapo
čius.

Oldenburgo lietuvių visuomenė artis
tus priėmė labai nuoširdžiai ir šiltai, 
apdovanojo gėlėmis ir įteikė gražų ad
resą. Pirmoji gastrolė, kuri teko OI- 
denburgui, laikoma pavykusia.

Sekminių metu LT Opera vyksta į 
Nūrtingeną, Amerikiečių zonoje, kur 
taipgi numato du spektaklius. Gastro
lėmis rūpinasi J. Kapočius.

GRAŽUS MOKSLEIVIŲ KONCRETAS
Šių metų gegužės mėn. 4 d. Klein 

Witten see moksleivių stovykloje įvyko

„Simano Daukanto“ gimnazijos 
leivių pasirodymas.

Svečiais atsilankė Rendsburgo, Eken- 
fordės ir kitos gretimos stovyklos.

Koncertą atidarė gintnazijos direkt- 
p. Mockus padarydamas trumpą pra
nešimą apie vienerių metų mokslo ei
gą ir rezultatus.

Gimnazijos mišrus choras, vadovau
jamas muz. mokyt- p- Beinoriaus, pa- 
dainayo Šimkaus, Paulausko ir kitų 
kompozitorių dainų. Klausytojai nuo- 
širdžiai plojo, choras turėjo 
kai kurias dainas-

Koncertai buvo paįvairintas 
niais šokiais, kuriuos paruošė 
p, Taškevičienė.

Koncertas baigtas tautos ir mokslei
vių himnais. Po to buvo svečių ir 
moksleivių pasilinksminimas — šokiai.

Moksleivių darbai rodo, kad sveika 
dvasia, kūrybinis veržlumas veda tie
siu darbo ir mokslo keliu į laisvą tė
vynę, į jos geresnę ir gražesnę ateitį- 

Alf. K.

ATSIŲSTOS PAMINĖTI KNYGOS
Dr- med. J. Kunca, VENEROS LI

GOS ir aktualios lyties problemos. Iš
leido Vaidievutis. Kaina nepažymėta.

moks-

kartoti

tauti- 
mokyt-

nusistatymo moksleiviai ir studentai*
6) U/ 4-nis geriausius rašinius ski

riamos šios premijos: I-moji premija 
1000 RM, II-ji premija 500 RM, dvi 
lll-čios premijos po 300 RM.

7) Konkurso skelbėjas pasilieka sau 
teisę premijuotus rašinius išspausdinti 
savo nuožiūra tremtinių spaudoje, Ame
rikos lietuvių spaudoje, užsienio spau
doje

8) 
1947

ar išleisti atskiru leidiniu.
Rašinių įteikimo laikas baigiasi 
m. liepos mėn. 15 d.

9) Konkurso rašiniai siunčiami už- 
į darnose vokuose,, pasirašant slapyvar- 
, de. Atskirame užlipintame vokelyje
pridedama: kortelė su vardu, pavarde 
bei slapyvarde, adresu, amžiumi, nuro
dant ir lankomą mokyklą. Vokelis 
atidaromas tik po jury komiso jos spren
dimo/ Siųsti sekančiu adresu: Jonas 
Ivošius, (17a) Karlsruhe, Gerwigstr. 50 
(konkursui).

10) Į jury komisiją kviečiami: pu
blicistas Andrius Valuckas, žurnalistas 
Henrikas Blazas, ir studentų varpinin
kų s-gos skirtas atstovas.

kurioje jis buvo įaugęs, kur buvo lai
komas žymiu poetu. Lietuvos kūri* 
mosi metu Milašius daug yra padėjęs 
Lietuvai — jis buvo pirmasis Lietuvos 
pasiuntinys Prancūzijoje^

O- V. Milašius yra poetas mistika?, 
simbolistas. Jo poezijoje vyrauja filoso- 
finės-religinės idėjos. Didysis jo dramas 
veikalas „Miguel Manara“ rodo Don 
luano-atgailotojo paveikslą ir spren
džia gilias mokslines ir psichologines 
problemas^ Panašios yra ir jo mistinės, 
mintimi perkrautos „Poemos“ (A. Vai
čiulaičio išverstos j lietuvių kalbą).

O. V. Milašius turėjo ir pranašavi
mo palinkimą. Viename savo veikale 
jis.sakosi suradęs Apokalipsio atsklei
dimo raktą. Teisingai jis yra numa
us šio karo baisumus ir lietuvių tan
ią ištikusias dabarties nelaimes. Bet 
lis taip pat numato ir mūsų tautos pri
sikėlimą ir garbę. Taip pat visa žmo- 
ilja po nepaprastų sukrėtimų atgim- 
dantį pačioje savo prigimties esmėje.

O- V. Milašius mirė Prancūzijoje 
(Fontenaible.au) 1939 m. kovo mėn. 
2 d. Apie jo asmenį, filosofiją ir poe
ziją didelį veikalą lietuviškai yra pa
rašęs Dr. Jonas Grinius. Prancūzų vi
suomenėje^ ypač intelektualiniuose 
sluoksniuose, jis buvo labai vertina
mas, turėjo autoritetą. Ir dabar gana

Š. m. gegužės 15 d. sueina 70 metų 
nuo jo gimimo. Jis yra gimęs istori
nėje Lietuvoje — Cerėjoje, Mohilevo 
gubern. Jaunas 
ziją ir išaugęs 
taip pat ir rašė 
su lietuvių tauta 
traukęs. Visur 
kiu jį žinojo ir prancūzų šviesuomenė, dažnai jo ^vardas paminimas.

persikėlęs į Prancū- 
prancūzų kultūroje, 

prancūziškai. Tačiau 
jis ryšio nebuvo nu- 

vadinosi lietuviu, to-

Musų kalendorius
torius. Gražių dailiosios prozos daly
kų yra davę L. Dovydėnas („Baronai 
plaukia“) ir A. Vaičiulaitis („Puodų 
puodas“).

Esama ir literatūrinių studijų. Pir
moje vietoje minėtina didoka J. Ais
čio studijėlė „Jurgis Baltrušaitis“. Jos 
autorius keleris paskutiniuosius metus 
turėjo artimų ryšių su mūsų didžiuoju 
poetu, todėl duoda įdomios biografines 
medžiagos šiam poetui pažinti. V* 
Maciūnas rašo apie senąjį Vilniaus uni
versitetą, o J. Kuzmickis pateikia A. 
Baranausko poezijos motyvų nagrinė
jimą.

Neužmiršti plačiau paminėti ir mū
sų didieji žmonės. 
Dr. V. Tercijonas rašo 
Grinių, kaip gydytoją ir 
įlinką, 
ną, A. 
tuvius 
proga 
savo didžiųjų, kuriuos išsamiau pami
nėti būtų buvusi kaip tik proga šieme* 
tiniame kalendoriuje (M. Jankus), bet, 
matyt, šitai padaryti nebus leidusi vie
ta ar kitokios kliūtys*

Mūsų šiandieninei padėčiai, kultūri
nės tremtinių veiklos apžvalgai ir duo.

nemaža 
straipsnių (A. Dangeručiu, A. Rimvy
do ir kt.).

Be bendresnių straipsnių ir įvairy
bių, kalendoriuje gražus gabalas vietos 
paskirtas žinioms apie gimtąjį kraštą 
(žiupsnis Lietuvos 
nų, etnografinių), 
nų adresų sąrašas 
nybių ir konsulatų 
se, lietuviškų organizacijų ir laikraš
čių >.

