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Rusija suliko dalyvauti 
pasitarimuose

Pasaulis šią savaitę įtemptai laukė parodymais, kuris, jam atsistatydinus, Birželio 21 d. Belgijos Senato komi- 
Sov. S-gos atsakymo į Bevino ir Bi- buvo suimtas Budapešte* sija, tyrinėjusi Belgijos karaliaus veik**

Laikinasis Lietuvos Ministerių kabinetas 1941 m. posėdžiauja
dault pakvietimą dalyvauti Marsihallio 
plano svarstyme. Birželio 23 d, 

• Sov* S-gos vyriausybė davė teigiamą 
atsakymą Londonui ir Paryžiui, kad 
ji sutinka dalyvauti šiuose pasitari
muose Paryžiuje birželio mėn. 27 d.

šis Sov. S-gos teigiamas atsakymas 
buvo perskaitytas Anglijos .Žemuo
siuose Rūmuose ir Prancūzijos parla
mente. Bevinas pareiškė savo pasiten
kinimą. Taip pat ir Prancūzijos par- 

z lementas pasveikino Sov. S-gos suti
kimą pradėti pasitarimus Europos at
statymo klausimais.

Iš Vašingtono pranešama, kad Sov. 
S-gos teigiamas nusistatymas ten pada
ręs gerą įspūdį. Visa Amerikos spauda 
patenkinta, kad per šiuos pasitarimus 
vėl galėsiąs būti ištiestas bendradar
biavimo tiltas taip rytų ir vakarų. 
Vašingtone manoma, kad Paryžiaus pa
sitarimuose Amerikos vyriausybė netu
rės stebėtojų. Esą dar per*’ anksti už
siangažuoti, nežinant tikslios Europos' 
ūkinės padėties. Iš kitos pusės Vašing
tone esama nuomonės, kad Europoje 
gal ir perdaug palankiai Marshallio 
planas yra sutiktas. Dar nesą žinoma, 
ką šiuo klausimu pasakys Amerikos 
Kongresas. Amerikoje jau šiandien 
skaičiuojama, kad Europai atstatyti 
reikia milžiniškų lėšų, kurios turi būti 
sudėtos Amerikos mokesčių mokėtojų. 
Todėl kiekvienas planas, kuris jautriai 
paliečia amerikiečio kišenę, turi būti 
vispusiškai apsvarstytas.

Pranešama, kad birželio 26 d. Ang
lijos už s. reik, ministras Bevinas su. 
visu štabu ūkinių ekspertų atvyks į Pa
ryžių. Sov. S-gą šiuose pasitarimuose 
atstovaus Molotovas.

Visa pasaulio spauda šiuos pasitari
mus vertina įvairiai. Vakarų Europos 
ir Amerikos laikraščiai teikia jiems 
didelės reikšmės, tikėdami, kad dabar 
galėsiąs prasidėti pasaulio atkutimo 

—— -periodas. T’V» tarjw komunistu. spau
da, ypatingai Lenkijos, griežtai puola 
Marshallio planą ir Beviną, pastarąjį 
kaltindama, kad jis stengiąsis suskal
dyti Europą į du blokus-

Dėl šių kaltinimų dar'nieko neat
sakė nei Anglijos nei Amerikos vy
riausybės. Nagy Amerikoje . pareiškė, 
kad JAV pagelba jis norėjo Vengri
joje įkurti tikrą demokratinę valstybę 
Vakarų clemokraūjų pavyzdžiu. Jis 
atmetė visus kaltinimus. Įdomu, kad 
naujai paskirtas Vengrijos pasiuntinys 
į Belgiją, tik pervažiavęs Vengrijos 
Austrijos sieną, pasuko į Šveicariją. 
Čia jis pareiškė, kad nepripažįsta da
bartinės Vengrijos vyriausybės, nes ji 
nesanti konstitucinė. Pakeliui į Ame
riką Airijoje jis pareiškė, kad Ameri
koje bus svarstoma galimybė sudaryti 
egzilinę Vengrijos vyriausybę už
sienyje.

Prancūzijos vyriausybė gyvena sun
kias dienas. Po paskutinių didžiųjų 
streikų vyriausybė parengė naują finan
sinę bėdos programą, kuriąį birželio 
21 d. parlamento finansų komisija buvo 
atmetusi, bet vyriausybei griežtai spi- 
rianūs, ta pati komisija birželio 23 d. 
šį naują finansinį planą priėmė. Vy
riausybė apdėjo mokesčiais tabaką, 
geležmkelių bilietus ir panaikino tei-~ 
kiamas pašalpas duonos, mėsos ir 
pieno gamyboje. Vyriausybė nesutiko 
paimti naujų fondų iš Prancūzijos 
Banko. Min. pirmininkas Ramadier 
nurodė, kad paėmus naujas pinigų su
mas iš Prancūzijos banko, Prancūzijoje 
tuoj prasidės infliacija. Jis bevelijo 
atsistatydinti, negu atsisakyti nuo da
bartinės finansų politikos.

lą šio karo metu, paskelbė, kad kara
liui daromi priekaištai dėl bendradar
biavimo su vokiečiais neturi jokio 
pagrindo.

Paskelbus šį sprendimą, Belgijoje 
buvo tvirtinama, kad karalius Leopol
das staiga grįš į Belgiją. Karaliaus 
Leopoldo sekretorius prof. Pirenne 
šiuos gandus griežtai paneigė. Kara
lius jau kuris metas gyvena, Šveicari
joje. A. B.

PABĖGĖLIŲ VERBAVIMAS Į PRAN
CŪZIJĄ

Š. m. birželio 12 d. Paryžiuje tarp 
Prancūzijos vyriausybės ir D. Britani
jos bei JAV vyriausybių buvo pasira
šytas susitarimas dėl numatomo slavų 
ir vokiečiiį kilmės DP iš Vokietijos ir 
Austrijos britų ir amerikiečių okupa
cinių zonų verbavimo į Prancūziją są
lygų. Numatoma, kad greitu laiku 
prancūzų misijos atvyks į šias zonas 
didelės apimties verbavimo darbams.

Tą pat dieną mišri PrancūzijosJta- 
lijos imigracinė komisija priėmė tam 
tikrus nutarimus italų emigracijai į 
Prancūziją padidinti. (The Times)

1941 M. TAUTOS IŠSILAISVINIMO BANDYMAS
POBOLŠEVIKINĖ LAIKINOJI LIETUVOS VYRIAUSYBĖ

Vokietijos karui su Sovietų Sąjunga 
prasidėjus, Lietuvoje buvo .paskelbta 
laikinoji Lietuvos vyriausybė, 1941 me
tų birželio 22 dieną. Lietuvos Tauti
nio komiteto pirmininko (Berlyne) 
inž. E. Galvanausko pasiūlymu, K. 
Škirpa sudarė kabinetą: K. Škirpa — 
min. pirm, ir užs. reik, min., gen. St. 
Raštikis — kr. aps. min., P. Gužas — 
vid. reik, min., E- Galvanauskas — fin. 
min., R. Skipitis — teis, min., P. Kar-
velis — žem. ūk. min., Kl. Brunius — 
darbo ir soc. aps. min., A. Maceina — 
šv- min., V. Augustaiūs — sus. min., 
A. Gerutis — prop, min., K. Zaikaus
kas — vaisi, kontrolierius. '

Tačiau Lietuvoje buvo paskelbtas 
kitos sudėties kabinetas: K. Škirpa — 
min. pirm., R. Skipitis užs. reik, 
min., St. Raštikis — kr. ap. min., V. 
Nasevičius — vid. reik, min., J. Matu-

lionis — fin. min., M. Mackevičius — 
teis- min., A. Damušis — pramon. 
min., B. Vitkus — žem. ūk. • min., J. 
Ambrazevičius — šviet. min*, V. Stat
kus — prek. min., J. Pajaujis — darb. 
ir soc. aps. min., V. Landsbergis —; 
savivaldybių min., K. Vencius — svei
katos min., P. Vainauskas — vai. 
kontrolierius. Dėl tūlų priežasčių ne
trukus teko pakeisti vidaus reikalų 
ministerį J. Šlepečiu ir prekybos mi-

Tokioje sudėty laikinasis pobolševi- 
kinis ministerių kabinetas ir nufoto
grafuotas.

Kaip žinoma, nacinė Vokietija, 
drauge su bolševikine Rusija dalyva
vusi Pabaltijo valstybių pasidalinime 
ir okupavime, neleido tai Lietuvos 
valdžiai veikti ir greit ją likvidavo. 
Lietuvoje gi buvo įvesta civilinė Vd- 
kietijos valdžia — zivilvervaltungas.

nisterį p. Vainausku. Tai buvo prieš šešerius metus.

Karei Griffino laiškai lietuviams
Š. m. kovo 11 dieną Uchtės stovyk

los gyventojų priimtos revoliucijos 
buvo pasiųstos įvairių’ valstybių vy
rams, Bažnyčios hierarchams bei * ki
tiems žymiems asmenims. Š- m. birž* 
11 d. gautas iš Jo Eminenęijos We»t-

leisti aptarnauti savo tautiečius. Bir
želio 9 d. kard. Griffinas atsakė šio 
turinio laišku: „Aš noriu Jums užti
krinti, kad aš ir visi šio krašto vysku
pai padarys viską, kas yra jų galioje, 
kad pagelbėtų lietuviams, kurie at-

Birželio 20 d. Anglijos parlamente 
pasibaigė debatai užsienio politikos 
klausimais. Birželio 19 d. juos pra
dėjo Edenas. Jis kaltino Sov. S-gą, 
kad ši nesilaiko susitarimų dėl indivi
dualių laisvių Balkanų valstybėse ir 
Lenkijoje- Daug atstovų, kaip iš opo
zicijos, taip ir iš darbiečių partijos, 
kaltino Sov. S-gą pamynus žmogišką
sias teises ir kuriant diktatorinio tipo 
valstybes- Bevinas savo kalboje pa
brėžė, kad jis jau pergyveno daug 
sąmyšių ir diktatorių. Jo amžiuje visi 
diktatoriai ir diktatūrinio tipo valsty
bės sugriuvo. Jis tikįs, kad ir naujai 
besikuriančios valstybės negalės atsi
laikyti prieš Vakarų demokratijas.