Taigi kalendorius vertingas, įdomus,
Turint gal

voje mūsiškes dabarties sąlygas, dar
bas altiktas visiškai gražiai, nebent di
desniam skaitytojų skaičiui skiriama
me, taigi populiariame leidinyje gal 
galima buvo ir nespausdinti eiliniam 
skaitytojui per sunkių dalykų ar siau-

Lietuvoje nuo Lauryno Ivinskio lai
kų į madiciją buvo įėję kasmetiniai 
kalendoriai, ‘ir jie lietuvių buvo mė
giami- Geraisiais laisvės laikais tokių 
kalendorių būdavo išleidžiama po ke
lis, bet visi surasdavo rinką. Ypač po
puliarūs ir mėgstami jie būdavo kai
me- Jei kaime knyga būdavo retesnis 
svečias, tai kalendorių galėjai užtikti 
kiekvienoje troboje. Kur šviesesnis 
ūkininkas, ten tokių kalendorių gale 
jai užtikti net po kelis. Jie čia daž
nai atstodavo ne tik kalendorių, bet ir 
pasiskaitymų knygas, kuriose galėjai 
rasti įvairių tau rūpimų ir reikalingų 
dalykų, pradedant beletristika ir poe
zija ir baigiant plokščiais anekdotais.

Mūsiškiai kalendoriai yra davę mums 
įvairiausio turinio skaitinių, ir tai pri
klausė nuo kalendoriaus* leidėjo užsi
mojimų ir kultūrinio lygio. Pasirody
davo jų gana lėkštų, menkų, bet di
džioji dauguma vis dėlto būdavo gerų.

Tą senąją kasmetinių kalendorių 
tradiciją šiais metais pasiryžo atgaivin
ti savaitraščio „Mūsų Kelio“ leidykla, 
išleisdama pirmą tokios rūšies tremty
je ir stambų (224 psl.) A 1 e k s a n d r o 
Merkelio redaguotą MŪSŲ KA
LENDORIŲ 1947 M- Šis rūpestingai 
atliktas darbas plačioie lietuvių trem
ties visuomenėje, ail1 bus priimtas 
su pasitenkinimu ir tiek redak
toriui, tiek leidėjam)

Kalendoriaus turinys įvairus, kaip ir 
mūsiškiuose tradiciniuose^ kalendoriuo
se Lietuvoje". Tai greičiau margas al
manachas, rinktinė straipsnių ir aktua
lių žinių knyga, kfirią mielai paskaitys 
ir nemokytas ir daktaru tituluojamas 
lietuvis, ir abu bus patenkinti.

Kalendorius gražiai pradedamas Lie
tuvos Himnu. Šalia įprastinio kalen- 
dariumo, kuriame netrūksta ir lietu- naudingas ir reikalingas* 
viškosios vardų dalies, išspausdintos 
kiekvieną mėnesį minėtinų įvykių da
tos. Skiriamas puslapis ir amžinajam 
kalendoriui.

Netrūksta kalendoriuje eilėraščių ir 
dailiosios prozos. Poezijos pateikiama 
Putino, F. Kiršos, J. Aisčio, M. Vait- \resnių, parapijinių straipsnių (Hanau 
kaus ir daugiausia Jurgio Baltrušaičio, stovyklos švietimo darbo apžvalga), 
kurio kūriniams ypač didelę ir nupel- Žinoma, tai tėra smulkmenos.
nytą meilę jaučia kalendoriaus redak- K. Barėnas

Sukakties proga 
apie Dr. K- 

visuomeni- 
prof. Ig. Končius apie J. Eliso- 
Vaidotas apie ryžtinguosius lie- 
Darių ir Girėną. 'Žinoma, ta 

mes galėtume pasigesti ir kitų

menims atžymėti taip pat

geografinių duome- 
tremtiniams žinoti- 
(Lietuvos pasiunti- 
įvairiuose kražtw

Ropių bažnytkaimio bėdos
(Įvykių pradžia š. m. 14 nr.)

— Pagaliau bus tvarka ir ramybė!— 
atsiduso dideli ir maži ūkininkai, kai 
nenuorama 
į kailį.

Ir tikrai, 
sitvarkyta, 
užeis noras 
Ii vyrukas lovoje lyg suvystytas, ramu
nėlių arbatą geria ir guzus gydosi. Ka
dangi jį visi kaip išmanydami keikia, 
jis net pavardę pakeitė- Dabar Vo
kietaičiu vadinasi. Ar su pavarde ir 
jo charakteris pasikeitė, sunku būtų 
pasakyti.

Kol Vokietaitis, vadinasi, ramunėlė
mis minta ir kol jis už savo nedorybes 
prieš teismą į krūtinę mušis, jo ūkį 
paėmė valdyti keturi stambieji ūkinin
kai: Jonas Bulauskas, našlė Marijona, 
Vankovas ir dėdė Simas iš Merikių 
kaimo. Vankovas gavo pačią geriau
sią kviečių žemę, dėdė Simas pusėti-v 
nos rūšies sklypą aukštumėlėse, Bu- 
lauskui kliuvo malūnas su kirtimais, o 
Marijonai ganyklos paupy. Jei jau 
vaikas tarp dviejų auklių be galvos, 
tai ką bekalbėti apie ūkį keturių šei
mininkų tvarkomą. Svarbiausia — 
darbininkams pinigo ir duonos reikia. 
Vankovui bepiga. Jam ir pačiam 
dar vienas kitas centneris grūdų atlie- 

iš savų pridurti ten-
Bet čia dar

Pitleris pakankamai gavo

Su Pitleriu buvo taip su- 
kad jam, atrodo, negreit 
kam nors į akis šokti- Gu-

Bet kitiems 
Ir piktumas.

Pranciškaus

ne vis-

atlaidus

ir 
kas

ka- 
ka. 
kas-

Antai, per Šv.
pas dėdę Simą suvažiavę viso Saulių
valsčiaus ūkininkai nutarė, kad įsteigs 
tokią Valsčiaus Tarybą, ir šiukštu, 
kad nebebūtų jokių ginčų ar muštynių. 
Tik vienaip norėjo, kitaip išėjo- Van
kovas sugalvojo taip:

— Gerai. Jeigu negalima bartis 
muštis, aš galiu, vadinasi, daryti, 
man patinka, ir visi turi tylėti- •.

Jis pasišovė Vokietaičio ūkyje būti 
agronomu ir patarti visiems savo kai
mynams ūkininkauti.

— Poliakovai, — tarė jis- — Iš tavęs 
ūkininkas, kaip iš ožio vargonininkas. 
Be mano pagelbos nieko gero nepri
gyvensi. Kaip giminei duosiu au 
Vokietaičio žemės rėžį, iki upelio, Pfi- 
valdyti- Jei turėsi galvą, užgyvensi... 
Tu man, žinoma, už tai Gudiškių pal- 
varkėlį užleisi- Jis taip dailiai prie 
mano žemių prieina...

Rašo Bražvilius
Poliakovas tik klauso

mas ir nieko nesako. Dar po peštynių 
galva sunki.

Kaimynai ėmė kasytis pakaušius.
— Palauk, Vankovai! — sako.,— 

Reikia paklausti Poliakovą, ar iš ta
vęs ar iš mūsų jis n<iri ūkininkauti 
mokytis. O gal jis jokių patarimų ne
prašo?

— Nekišk nosies ne į savo reikalą!
— mandagiai atsako Vankovas. 
klausiau. Jis labai džiaugiasi, 
aš meluosiu?

Buvusius Vokietaičio sėbrus 
ną,

malūno ant

nuostolius, kur jis man per peštynes 
padarė, ir aš daugiau nė žodžio. Pra
šau: naujų kelnių užpakalį išplėšė, 
švarkui rankovę nurovė, antakį nu- 
brozdinė, pilną degtinės bonką sukū
lė! O kiek ūkyje žalos, kol išsigy- 
džiau! Jei jam sunku bus ūkininkau
ti, aš juk patarimų nepagailėsiu. Nors 
ir susipešėme, bet vis kaimynas-..

— Tu, prieteliau, ir taip jau, — 
sutiko dėdė Simas. — Vokietaičiui 
voje begulint, Visus jo padargus 
save nusigabenai, veislinę kiaulę nusi- 
smeigei, jo rugius išsikūlei. Kaip jis 
tau besumokės? Iš manęs pasiskoli
nęs? • - Dėkui už malonę! Pačiam 
jau ir taip nemažai sukišau.. •

Vankovas apsimetė negirdįs ir nu
suko kalbą apie Vokietaičio malūną. 
Girdi, be jo . ten persunku tvarkytis...

— Jeigu jau eina kalba apie malū
nus, žinokite, kad Turkaitis mane pra
šo prisidėti prie Dardalių malūno re* 
mųnto, — staiga paporino dėdė Simas. 
— Naujus rantračius sudėsiu, užtvan
ką aptvarkysiu. Ir pinigų duosiu, ir 
savo meistrus pasiųsiu- Ta pačia proga 
Grikiui naujus langus sudės. Žmo
gus per juos ubagais nuėjo. Užtat 
prašysiu visus gaspadorius 
pūtį atsargiau su svetimais 
sieiti. •. — Ir į Vankovą 
žiūrėjo.

— Ką ten sužiūrėsi, ką 
daro, — numykė Vankovas.

— Užtat aš savo šeimynai svetur va
rytos degtinės gerti neduosiu, —pridū
rė dėdė Simas. — Kas gali žinoti, ko 
ten primaišyta? Apaks, o man gydy
ti. Geriau jau bonką į akmenį, rr 
šventa!

Taip reikalams atsistojus, prie 
kalba kažkaip nesirišo. Truputį 
rė, truputį užkando ir išsiskirstė 
sau.

— Ko tas šykštus senis staiga 
dosnus pasidarė? — nesitvėrė pykčiu 
Vankovas, įsodinęs dėdę Simą į brič
ką. — Nagi, tu dėk langus, o aš dau
žysiu. Pažiūrėsim!..

— Laimė dar, kad į Žvairiaus kie
mą tas velnias nė kojos neįkelia, ,— 
džiaugėsi namo grįždamas Simas.

Taip gaspadoriai ir negali kaip rei
kiant imtis darbo. Vaikšto pakam
piais akmenų dėl visa pikta į kišenes 
prisidėję ir laukia patys nežino ko. 
Ir kišenes plėšo, ir išmesti neatsargu...

akis vartyda- prie Turkaičio vandens 
Dardalių upelio.

— Tai ką, vadinas?! — ėmė šaukti 
jis. — Dardalių upelis teka iš mano 
prūdo. Mano vanduo, taip sakant, su
ka tavo malūną, o tu net mano ančių 
iš prūdo neišlejdii! Valdykime ma
lūną pusiau: tu malk, o aš pinigus im
siu-

— Neieškok durnių! — atrėžė jam 
Turkaitis, pamatęs dėdę Simą ir Bu- 
lauską nežymiai akį merkiant.

— Nesutinki,, vadinasi?! — įtūžo 
Vankovas. — Tai pasigailėsi!..

Ir kažką į ūsus piktai murmėdamas 
nuėjo pas Grikių.

— Tu, brač, susitvarkyk su šeimyna, 
— prikibo prie šio- — Tavo bernas 
man skundžiasi... Ir dar. Kurio vel
nio tas Bulauskas pas tave vis vieši? 
O manęs prie alaus nė karto nesi už- 
kvietęs! ..

— Ką noriu, tą ir kviečiu! — atšo
vė Grikius. Bet ramybės jis jau ne
turi. Bernas pas Vankovą prisilaka 
naminės, o grįžęs Grikiaus trobos lan
gus daužo. Tas stiklų dėti nebeįsten
gia.

O Marijona tuo tarpu ir BulatlBkui 
šaiposi, ir Vankovui dantis rodo. Bet 
vieną dieną žiūri, kad su savo 
niais susikalbėti nebegali.

Bulausko kumečiai taip pat 
Šio, nei iš to ėmė murmėti. 
Vankovo naminė viską daro, 
kai nejuokais susirūpino.

— Vankovai! — sako. — Pasikalbė
ti reikia. *

— Galima pasikalbėti, — sako Van
kovas. Užsukit, meldžiamieji.

— Gal bus į protą atėjęs, — nu
sprendė kaimynai, pamatę apstatytą 
stalą. — Gal ims kartą padoriai kal
bėti.

— Tai va! — pradėjo dėdė Simas^— 
Jau kuris laikas mes ginčijamės ir ple
pam lyg senos bobos, o ūkyje darbai 
stovi. Ir stogai nelopyti, ir padargai 
netaisyti, o mes vis iš tuščio į kiaurą 
pilame. Baikime kartą tą bylą su Vo
kietaičiu ir eikime kiekvienas prie sa
va darbo.

— Teisingai kalba, — pritarė visi.
— Ir aš taip sakau, — prašneko 

Vankovas. — Tegul man bus atsakan
čiai atlyginta iš Vokietaičio ūkio už

— Aš 
Negi

Bulgė-
Ramoną ir Vengierką Vankovas 

taip apvalė, kad tie dabar pas kaimy
nus duonos prašo.

Kai visas kaimas pamatė, kad iš to
kios tvarkos tik varnoms juoko, ėmė 
ieškoti kokios nors išeities.

Bulauskas sukvietė prie alaus kaimy
nus ir sako:

— Galvoju, kad jau laikas prieiti 
prie tvarkos. Nėra ko laukti.

— Koks čia skubumas? — stebisi 
Vankovas. — Ar nesuspėsim?

Susirinkę pas Marijoną vyrai 
negalėjo sutarti, nuo ko kalbą pradėti.

— Tai ką, po paibeliais!? — neiš
kentė kartą dėdė Simas. — Jei ten 
pas jus, Ropių bažnytkaimyje, tvarkos 
nėra, tai ir visame valsčiuje monkės 
biznis. Susitvarkykit! Ba, kai aš pa
trauksiu tombuko lazda kuriam per 
sprandą!. •.

— Tiek aš tavęs bijau, kiek velnias 
davatkos, — atrėžė jam Vankovas, ir 
vėl pradėjo visur priekabių ieškoti* 
Pirmiausia Persiaus kumetį sukurstė, 
kad šis per patį darbymetį savo Seimi
ninką mestų ir pas Vankovą eitų dirb
ti. Persius Valsčiaus Tarybai skun
džiasi, o ši nežino ką daryti: mat, čia 
pat už stalo ir Vankovas sėdi.

— Žinokitės, — sako. — ’Su Vanko- 
vu šnekėkitės. •.