Šie. parlamento debatai buvo patys 
atviriausi po Šio karo pabaigos. Nepa
gailėta tedsingų atvirų žodžių Sov. S-

Amerikoje prasideda konfliktas tarp 
vykdomosios valdžios ir Kongreso. 
Priežastis — respublikonų partijos pa
stangos įgyvendinti duotus amerikie
čiams priešrinkiminius pažadus. Prieš 
rinkimus respublikonai žadėjo suma
žinti mokesčius ir įvesti kitų paleng
vinimų eiliniam žmogui. Jau anksčiau 
Ko n g r ešais apkarpė t al siv. ą, 
sumažindamas karo ministerijos išlai
das. Dabar Kongresas priėmė darbo 
įstatymą, kuris prez. Trumano many
mu, ne tik nesumažins streikų, bet 
priešingai — juos padidins. Todėl 
prieš savaitę Trumanas šį įstatymą ve
tavo. Nežiūrėdamas veto teisės, Kon
gresas antru kartu 2/3 balsų šį įstaty
mą priėmė, o birželio 23 d. ir Ameri
kos Senatas 68 balsais prieš 25 šį įsta
tymo projektą pavertė įstatymu. Ne
žiūrint Trumano pakartotino kreipi
mosi, įstatymas priimtas didesne kaip 
2/3 balsų dauguma ir nuo tos dienos 
įsigaliojo.

Dėl šio Įstatymo priėmimo jau pra
dėjo kompaniją Amerikos profesinės 
sąjungos. Dar neaišku, kokias vidaus 
politikos pasekmes šio įstatymo priė
mimas turės Amerikos ateičiai.

Istorinis posėdis, kuriame nutarta Indiją padalinti į atskiras provincijas. 
Iš kairės į dešinę: Pandit Jawaharlal Nehnt, laikinosios. vyriausybės vice
pirmininkas ir Indų partijos vadas, lordas Ismay, vicekaraliaus patarėjas, 
Indijos vicekarallius lordas Mountbatten ir Moslem partijos lyderis Mahom- 
med Ali Jinnah. dpd-Keystone

JAV prieš komunistų ekspansiją 
Viduriniuosiuose Rytuose

minsterio Arkivyskupo Kardinolo B- 
Griffino laiškas, kurio vertimą patie
kiame.

Arkivyskupo Rūmai 
Westminster, London SW L

1947 m. gegužės mėn. 23 d. 
Mano mieli Draugai,

Noriu Jums padėkoti už š* m. kova 
mėn. 11 d. laišką, su kuriuo Jūs pri- 
siuntėte man Jūsų Komiteto narių pri
imtą rezoliuciją.

Galite būti tikųi, kad Jūsų tautie
čiai Estijoje, Lietuvoje ir Latvijoje 
turi visas mano simpatijas, ir aš dary
siu visa, kas tik bus įmanoma, kad ga
lėčiau padėti Jums apsaugoti ten lais
ves, kuriomis turi teisę naudotis viri 
kraštai.

Su palaiminimu ir geriausiais linkė- 
jh—ds. ' ' --- /

Jūsų Kristuje B. Card. G riff iri, 
Westminsterio Arkivyskupas

KARDINOLO GRIFFINO LAIŠKAS 
K AN. KAPOČIUI

Tautinis Delegatas kan. Kapočius 
gegužės 3 d. parašė Anglijos kardino
lui Griffinui laišką išvykstančių į Ang
liją lietuvių ir kunigų reikalu. Kar
dinolas jame buvo prašomas priimti 
savo globon lietuvius tikinčiuosius ir 
kunigus!, rekomenduoti juos Anglijos 
Episkopatui ir lietuviams kunigams

Italijos vidaus gyvenime yra daug 
sunkumų. Galimas dalykas kad dėl 
įvairių vidaus nesutikimų atsistatydina

Vieneri metai Transjordamjos nepriklausomybei. Iškilmių metu Transjor- 
danijos karalius Abdullah ir britų kariuomenės vadas Palestinoje ir Tranš- 
jordanijoje gen. McMillan. dpd-Keystone

š. m. NYKT Nr. 19986 p. Stewart 
Alsop, rašydamas apie JAV teikiamą 
pagalbą Graikijai ir Turkijai, nurodo, 
kad JAV ir D. Britanija, norėdamos 
sulaikyti sovietų ekspansiją, yra pri
verstos ginti „sugedusius režimus“. 
JAV teikiamos pagalbos tikslas yra 
neleisti Sov. Sąjungai pasiekti savo 
ekspansinių tikslų karinėmis priemonė
mis ir perversmo keliu. Tačiau tai 
dar nereiškia, kad Sov. Sąjunga savo 
tikslų būtų išsižadėjusi. Atrodo, kad 
Sov. Sąjunga karinių veiksmų dar ne
siims, nes ji žino, kad kiekvienas jos 
karinis veiksmas automatiškai sukels

nusiskundė, kad su jais ir su jų tautie
čiais buvo elgiamasi baisiai. Jie mirė 
iš bado Sibiro stovyklose, daugelis jų 
buvo verčiami dirbti iki mirties, kele
tas buvo sumuštų%ir su dauguma buvo 
labai blogai elgiamasi. Ligoniai ir su
žeistieji negaudavo jokios pagalbos.

Jiems buvo pranešta, kad jie galį su
sirašinėti su savo šeimomis Italijoj, bet 
jų šeimos niekada negavusios jokio 
laiško., ‘Vėliau belaisviams buvę paaiš- 
kinta% kad, matyt, jų šeimos esančios 
žuvusios, nors vėliau grįžę'jie rado sa
vo šeimas gyvas ir sveikas. Aš aplan-

rių žinių apie jų narius, esančius Sov. 
S-gos ar Jugoslavijos nelaisvėj, šei
mos per 4 metus negavo iš jų .jokios 
žinios. Man Italijoj buvo pranešta, kad 
Sov. Sąjungoj buvo 90-000 italų karo 
belaisvių, iš kurių Ūk 12-514 grįžo, o 
Sov. Sąjunga tvirtina, kad daugiau be
laisvių ten nesą. Kas juos ištiko? Ty
lomis ar indiferentiškai praeiti pro šį 
klausimą negalima. Kodėl Sov. S-ga 
neleidžia Tarptautiniam Raud. Kryžiui 
veikti savo teritorijoj? Ar prekybos 
paktas su Rusija yra svarbesnis už

vyksta į šį kraštą, ir mes esam lai
mingi žinia, kad Juos atlydi keletas 
lietuvių kunigų. Aš noriu Jus užti
krinti, kad jie bus nuoširdžiai priimti 
ir padarysime jiems viską, ką tik ga
lėsim. Su maloniais linkėjimais ir 
laiminimu Jums visiems.“
ŠV* SOSTAS ATSAKO Į TREMTINIŲ 

PRAŠYMUS
Daugis lietuvių, latvių ir estų trem

tinių, gyvenančių Bad Mergentheim, 
Seligenstadte, Goet|fngene ir Grevene 
savo laiku pasiuntė Šv. Tėvui Pijui 
XII rezoliucijas ir prašymus Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybės atstatymo 
reikalu. Jo Šventybės Sekretorijatas 
pavedė Apaštališkajam Vizitatoriui 
Vokietijoj J. E. Vysk; A. J. Muench 
per Tautinį Delegatą Lietuviams J. 
Pr. Ktm..F- Kapočių pranešti rezuliij- 
cijas bei prašymus pasirašiusiems, kad 
Šv. Tėvas daro visa, kas galima, pa
grindinėms tautų teisėms apsaugoti.
, PADĖKA AIRIJOS PRIMUI IR 

VYSKUPAMS
Patyręs Airijos Vyskupų kreipimąsi 

į savo tikinčiuosius melstis už perse
kiojamas rytų ir šiaurės rytų tautas, 
Tautinis Delegatas Lietuviams parašė 
Airijos Primui padėkos laišką savo, 
kunigų ir lietuvių katalikų tremtinių 
vardu. Laiške išdėstomos mūsų tau
tos kančios, religijos persekiojimas, 
deportacijos ir žudymai. Airijos Pri
mas prašomas padėkoti visiems vysku
pams ir tikintiesiems už maldas ir 
simpatiją persekiojamai Lietuvai.
LITUANISTIKOS SKYRIUS^ PENN- 

SYLVANUOS UNIVERSJTETE
Pennsylvanijos universitete atidary

tas naujas Slavų ir Pabaltijo studijų 
dapartamentas, kuriame bus specialus 
lietuvių kalbos ir literatūros skyrius. 
Departemento vedėju pakviestas buvęs 
Kauno universiteto profesorius Alfre
das Sennas- Ten taip pat dėstys Dr.

JAV karinę reakciją. Tačiau Sov. Są- kiau daugelį Italijos miestų ir kaimų žmoniškumą ir krikščioniškumą? A. Salys ir prof. V. Krėvė-Mickevičius
junga savo rankose dar turi ir poli- šeimų, kurios verkdamos prašė bet ku- Jūsų Michael E, G. Huntley** (Amerika“ Nr. 18).
tinį ginklą, nes, jei viena šitų rakti
nių valstybių patektų į komunistų par
tijos kontrolę,^ rezultatai būtų lygūs 
sovietų okupacijai. Sovietai savo po-

Ar dabar jau Rumuni-

gos adresu. Dėl jų komunistų organas 
„Daily Worker“ birželio 21 d. laidoje 
rašė, kad šie debatai jokiu būdu ne
prisidėjo prie santykių išlyginimo 
tarp D. Britanijos ir Sov. S-gos. Visi 
kiti laikraščiai užimtai parlamento ir 
ministro Bevino pozicijai pilnai pri
tarė.

Birželio 22 d- Vengrijos vyriausybė 
paskelbė „baltųjų knygų* apie pasku
tiniuosius įvykius krašte. Šiame doku
mente vyriausybė kaltina buvusį min* 
pirmininką Nagy. ir kitus žymesniuo
sius Vengrijos smulkiųjų ūkininkų 
partijos narius ruošus suokalbį prieš 
Vengrijos respubliką. Esą šie vengrai 
Amerikos ir Anglijos pagelbą norėję 
Vengrijoje įrengti anglosaksų bazę 
prieš Sov. S-gą. Amerika ir Anglija 
kaltinamos įsikišusios į Vengrijos vi
daus reikalus. • šie tvirtinimai pa
remti buv. Nagy asmeninio sekretoriaus

ir Italijos prezidentas De Nicola. Esą 
jis jau įteikė savo atsistatydinimo pa
reiškimą konstituciniam parlamentui, 
kurį šis nesutikęs patenkinti.