Ką ten susišnekėsi- Ir Bulauskui 
su Simu mirktelėjus, Persius griebė 
įsidrąsinęs savo kumetį už sprando ir 
pristatė prie darbo.

— Žiūrėk, — sako, — tinginy, kie
no duoną valgai ir po kieno stogu gy
veni !

Vankovas tik susiraukė ir prikibo
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Anglų darbo vice-ministeris 
Meerbecke

Š. m. gegužės mėn. 11 d. lankėsi 
Meerbecke Anglijos darbo vice-minis- 
teris Mr. Ness-Edwards, lydimas parla
mento nario Mr- Bordman (Darbiečių 
partijos), Darbo Ministerijos anglų zo
nos grupės vadovo Mr. Gabbut ir kitų 
Darbo Ministerijos, Kontrolinėj Koį- 
misijos bei UNRRA pareigūnų.

Susipažinusi su verbavimo akcijos 
duomenimis ir jos tvarka stovykloje, 
delegacija, lydima vietos UNRRA’os 
direktoriaus p. Rukšėno, po trumpos 
arbatėlės nuvyko susipažinti su stovyk* 
los paroda- Delegacija buvo nustebin
ta pabaltiečių nagingumu, sugebėjimu 
iš visokiausių menkniekių sunkiausio
se sąlygose pasigaminti kasdienio gy
venimo reikmenų bei papuošimų. Iš 
parodos delegacija nuvyko apžiūrėti 
Meerbecke gyvenančio latvių dailinin
ko paveikslų parodos ir jo sukurtų de
koracijų latvių teatrui Meerbecke. 
Alegoriniai paveikslai iš DP gyveni
mo sudarė veik pagrindinę parodos 
dalį. Pažymėtini „DP kelias“ ir „Ge
ležinė uždanga“. Šie du paveikslai 
vaizdžiai nupasakoja sunkų, vargingą 
ir beveik jokios ateities nežadantį DP 
gyvenimą. Paveikslų paroda padarė 
gilų įspūdį, ir vice-ministeris * malo
niai sutiko nusifotografuoti kelis kar
tus su menininku prie jo būrinių.

Delegacija taip pat susipažino su 
latvių teatro Meerbecke pasiektais lai
mėjimais ir atliktais darbais, kurie bu- 
v o nuodugniai atvaizduoti diagramo
mis, gastrolių žemėlapiais. Po to sa
lėje prasidėjo apie valandą laiko tru
kęs koncertas. Po Blombergo latvių 
čelisto ir operos solistės pasirodymo, 
latvių Meerbecko choras padainavęs 6 
latviškas dainas įteikė vice-ministeriui 
dovanuiėještę, * kurioje alegoriškai at
vaizduotas latvių choras.

^Šia proga vice-ministeris, padėkojęs 
už dovaną, pareiškė, kad jis labai su
žavėtas pabaltiečių dainomis ir meni
niais gabumais. Anglai irgi dainuoja 
suvo varguose ir sunkumuose; jie dai
navo ir tada, kai laimėjo laisvę. Jis 
buvęs tris kartus Kontinente. 1939 m., 
kai teko gelbėti Sudetų krašto pabėgė
lius., 1945 m. lankydamas Buchenwaldo 
K. Z. ir dabar, lankydamas pabaltie* 
čius. Jis visuomet buvęs geros nuo
monės apie pabaltiečius, tačiau dabar, 
sudaręs glaudesnį kontaktą su jais, jis 
esąs tvirtai įsitikinęs, jog pabaltiečiai 
yra vieni iš geriausių žmonių Konti
nente. Jis norėtų perkelti kopmaktiš- 
kai pabaltiečius į Angliją, kad jie ga
lėtų kartu su anglais dalintis ta laisve, 
kurią Anglija išsikovojo. Anglijos 
vyriausybė daro viską, kad savanoriai 
galėtų susikurti laimingą gyvenimą 
Anglijoje, nes Anglijos vyriausybės 
nusistatymas buvo ir yra bet kuria kai
na neišardyti šeimų, bet kaip galima 
greičiau sujungti visus šeimos narius.

Laiškai iš Anglijos
Po šios kalbos lietuvių, latvių ir es

tų komendantai įteikė vice-ministeriui 
dovaną. Padainavus esčių Blombergo 
kvartetui dvi daineles, o lietuvių šokė
jams iš Blombergo pašokus 
vice-ministeris atsisveikino 
džiais:

„Atleiskite, kad nebegaliu 
jumis kartu pabūti. Paskutinę savaitę 
teko per naktis posėdžiauti. Aš esu 
tikras, jog mes visi susitiksime Angli
joje ir, gal būt, kurioje nors Anglijos 
vietovėje jūs pasirodysite dar geriau, 
negu čia.“

Vice-ministeriui, parlamento nariui 
ir darbo ministerijos anglų zonos gru
pės vadovui BCT įteikė raštą, prašy
dama suteikti informacijų ir išleisti 
potvarkių, reikalingų sąryšyje su pa
baltiečių verbavimu darbams į Angli
ją. Rašte buvo iškelta 10 principinių 
klausimų.

„Kubilą“, 
šiais žo-

ilgiau su

SPORTAS
PABALTIJO UNIVERSITETE

— Balandžio mėn. pabaigoje univer
siteto stadijone įvyko seniai lauktos 
draugiškos futbolo rungtynės tarp lie
tuvių ir latvių studentų rinktinių. Lat- 
viams atsigriebimo rungtynės 
ko, lietuviai laimėjo net 4:0. 
Ščegausko 3 ir Bartašiaus 1.

— Gegužės 2 d. „Vilniaus“

nepavy- 
Įvarčiai:

rūmuose 
įvyko atsisveikinimo aktas su išvyks
tančiais į Angliją lietuviais studentais. 
Atsisveikinimo žodį tarė p. Rektorius, 
profesoriai, zoninės atstovybėą pirmi, 
ninkas, skautų, anglų kalbos būrelio 
bei sporto atstovai, universiteto liet- 
atstovybės pirmininkas. Išvykstančių
jų vardu kalbėjo coli. Ant. Klimas!

Vakaras praėjo gražioje, ir tikrai 
nuoširdžioje nuotaikoje. Anglijon iš
vyksta: Stasys Navickas, universiteto 
stalo teniso meisteris, puikus šachma
tininkas, futbolininkas bei krepšinin
kas, Bronius Bartašius — futbolo rink
tinės dalyvis, įvirtas stalo tenisininkas 
bei krepšininkas, toliau — Adomavi
čius, Klimas, Sajauskas, Kakeranas ir 
kt-

Tikima, kad ir naujojoje šalyje lie
tuvio sportininko vardas bus tinkamai 
reprezentuojamas.

— Gegužės mėn. pradžioje universi
teto stovykloje pradėtas lietuvių šach
matų turnyras. Dalyvauja profesūra 
ir studentija, viso 22 šachmatininkai- 
Po savaitės kovų pirmauja stud. Pet
rauskas, prof. Kairys, stud. Kasiulaitis, 
stud. Skabeikia ir kt. — sp —

PRANEŠIMAI
„L. 2.“ ADMINISTRACIJOS 

PRANEŠIMAS
Pranešame gerb. prenumeratorių dė

mesiui, kad siunčiant pinigines per
laidas, būtinai reikia pažymėti, už ką 
pinigai siunčiami.

„Lietuvių todžio" Administracija.