Italijos vyriausybė, kuri dabar susi
deda vien iš krikščionių demokratų ir 
kai kurių socialistų ministrų birželio 
21 d. gavo konstitucinio parlamento 
pasitikėjimą (274 prieš 231, 4 susilai
kiusi*

Iš Italijos pranešama apie pagyvėju
sią fašistų veiklą. Esą Italijos politinė 
policija susekė slaptą fašistų organi
zaciją, kuri turi apie 300000 narių. 
24 asmenys suimti. Suimtųjų namuose 
j-asti ginklų sandėliai, kurių tarpe kul
kosvaidžiai, granatos, bombos ir pisto
letai. Šios organizacijos tikslas buvo 
ugdyti j,Duče“ kultą ir parengti. kerštą 
fašizmo išdavikams.

litinei ekspansijai randa labai gerą 
dirvą šių kraštų politinėje ir ekono
minėje struktūroje. Vidurinių rytų 
kraštai neturi jokių demokratinių tra
dicijų, daugumas gyventojų yra neraš
tingi ir jų gyvenimo lygis yra .pasigai
lėtinai žemas.

Vienas įtakingas britų politikas pa
reiškęs, kffu jie negalį šiuose kraštuose 
organizuoti revoliucijos prieš korup- 
tišką valdančiąją klasę, ir kad Ūk ge
rai paruošta socialinė reforma šiuos 
kraštus galinti apsaugoti nuo revoliu
cijos. Šių kraštų politikai sutinka, kad 
reformos esančios būtinos, bet kai nu
rodoma tokių reformų bazė, jie atrodo, 
lyg smaugiami. Bet jei revoliucija kil
sianti, tai ji burianti prosovietiška.

Nors doleris čia sudaro esminės pro
gramos dalį, nes padės sumažinti so
cialinę nelygybę, tačiau tai dar nėra 
visiškas klausimo išsprendimas. Pa

grindinis klausimo išsprendimas yra 
idėjų plotmėje. Juk nereikia užmiršti, 
kad Vakarų idėjos — politinė laisvė, 
daugumos vyriausybė, asmens respek- 
tavimas ir aukštas gyvenimo lygis — 
yra tokios revoliucinės, kad ir Sov. 
Sąjunga nesuras nieko geresnio.

ITALŲ KARO BELAISVIAI SOV.
SuGOJE

The Manchester Guardian š* m. ge
gužes 17 d. laiške redakcijai pateikia 
žinių apie italų karo belaisvius Sov. 
Sąjungoj. Laiško autorius į Italiją bu
vo nuvykęs Ūrti buv. karo belaisvių 
būklės ir ieškoti būdų jiems padėti* 
Jis rašo:

„Aš kalbėjausi su keletu italų belais
vių, buvusių Sov. Sąjungoj. Jie visi

Sovietų užs. reik, mįnisterio pava
duotojas Višinskis šiuo metu gydosi 
garsiam Čekoslovakijos kurorte Karls- 
br.de, o jo šefas V. M. Molotovas vi
zituoja Belgradą. Rumunijos užs. 
reik, ministeris G. Tatarescu padarė 
vizitą JAV diplomatinei misijai Buka
rešte. Šitie visi įvykiai kartu su ki
tais leidžia daryti tam tikrus sprendi
mus, kurie rodo, kad Kremliaus* są
mokslas Vengrijoje yra tik dalis pro
ceso, vykusio jau anksčiau ir galinčio 
neužilgo vėl parirodyti kur nors kitur.

Gali būti, kad panašūs įvykiai pir
miausia pasikartos Rumunijoje. G. 
Tatarescu, prieš eidamas į JAV misi
ją, pariuntė patikėtinį pasiteirauti, ar 
blogiausiu atveju amerikiečiai jam 
padėtų pabėgti. JAV misija, žinoma, 
jam nieko nepažadėjo ne dėl to, kad 
JAV diplomatai nesikiša į tokios rū
šies įvykius, bet dėl to, kad amerikie
čiai jokia kaina nieko bendra nenori 
turėti su Tatarescu.