SKLANDYTUVŲ MODELIŲ 
į VARŽYBOS

LSB Oro Skautų Skyrius š. m. bir
želio 6—8 d. d. Schwabisch-Hall (prie 
Stuttgarto) rengia Pabaltijo tautų sklan
dytuvų modelių varžybas. Modeliai 
turi atitikti FAI taisyklėms. Registruo
tis ir informacijų reikalu kreiptis pas 
J. Stanionį (14) Oberlenningen, Krs. 
Nurtingen, Haufstr. 6.

KARTOTEKOS PATARNAVIMAI
Anglų zonos kartoteka baigta tvar

kyti ir teikia paieškantiems patarnavi
mus- Primename dar kartą, kad už 
paieškojimus kartotekoje imamas mo
kestis 50 Pf. (geriausia pašto ženklais). 
Paieškojimus adresuoti taip: Baltų C- 
Taryba, Lietuvių skyrius, Kartoteka, 
(21a) Detmold (Lippe), Wittjestr. 14.

ANGLŲ ZONOS STOVYKLŲ 
VEDĖJAMS

1. Da- kar'ą primenama, kad stovy
klos gyventojų pasikeitimo žinios turi 
būti atsiunčiamos laiku. Į užsienį iš
vykstančių sąrašai turi būti atsiunčiami 
tuojau pat nelaukiant žinių siuntimo 
termino. Užsienin išvykstančių sąra
šuose turi būti šie daviniai: vardas, pa
vardė, gimimo data, kada ir kur išvyko.

2. Žiniose dėl išskrininguotų nepa
kanka atžymėti išskrininguota, bet rei
kia pažymėti kada, kur išvykęs arba 
stovykloje dar paliktas.,

3. Keliose stovyklose kai kurie žmo
nės nesuteikė kartotekai žinių. Pra
šoma priminti, kad šių žinių suteikimas 
yra labai svarbus, kaip visai liet, ben
druomenei, taip ir atskiriems asme
nims. Be to, neužregistruotiems kar
totekoje nebus teikiamas kartotekos pa
tarnavimas ir korespondencija iš už
sienio tų asmenų adresu nebus tarpi
ninkaujama.
BCT Kartoteka

jungtinž šautos įsikurs 
DAa>?r Jraižyje

Netrukus bus pradėtas pagrindinis 
Jungt. Tautų pastatas New Yorke. Bus 
40 aukštų dydžio.

Mūsų skaitytojai, be abejonės, la
bai domisi išvyktančių į Angliją 
įsikūrimu ir gyvenimu naujose aplin
kybėse- Redakcija yra prašiusi iš
vykstančių tuojau parašyti laiškų. 
Tikimės, kad netrukus tokių laiškų 
sulauksime ir galėsime savo laikraš
tyje įdomesnius paskelbti. Tuo tarpu 
spausdiname kai kurias ištraukas iš 
pirmojo mus pasiekusio laiško, kurį 
parašė iš Liubecko su pirmuoju 
transportu išvykęs lietuvis.
Iš Liubecko išvykome balandžio 16 

dieną su pirmuoju pabaltiečių trans
portu, kuriame buvo 78 lietuviai, 48 
estai ir apie 150 .latvių. Iš Liubecko 
traukiniu nuvykome į Wendorfą prie 
Hamburgo- Čia mus suskirstė grupė- choristės 
mis po 25 žmones ir balandžio 18 dieną 
pervežė sunkvežimiais į Seedorfą. C>a 
dar kartą patikrinama sveikata, tačiau 
tikrinimas yra paviršutiniškas, tik kas 
dešimtas žmogus patikrinamas nuodu
gniai. Tik vienas lietuvis rastas netin
kamu dėl turėtos akių trachomos. Pas
kui prie krūtinės prisegė Index Card 
numerį ir nufotografavę. Fotograijją 
priklijavo prie Index Card. Taip pat 
čia tikrina anglų ir vokiečių krimina
linė policija. Pasibaigus visiems tikri
nimams, duodami dokumentai į laivą 
ii- į Angliją.

Balandžio 21 dieną keleiviniais auto, 
busais vykstame į Cuxhaven’o uostą ir 
vakare susodinami į laivą. Iki šiol 
maitinti vokišku maistu, laive jau gau
name puikią vakarienę.

Balandžio 22-d. 5 vai. mūsų laivas 
išplaukia. Visų nuotaika labai gera, 
nes paliekame tą nesvetingą žemę, kur 
tiek daug iškentėta. Laivą, išplaukusį 
į atvirą jūrą, pradėjo mėtyti bangos, 
ir daugumas keleivių pradėjo sirgti jū
ros liga. Tik vakare sveikata pagejėjo, 
nuotaikos vėl .pasitaisė- Laive gavome 
valgyti 5 kartus per djeną, maistas pui
kus. Taip pat gavome po 5 šilingus ir 
galėjome nusipirkti po 40 
po dėžutę saldinių. Visa tai kainavo 
1,5 šilingo.

Balandžio 23 d. rytą, 6 
kerne , Hull uostą. Čia mus pasitiko 
daugybė reporterių, norinčių pamatyti, 
kaip atrodo tie DP vyrai, 
kėjo praeiti pro muitinę, 
mažai tikrino, ir tuojau 
Anglijos žemėje.

Iš uosto mus nuvežė į 
stovyklą tame pačiame mieste ir apgy
vendino barakuose. Čia gavome dar po 
15 šilingų. Maistas geras, švarios lo
vos. Anglai mus sutiko labai maloniai 
ir rūpestingai.

Tą pačią dieną mus aplankė Angli
jos lietuvių veikėja p. Prapuolenytė ir 
min. Balutis. Jie pasveikino mus 
Anglijos lietuvių vardu, pasidžiaugė, 
kad mes nebijome darbo, ir palinkėjo, 
kad visur išlaikytume garbingą lietu
vio vardą, kad niekad neužsimirštume 
esą lietuviai- Mes padainavome keletą 
lietuviškų dainelių.

cigarečių ir

vai.,, pasie-

Uo-ste rei- 
tačiau labai 

atsidūrėme

pereinamąją

Darbininkų kolonija Anglijoje

Ties emigracijos problemomis
dingiems dalykams. Brangūs tautiečiai,

25 dieną 
latvių bei

dalį mūsų (17 
estų traukiniu

Balandžio 
lietuvių) ir 
perveža į Londoną ir ten apgyvendina 
viešbutyje. Čia taip pat juntame rū
pestingumą, gauname gerą maistą.

Balandžio 27 dieną 
rys Londono lietuvių, 
Balutis bei Londono lietuvių parapi
jos klebonas kun. J.

mus aplanko bū- 
tarp jų ir min.

jos klebonas kun. J, Sakevičius.' Lie
tuviai labai nuoširdūs, simpatiški. Jie 
džiaugiasi, kad didėja lietuviškoji šei
ma Anglijoje. Kitą dieną mus nuveža 
į lietuvių bažnytėlę- Tai maža, bet la
bai gražiai išpuošta, jauki bažnytėlė. 
Lietuvių prisirinko pilna bažnytėlė. 
Per pamaldas giedojo Londono lietu
vaičių choras. Pastebėtina, kad visos 

yra Anglijoje gimusios ir 
augusios lietuvaitės, o vis dėlto jos

gražiai kalba lietuviškai. Po pamaldų 
lietuviai mus išsivedžiojo po namus, į 
savo šeimas. Man teko garbė pakliūti 
pas majoro Liudžiaus tėvus ir sesutes. 
Jie seni Anglijos gyventojai, bet na
muose kalba lietuviškai, panelės Liu- 
džiūtės gieda lietuvių chore, rūpinasi 
lietuviška veikla.