Tatarescu baimė - yra neabejotinai 
pagrįsta, nes jis yra vienas gudriausių 
ir judriausių Rytų Europos politinių 
akrobatų. Karo metu jis mielai ben
dradarbiavo su naciais, ir jo pavardė 
automatiškai pateko į žymių karo nu
sikaltėlių sąrašus. Bet Sov. Sąjungos 
pastangomis tuojau po karo jo pavardė 
iš šitų sąrašų išnyko., Tatarescu jiems 
buvo labai naudingas. Bet Tatarescu 
turi didelę prakūką užuosti policinius 
vėjus*

Šokis prasidėjo šį ankstyvą pavasarį, 
kai p. Tatarescu kolega Georgijus Dej, 
komunistinis prekybos ir pramonės nū- 
nisteris, nuvyko į Maskvą. Pagal pa-

jos eilė
Joseph ir Stewart Alsop

tikimas žinias, jis grįžo su instrukci
jomis pradėti veiklą prieš nepalan
kiai nusiteikusius Rumunijos vyriau
sybei. Ir kovo - 10 d. prasidėjo mari
niai nekomunistų areštai. Buvo areš
tuota ir kalinama be teismo apie 2 000 
žmonių. Kalėjime jie gaudavo 500 ka
lorijų vertės maistą, todėl ligos, žiur
kės ir sukimšimas padėjo įbauginti sa
varankiškai galvojančius.

Jei paskelbtosios p. Dej gautos in
strukcijos yra teisingos, tai, išjungus 
daugiau dekoracijai nebereikalingus 
Tatarescu, ministerį pirmininką Petrą 
Grozą ir, gal būt, Rumunijos karalių 
Mykolą, šis procesas ir pasibaigs.

Tačiau karalius, kaip naudinga figū
ra, dar gali būti ir paliktas* Gegužės 
1 dienos parade Grozos ir Mykolo 
portretų, kurie anksčiau būdavo ne
šami drauge su Stalino ir kitų bolše
vikų vadų portretais, nebuvo.

Dar vienas simptomų tų sąlygų, dėl 
kurių Dej turėjo gauti naujų instruk
cijų, pasireiškė bal. 26 d. Rumunijos 
tekstilės fabrikuose Eta Arade. Tą 
rytą susirinkę tekstilės darbininkai 
protestavo dėl keletą dienų negauto 
duonos davinio. Kai davinys vis tiek 
nebuvo atiduotas, jie, užmušę vietinį 
komunistų vadą ir dar vieną komu
nistą, nuėjo prie vietinės komunistų 
būstinės ir ten nužudė aprūpinimo pa
reigūną ir sunaikino būstinės pastatą*

Šis dramaūnis epizodas ryškiai rodo 
tautos masių nepasitenkinimą. Buvo 
ir daugiau tokių reiškinių, kaip pav. 
praėjusio lapkričio rinkimai. Komu
nistai tikėjo, kad jie Ūkrai laimėsią, 
bet prieš komunistus nusiteikę balsa
vo taip gausiai, kad rinkimų rezulta
tai, prieš juos paskelbiant, turėjo būti 
karštligiškai suklastoti.

Bet kaip ten bebūtų, artimiausieji 
Rumunijos stebėtojai yra linkę many
ti, kad Kremlius yra nutaręs, jog fa
sadinė Grozos vyriausybė jų reikalams 
yra netinkama, ir kad kažkokiu pana
šiu į Vengrijos įvykius būdu, ji turi 
būū pakeista.

Groza, taip pat kaip ir Tatarescu, 
dabartinės padėties pasiekė Višinskio 
dėka. Tuojau po Jaltos konferencijos 
Vyšinskis atvyko į Bukareštą ii kara> 
lių paprašė buvusį stambiųjų žemval
džių advokatą Groza vietoj generolo 
Radescu paskirti ministerių pirmininT 
ku. Pakeitimas buvo padarytas, ir 
Višinskio vizitas Bukarešte leidžia ir 
dabar manyti, kad Višinskis į Karls- 
badą atvyko, ne vien tik pasigydyti. 
Yra tam Ūkros tiesos, kad ir 'Čekoslo
vakija, kuri iki šiol vedė daugiau ne
priklausomą politiką, įžengs į Grozos 
kelią*

Molotovo kelionė į Belgradą turi 
taip pat tam Ūkrų tikslų. Gal būt, ji 
turi tikslą iš pagrindų pakeisti drau
gystės santykius tarp Sov. Sąjungos ir 
jos lėtinių vyriausybių Balkanuose.

(NYHT, i. m. VI. 14}
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Sorbonoj pagerbta lietuviška knyga
VYSKUPAS BUČYS PAKVIESTAS 

Į VOKIETIJĄ
Šiais metais numatomoms kunigų re

kolekcijoms yra pakviestas iš Romos

Neustadto lietu
vių stovyklos 

išvykstančiųjų į D. Britaniją 
1947 m. VI. 16 d. 77 asmenų 

grupės

Rezoliucija
Atidengdami naują lapą tremties 

venimę, išvykdami į D. Britaniją
vanoriais darbininkais, mes, žemiau 
pasirašę Neustadto Lietuvių Stovyklos 
gyventojai šventai pasižadame iškan
kintai Tėvynei ir Lietuvių tautai:

1) Bet kuriomis, ateities gyvenimo 
sąlygomis nepamiršti Lietuvos ir lie
tuvių tautos reikalų, visuomet, visur 
ir visomis aplinkybėmis diibti - pagal 
išgale?, o' įei'kalui ištikus ir kovoti 
dėl Lietuvos laisvės ir lietuvių tautos 
laito. To tikslo siekdami, mes pasiža- 

.dame būti sąžiningi, darbštūs, lojalūs 
mus priglaudusiai valstybėj ir jos vi
suomenei, nepriekaištingai vykdyti ša
lies įstatymus 'ir derintis prie jos vi
suomenėm tradicijų bei papročių, ne
prarasdami betgi savo lietuviško būdo, 
savitarpio gyvenime šventai saugodami 
savas tradicijas, tautinę garbę, tautinį 
veidą. Pasižadame visur ir visuomet 
kad ir smulkmenose elgtis taip, kad 
mūsų elgesys ne tik nežemintų mūsų, 
kaip lietuvių, vardo, bet keltų kitų pa
sigėrėjimą ir prisidėtų prie Lietuvos 
ir lietuvių tautos vardo iškėlimo. Su
prasdami teisingos informacijos reikš
mę, mes stengsimės kitataučius tei^ 
singai ir nešališkai informuoti apie 
Lietuvos ir lietuvių tautos būklę, jos 
vargus, kančias ir troškimus, bei teisę 
gyventi laisvai, laisvų tautų tarpe. 
Šventai saugodami širdyse meilę gim
tajai žemei, kur ilsisi protėvių kaulai, 
kur kiekviena pėda apšlakstyta žuvu
sių ir nukankintų brolių seserų krau
ju, mes pasižadame nepaskęsti sava
naudiškume, nepasiduoti troškimams 
siekti asmeninės gerovės svetimuose 
kraštuose ir laikui atėjus grįžti'į gim
tąją šalį, dirbti jai ir kovoti dėl jos, 
nepaisydami, kokios joje tada bebus 
ūkinės sąlygos ir kiek sunkaus darbo 
ji iš mūsų hepareikalaus.

Būdami laikinojoj emigracijoj, mes 
pasižadame būti ištikimais lietuviško
sios bendruomenės nariais, ją remti 
pagal išgales materialiai, moraliai ir 
savo darbu.

2) Įvertindami kultūrinių reikalų 
reikšmę, suprasdami) kultūrinio gyve
nimo ir jo pasireiškimų ypatingą 
reikšmę dabar, drauge, nežinodami ko
kios sąlygos kultūrinį darbą dirbti lau
kia 'mūsų naujame mūsų kelyje,, mes* 
pritariame jau. keliais atvejais iškeltai 
minčiai steigti tremtyje Kultūros Fon
dą ir to Fondo steigimui pag-al išgales 
aukojame.

3) Atjausdami laikinai pasiliekančių 
Vokietijoje nedarbingųjų mūsų ben
druomenės narių rūpesnį ir nerimą, 
taipgi aukojame jų reikalams šį tą iš 
savo išteklių.

Aukos renkamos atitinkamų komi
sijų, kurios jas persiųs reikiamoms 
įstaigoms.

4) šios rezoliucijos teksta-s infor
macijos tikslu išsiuntinėjamas: V-L.I, 
K—tuit Tremtinių Bendruomenės 
Centriniam Komitetui, Centrinei Bal
tų Tarybai Detmolde, Schleswig-Holst.

'Apygardos Baltų Tarybai ir visiems 
lietuvių laiikraš<2iams tremtyje.

Rezoliucijos originalas paliekamas 
Neustadto Lietuvių stovyklos komitete.

x Seka parašai

Balandžio 27 d. 111-tojo Tarptauti
nio kongreso, kurį suruošė Prancūzi
jos visuomenė ir socialinė moterų są
junga, proga įvykusiame Sonbonos am
fiteatre mitinge už geriausias motiną .J. E. Vysk. Bučys- Šiomis dienomis 
iškeliančias ’knygas buvo įteikti meda
liai. Lietuvos katalikių moterų pir
mininkei dr. V. Karvelienei mitingo 
pirmininkė įteikė medalį už M. Peč- 
kauskaitės knygą „Senajame dvare“. 
Įteikdamas medalį, mitingę pirminin
kas pažymėjo, kad lietuviškoji kny
ga gavo daugiausia balsų. Kongreso 
garbės pirmininke buvo 
prezidento žmona — p. 
riol
AMERIKOS LIETUVIAI 

JĘ OPERA
Į tūlą lietuvių tremtinių iniciatyvą 

Amerikos lietuvių spaudoje pasirodo 
vis daugiau rašinių, kuriuose pasisa
koma apie Lietuvių operos perkėlimą 
į Čikagą.

Be tų pasisakymų, kaip patiriama, 
yra dar ir privačių asmenų susidomė
jimo, kuris yra dabar aiškinamas laiš
kų pagalba. \

EUROPOS ATSTATYMUI,
kaip praneša „Tiesos Balsas“, Švedi

jos bažnyčia surinkusi 8,5 milijonus 
kronų.