Gyvename- dar tame pat viešbutyje. 
Dalis mūsų jau gavo darbą virtuvėje, 
prie viešbučio ruošos, o kitus taip pat 
šiomis dienomis žada paskirstyti į dar
bus. Kai pradėsiu dirbti, daugiau pa
rašysiu. Dabar tik tiek turiu pridurti, 
kad krautuvėse visko pilna, tik reikia 
pinigų . . . Maistas tuo tarpu labai 
geras. Siunčiu visiems pasitikusiems 
Vokietijoje nuoširdžius linkėjimus.

Balys Butrimas

Liepinas ir Bakaitytė— Kasselio „Laisvė*

PAIEŠKOJIMAI
Anglijoje gyv.. lietuvis Paulauskas 

St. ieško šių giminių ir pažįstamų iš 
Tauragės: Steigulo Antano, Mikolaičio 
Petro, Gintalo, Laugaitytės (Saugaly- 
tės?) Liudos, Preikšaitytės Lydijos ir 
Mancaitės Emos. Atsiliepti: Baltų C. 
Tarybos Kartoteka, (21a) Detmold, 
Wittjestr. 14.

59. Marija ir Vincas Jurkevičiai, gyv. 
(24) Rendsburg, Wrangel Kaserne II, 
DP Camp, ieško sūnų: Juozo, 
1923 m. ir Stasio, gim. 1926 m.

60- Mokyt. 
(13b) Gauting 
torium, ieško 
Mažeikos.

61- Lukoševičius Jonas, gyv. Flie- 
plaaz Policecom B. 8/47, SchleiBheim 
b. Miinchen, prašo atsiliepti p. ' Ciu- 
krytą-Triemieną Liudą ir p. Ruškytę 
Birutę.

Mažeika Juozas, 
b. Miinchen, DP 

savo brolio

Prasidėjo gyva emigracija į Angliją. _ . _ ,
Dabar važiuoja be šeimų, netrukus ga- atsiminkite išvykdami ir tuos, kurie 
lės išvažiuoti ir šeimos. Galimą tikė
tis, kad po kurio laiko anglų zonoje 
gal neliks ne vieno tremtinio pabal- kviečiame atliekamas ar negalimas nau- 
tiečio. Kolonijų kultūrinis ir švietimo 
darbas bus visai išardytas. Tačiau dar 
nevėlu gelbėti susidariusią padėtį. Dar 
šiuo metu galima būtų kai kuriuos 
mūsų chorų vienelųs, tautinių šokių 
grupes ir net solistų grupes neišsklai- 
dytus perkelti į Angliją. Teko girdėti, 
kad gražus Meerfoecko latvių ichoras 
būsiąs perkeltas į Mančesterį. Tuo rei
kalu jau susirūpinęs pats Anglijos Dar
bo Ministerijos atstovas. Toks choras 
jau pirmomis savo persikėlimo savai
tėmis galės duoti anglams koncertų, 
greit anglus supažindins su latvių tau
ta. Nejaugi mums tas mažiau rūpėtų 
kaip latviams? Anglų zonoje yra vie
nas kitas geresnis lietuvių choras, ku
rio perkėlimu į Angliją turėtų rūpin
tis ne tik stovyklos vadovybė, bet ir 
BCT." Anglijoje išardytus vienetus bus 
sunku besuklijuoti, be to, tas reikalas 
par^kalaus gana daug ir brangaus lai
ko. Tiesa, nežinia, ar mes gyvensime 
tokioms didelėmis kolonijomis kaip 
kad gyvenome Vokietijoje, tačiau per
keltam į Angliją meniniam vienetui bus 
be abejonės, ir atatinkamos darbo 
sąlygos.

Tam reikalui dėtinos didžiausios 
pastangos. St. Bujokas

negalės iš Vokietijos išvykti ir bus rei- 
kalingi paramos ir pagalbos. Dėl to

dingam tikslui realizuoti sutaupąs 
paaukoti lietuviškoms Šalpos ar kul
tūros organizacijoms, kurių uždtaoitis 

lieka globoti Vokietijoje pasilikusius 
tautiečius- Žinokime, kad ne visi galės 
išvykti ir turės likti čia gal be kurios 
nors globos iš šalies, palikti vien, mūsų 
rūpesčiui. Dėl to tos šimtinės, kurios 
išleidžiamos nebūtiniems ar mažaver
čiams dalykams, gali išgelbėti iš skur
do ir vargo daug mūsų tautiečių, su
kurti jiems gyvenimo pagrindų ar nors 
padėti iki tol, kol jie patys 
naujose sąlygose. Ir mažiausia 
be galo vertinga. Neleiskime 
nos markės be 
stiprins mūsų 
litnybes!

Išvykdami į 
įnašą mūsų 
čių labui, padėkime jų padėtį page
rinti. Tada mes patys tvirčiau tikė
sime į mūsų tautos šviesią ateitį, o ir 
kiti pamatys, kad mes esame subrendę 
ir nedvejodami siekiame vieno tikslo- 
tautos ir valstybės laisvės.

J. Grigolaitis

susivoks 
auka 
nei 

aukareikalo. Tavo 
tautos egzistencijos

yra 
vie-
8JI-

ga-

kitas šalis, padarykime 
nelaimingesniųjų tautie-

MEERBECKO LIETUVIAI VYKSTA
Į ANGLIJA

Iš Mėerbecko į Angliją jau yra iš
vykusių lietuvių. Šiuo metu laukiama 
atvykstant komisijos, kad galėtų iš
vykti visi tie, kurie vyksta be šeimų. 
Tarp kitų į Angliją išvyko kun. Petrai-

gim.

gyv.: 
Sana- 

Antano

SU VOKIETIJA
ATSISVEIKINANTIEMS

Mūsų tautiečiai britų zonoje, jūs jau 
rengiatės ar net esate pasirengę pa
likti Vokietijos teritoriją, kur teko gy- tis, nuo pat Meerbecko lietuvių para: 
venti su virš dvejus metus. Jūs vyk
state į naują valstybę, į naują gyve
nimą. normalesnį prasmingesnį negu 
čia.

Suprantama, kad jūs išvykdami tu
rite labai daug rūpesčių. Jūs stens 
giatės įvairiai realizuoti jūsų turimas 
sutaupąs. Šalia galimų nusigabenti į 
Angliją naudingų ir reikalingų daiktų 
kartais pinigai lengvabūdiškai išlei
džiami svaigalams ar kitokiems nenau-

pijos įsisteigimo buvę kolonijos kape
lionu, ir bažnytinio choro vadovas p. 
Mamaitis. Šiuo metu Meerbecke mažai 
beliko jaunimo, kuris anksčiau pasi
reikšdavo sporte.

(Laiškas iš kelionės į Angliją)
Vieną dieną stovykloje pasklido ži

nia: registruojami DP savanoriai dar
bininkai į Angliją- Suūžė tartum avi
ly. Kur, kaip, kada, sąlygos? Kiekvie
na žinia buvo gaudyte gaudyta ir įvai
rios versijos, komentarai plito po sto

vyklą, bet visiems buvo aišku: vykti tu
kime. .. Iš UNRRA’os gaunama duona 
jau.* perdaug- apkarto...

Tik suspėjo žmonės įsiregistruoti ko
mitete, kai jau beveik kitą dieną atvy
ko anglų trijų žmonių komisija, ir dar
bas prasidėjo. Pinnon ugnin nevedę, 
toliau vyrai ir moterys, kurie sutinka 
palikti savo šeimas, ir pagaliau tie, ku- 
rie sutinka vykti tik su šeimomis-

Ilgos laukiančiųjų eilės su kortelėmis 
rankose, tai registravimo blankai: var
das, pavardė, kada gimęs, šeimos na
riai, DP kortelės numeris, mokslas. Re. 
gistravimo kambaryje žmogus manda
giai pasodinamas, ir vertėjas lietuvis 
padeda atlikti nesudėtingą formalumą. 
Komisijos narys savo ranka į tą patį 
blanką dar įrašo besiregistruojančio 
profesiją Lietuvoje ir ką dirbęs, kiek 
laiko Vokietijoje. Kartais dar paklau
sia, ką norėtų dirbti Anglijoje, bet pa
sirinkimas mažas- Vyrams: anglis, plie
nas, žemės ūkis, kartais keramika. Mo
terims: ligoninės, tekstilė, Baigęs su
rašyti, anglas dar įrašo savo pastabą-re- 
komendaciją, kuri dažnai lieka paslap
timi. Po to, gavęs tam tikrą sveikatos 
blanką,' žmogus eina patikrinti savo DP 
ligoninėn sveikatos- Čia skiepijamas 
nuo raupų ir vid. šiltinės, tikrinami 
plaučiai, širdis ir kitos kūno dalys. Gy
dytojas paklausia, ar nesilpnaprotis, ar 
neserga nuomariu. Turi pąsirašyti, kad 
neturi kitų paslėptų ligų, neesi visuo
menei pavojingas, ir jau gali kelionei 
ruoštis. Dokumentai siunčiami į Dussel- 
dorfą, kitą dieną jie grįžta, ir keliauk. 
Rimtos ateina dienos. Žmogus gali pa. 
imti 75 kg, tuo tarpu vienas kitos net 
arklių pagalba atsidūrė Vokietijoje, ki
tas, prievarta atgabentas, sunkiai pas 
vokietį ūkininką dirbdamas, susitaupė 
šiokią tokią mantą ir viską norėtų An. 
glijon nusigabenti, nes žino, kad kiek
vieną čia išmestą daiktelį ten teks vėl 
pirkti, bet reikalavimas yra aiškus, ir 
kiekvienas stengiasi prisitaikyti, o jei 
paimti viršaus, tai jau rizika bet „lai
mi drąsieji“.

Stovyklą dengia žydinčios obelys, bet 
ne laikas jomis grožėtis. Mašinos pa
ruoštos, šimtai moterų, vaikų moja ran
komis, didelis rūpestis lenda į širdis. 
Kada pasimatys? Ar likusieji ras tin
kamą globą ir bus atsižvelgta, kad tai 
liko pats nepajėgusis elementas, ar ne
bus jis mėtomas iš kambarių, iš lagerio 
į lagerį.

Ašaros, pasibučiavimai" ir jau maši
nos rieda Miinsterio link. Svetima že
mė, niekas neriša mus 
plaukia sodybos, jos 
sielos, standartinės.

Mūnsteris. Mašinos 
vokiškas pilkas kareivines, 
vartai, ir atsiduriama erdviame kieme- 
Iškraunami daiktai, ir žmonės apsidai
ro bejėgiai kažko laukdami.

Pereinamo lagerio — kareivinių tvar- 
ka. Skirstymas grupėmis, fotografavi
mas su dideliu DP kortelės numeriu.

ieš- 
t- ir

Žmonės kareivinėse
Persikraustymas į naujas patalpas, 
kojimas čiužinių, antklodžių ir t- 
t. t. Toks yra paviršutinis vaizdas.

Kampe susimeta buvusių gimnazistų 
būrys, ir užtraukiama skambi daina. 
Didingai ji sklinda po kareivines, bet 
tuoj savaime apmiršta ir dainininkai iš
siskirsto.

Vėl lietuvis keliauja, vėl lagaminai, 
vargas, persiskyrimas, kolonos. O kH- 
da gi pagaliau į mieląją Tėvynę, kada 
gi Jos žemelę išbučiuosime, kada ten 
ištroškę bėgsime, skubėdami vienas 
per kitą?

Kareivinių rajone žingsniuoja ūki
ninkai, gydytojai, darbininkai, mokyto
jai, teisininkai, visi rimti, susikaupę, 
nes visus slegia nežinia. Kuriuo ke
liu dabar teks eiti? Bet lietuvis tiki į 
tikrąją anglosaksų demokratiją, tiki, 
kad bus žmoniškos laikino gyvenimo 
sąlygos, tiki į savo tautos ateitį, ir tai 

teikia

su ja, abejingai 
nuobodžios, be

suka už miesto į 
Užsidaro

Mirus brangiam idėjos draugui stud. Juozui Znotinui, reiškiame 
gilią užuojautą jo liūdinčiam broliui ir giminėms.

Baltijos Universiteto Studentai Ateitininkai.

Lietuvių tauta 
Vatikane turi 

gerą/vardą
„Tėviškės Garsas“ Nr. 76: pažy 
mėjęs, kad iv. Sosto sluoksniuose 

mūsų reikalai visada rasdavo supra
timo ir užuojautos ir kad neseniai 
audijencijoje buvo priimtas vienas 

mūsų vyskupų, toliau rašo:
„§v. Tėvas audiencijos metu Vys

kupui pasakė, kad Jis, šalia tremti* 
nių reikalų, daugiau dėmesį kreipia 
į pavergtuosius kraštus. Jis žino visas 
mūsų bėdas, atjaučia Tėvynes ilgesį 
ir patikinęs, kad Aukščiausias išklausys 
mūsų troškimų, suteikė tremtiniams 
apaštališkąjį palaiminimą.

Italijoje skaičiuojama per 240 lietu
vių, nors užsiregistravusių yra tik 237. 
Daugiausia tautiečių yra Romoje — 
70. 40 iš jų studijuoja lietuvių dvasi
nėje kolegijoje. 30 lietuvių, DP teisė
mis, yra įvairiatautėje Reggio Emilia 
stovykloje- Šiek tiek tautiečių dar yra 
lietuvių studentų pensionate Pizoje, pa
vieniai išsimėčiusių saleziečių, jėzuitų 
ir pan.

Apskritai, nuomonės apie lietuvius 
esančios geros- Pav., Vyskupas pasa
kojo vieną atsitikimą:

Kelionėje jam teko apsinakvoti pas 
vieną pažįstamą, Sant Secando vienuo
lyne, netoli Karmos, kur tuo metu buvo 
baigiamos kelių dienų misijos. Misijų 
pabaiga buvo atžymėta didžiulės pro
cesijos eisena miestelio gatvėmis ir 
vienuolyno perdėtinio 
mokslo metu mūsų 
pakviestas tarti keletą 
ninkus- Po pamaldų,

pamokslu. Pa- 
Ganytojas buvo 
žodžių į maldi* 
mūsų Vyskupui 

išėjus iš bažnyčios, kaimiečių minioje 
girdėjosi šūkiai: į „,Evviva Lituano 
Catolica“.

Ta proga pažymėtina, kad Vatikano 
oficiozo „Osiservatore Romano“ admini
stratorius yra . lietuvis Petraitis, o 
mokslo pasaulyje populiari Milano 
universiteto asistentė — Agota Šidlaus
kaitė. Šiame universitete yra ir lietu
vių studentų. Įdomi smulkmena, kad, 
susirgus lietuvių kolegijos rektoriui 
Tulabhi, jį lankyti su dovanomis ats
kubėjo Vatikano atstovas kardinolas 
Picardo.“

Laiškas iš Brazilijos

yra ramstis, kuris daugiausia 
moralinių jėgų-

Maistas labai ir labai kuklus, 
kalba patys faktai. Pusryčiai: 
dinta kava. Pietūs: runkeliai sutirštin
ti kukurūziniais miltais. Paklaustas 
mandagus patarnautojas, kas bus kitą 
dieną pietums, šypsodamasis atsakė, 
gal daugiau, o gal ir mažiau bus pri
pilta vandens. Kartu buvo duota va
karienei ir kitus dienos pusryčiams % 
kg kukurūzinės duonos su arbatiniu 
šaukšteliu marmelado. Oficialus davi
nys 1550 kalorijų dienai . Kantines, 
kur galima būtų kas nusipirkti, nėra.

Vidaus tvarkai palaikyti yra komen
dantas lietuvis V. Barluška. Pirmuo
sius nemalonumus padarė keli ukrai
niečiai, kurie, išvykę iš stovyklos, lai
ku neatvyko į jau paruoštą transportą. 
Nuo to laiko įvedė visiems griežtesnį 
režimą.

Anglai, norėdami paįvairinti nuobo
džią dieną,'vakare pademonstruoja kul- 
tūrinę filmą, pakviesta vokiečių varle
lė, o kartais būva ir šokių vakaras.

Visiems rūpi sudaryti tautines gru
pes, kur būtų daugiau draugų, šiltesnis 
žodis, pagalba. Deja, vertėjai aiškina, 
kad sąrašai ateina jau iš Dūseldorfo ir 
tenka žmones pagal juos iš eilės skirs
tyti- Tokiu būdu dažnai atskiriami pa- 
žįstami, draugai ir tenka skursti tarp 
visai svetimų. Piktesni kritikai kalbą, 
kad galima būtų ir patogesnius sąrašus 
čia pat sudaryti... Klaidžiojant tarp 
pastatų krinta į akis ir jų skirtumai. 
Pav., blokas C turi vandenį, puikias 
lovas, patogumus, blokas F beveik ant 
žemės miega, o D net vandens neturi.

Baigiant tektų pareikšti vieną mažą 
pageidavimą. Daugiau širdies ir supra
timo. Mažiau oficialumo ir išdidumo 
ir tada viskas palengvėtų. Tebūna cha
rakteringas tik šis vienas pavyzdys. At
likę visus formalumus, dalis žmonių 
nuvyko prašyti leidimo išvykti iš ka
reivinių į buvusį lagerį — pas žmonas, 
vaikus. Pareigūnas, iš kurio buvo 
laukiama pagalbos, čia pat vaikšto, pa. 
žada sutvarkyti, bet vis „neturi laiko“, 
o žmonės laukia pusvalandį, valandą ir 
daugiau. Traukinys gali jau ir išeiti. 
Net anglas susirūpina ir klausia tą patį. 
pareigūną, ko tie žmonės čia vargsta, 
bet ir tas nepadeda. Tik pripuolamai 
atėjusi civilinė tarnautoja, pasiteiravu
si, ko čia norima, per 5 minutes viską 
sutvarko.

Iki pasimatymo iš Seedorfo.
Mūnsteris, 1947. V. 6. R. Spalis

Tegu 
nesab

Nors tai ištrauka iš -privataus laiš
ko, bet ir ji bent dalinai nušviečia gy
venimą Brazilijoje, kuria daug kas 
mūši) tautiečių domisi.

„Aš dabar gyvenu Amazonių upės 
slėny, prie upės Madeira, 8° pietų pi. 
Čia nesu įsikūręs, bet „gyvenu nuoty
kiais“ jau ketvirti metai. -

Įsikurti čia lengva, nes visą laiką 
šilta. Šąjtis +14°C, norma +25—35°C. 
Šilta iki +39°C.

Ateivis čia negali iš anksto nuspręs, 
ti, kokį amatą pasirinks, nes atvyksta 
kaipo kolonistas, išmoksta kalbą ir ta
da sprendžia, ką veikti.

Kol aš čia esu, galiu jums parūpinti 
iš palmių lapų namus, .pusėtinai-leng=- 
vą Užsiėmimą prie daržo ar vištų ūkio, 
duodantį panem nostrum quot. amazo- 
nicum, kol išmoksit' kalbą ir papro
čius, o tada „įvesdinsiu“ į aristokratų 
tarpą, kur, manau, ir sudarysit sau 
naujas galimybes.

Deja, nieko daugiau negaliu garan
tuoti, nes operos solistams ir žurnalis
tams didmiesčiuose yra palankiau 'įsi
kurti ir progresuoti, jei pasiseka, o čia, 
provincijos miestely su 5.000 gyvento
jų, gali koncertuoti laike nuo laiko, 
duoti pamokas turtingiems be didesnės 
karjeros. Nors skurdo ir nėra, bet žurna
listui čia perspektyvos menkos, nes kitų 
kalbų laikraščių čia nėra (draudžia
ma), dirbti vietos spaudoj irgi negali
ma. Medicinos srity svetimšalis gali 
dirbti tik tolimuose užkampiuose, be 
didesnių rezultatų- Vaistininkų čia 
yra perdaug.

Šiame krašte aš jokių turtų nesuda
riau, ir ką uždirbau, tą pravandravo- 
jau Mato Grosso ir Bolivijos parube- 
žiais. Susigyvenau su Brazilija taip, 
kaip su Lietuva. Gavau laišką iš ko
legos R. (Bavarija), ėjo 7 mėnesius- 
Jūsų ėjo oro paštu per 6 savaites. Tai
gi, jei panorėsit vykti pas mane, pra- 
neškit, aš eisiu bezdžionienos pame
džioti. . ■

Nepamirškit, kad čia maliarija yra 
nuolatinis gyventojų palydovas ir ne
geriant apsaugos vaistų, k. t. Atebrino 
(Bayjr) ar Atabrine (Mallinkrodt) ar 
chinino kas savaitę, susirgimas yra tik
ras. Chininas brangus, Atebrinas duo
damas dykai.

Čia miegame ne lovose, * bet hama
kuose (rede) po marlės uždangalu 
(moskitero vadinamu) nuo moskitų 
apsisaugoti.

Girdėjau, kad buv. Liet- konsulas 
nori čia atsiųsti emigrantų, bet tiesio
ginių žinių negavau. Pietuose dėl su
sigrūdimo ateivio galimybės yra labai 
ribotos, dėl ko aš ir pasitraukiau. Iš 
30.000 lietuvių neužtikau nė vieno 
„ant stiprių kojų“. Tai ne U. S. A. 
Vienintelė šaka ateiviui prieiname, tai 
žemės ūkis, kur.s dabar yra proteguo
jamas.

Kadangi karo artėjimas buvo aiškus, 
mes norėjome čia įkurti lietuvių kolo
niją, kad bėgliai turėtų kur pasislėpti. 
DULRas mus neparėmė. " 
te kokiam stovy esame. « 
Porto Vetho, 1947. I. 20.

Dabar mato-
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