Abd ei Krimgs

Prancūzijos
Vincent Au-

SUSIDOMĖ-

Tautinis Delegatas gavo Jo Ekscelen
cijos . atsakymą, kad kvietimą priima. 
Tikimasi, kad atvykęs aukštasis sve
čias aplankys ir ne vieną, lietuvių sto
vyklą-

LIETUVIAI VYSKUPAI LANKO 
ANGLŲ ZONĄ

Iš anglų zonos lietuviams vykstant į 
Angliją, kad vaikai ne'liklų be sutvir
tinimo sakramento, Tautinis Delegatas 
kreipėsi į lietuvius vyskupus. Jų Eksce
lencijos Vyskupai Dr. Brizgys ir Dr. 
Padolskis sutiko aplankyti stovyklas- ir 
suteikti sutvirtinimo sakramentą. w

DĘLEGATŪROS ĮGALIOTINIS 
ANGLŲ ZONAI '

Ryšium su lietuvių išvykimu į Ang
liją, susidaro skubiai vieloje spręstinų 
reikalų. Šie reikalai, ypač kunigų per
sitvarkymas, pavesta dekanui Viktorui 
Dobugiui — Dabašinskui. v

BROLIŠKŲ TAUTŲ DELEGATŲ 
BENDRADARBIAVIMAS

Latvių Tautinis Delegatas Prof. Lau- 
rinovičs ir lietuvių Kan. Kapočius turi 
dažnų pasitarimų, liečiančių bendrus

kalbasi Kaire po nauj ojo savo pabėgi

abiejų tautų tikinčiųjų pastoracijos 
reikalus. Jie tikisi, kad ryšys, gyviau 
užsimezgęs. religinėje srityje, padės 
glaudesniam šių tautų bendradarbia
vimui ir kitose srityse.
DANIJOS VYSKUPAS NORI GAUTI 

LIETUVIŲ KUNIGĄ
Į Danijos katal. vysk. Suhr buvo 

kreiptasi, kad jis padarytų žygių dėl 
liet, kuniglo Martinkaus įsileidimo į 
Daniją ten esančių lietuvių aptarna
vimui. Neseniai gautas Delegatūroje at
sakymas, kuriame prašoma lietuvio ku
nigo, galinčio pastoviai apsigyventi lie
tuvių stovykloje Dragsbačk ir iš čia 
aptarnauti visoj Danijoj esančius lie
tuvius*. Pageidaujamas lietuvis jėzui
tas, kuriam visakeriopos paramos ga
lėtų teikti Danijos jėzuitai, 
įvairiose krašto vietose.

SIBIRE MIRĖ
Agr. Jonas Valatka, buvęs „Ūkinin

ko“ redaktorius, ir adv. Antanas End- 
ziulaitis, buvęs Lietuvoje kai kurį 
laiką vidaus reikalų ministerių.
LIETUVOS REIKALAI NUOLATOS 

JUDINAMI
žiniomis, ALM gegužės 27 
lankėsi JAV departamente 

pasikalbėjimą su gen- maj. 
kurio žinioje yra okupuotų 

kraštų reikalai. Jis pabrėžė, kad se
nasis JAV nustitatymas Pabaltijo vat- 
stybių atžvilgiu lieka nepasikeitęs. Taip 
pat būsią priešinamasi prieš Sov. Są
jungos pastangas pasaulinėje paštų 
konferencijoje sovietines Pabaltijo 
respublikas padaryti. Pasaulinės Paštų 
Unijos nariais. TG‘

RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Jau paaiškėjo, kad Lietuvių rašyto

jų draugijos suvažiavimas įvyks liepos 
11 ir 12 dienomis Augsburge. Būli 
ten reikia jau liepos 10 d., nes suva
žiavimas prasideda 11 liepos iš pat 
ryto.

ŽURNALISTŲ SUVAŽIAVIMAS
Visuotinis lietuvių žurnalistų sąjun

gos narių suvažiavimas yra numatytas 
rugpjūčio 9—JO dienomis Šveinf tirto. 
Galutinės- žinios' bus paskelbtos vėliau.

IŠ AUGUSTDORFO Į ANGLIJĄ
Šį ketvirtadienį, VI. 26. iš August

dorfo stovyklos išvyko į Angliją estų, 
latvių ir lietuvių. Lietuvių išvyko: 
p. p. Lipnickų šeima — 3 asmens, 
p. p. Šeržintų — 2 asmens, p. V. Ka
počius, p. Kvedaras ir p. Mazailis-

Estų išvyko 21, latvių apie 50 -ir lie-
8. — viso apie 80 asmenų. 

viengungiai ir šeimos,

ABD EL KRIMAS
Prancūzai, matydami, kad ispanai vi

siškai pralaimi, o rifkabilat jau ver
žiasi ir į jų valdomąsias sritis, prašo
mi dar ir ispanų pagalbos, įsijungė į 
karą, kr tas karas nebuvo lengvas, nes 
rifkabilai parodė labai didelį vienin
gumą ir kovingumą; Tiktai 1926 me
lais, sujungtos prancūzų ir ispanų ka-

pirmojo Pasaulinio karo nemažaPo . 
sensaciją sudarė Maroko rifkabilų su-, 
kilimas, kurio niekaip negalėjo numal
šinti vadistinė Ispanija. Tam sukili
mui vadovavo Maroko rifkabilų taute
lių vadas Abd ei Krimas.

Abd ei Krimas yra teisininko sūnus. 
Trisdešimt dvejus metus jis ruošėsi 
tiems kurie išgarino jo
vardą. O tie žygiai tai yra jo kova už 
Maroko nepriklausomybę. Maroko, 
kaip žinoma, yra padalytas tarp Ispa
nijos ir Prancūzijos, kurios jį valdo 
kaip provincįją. 1912 melais Abd ei 
Krimas pradėjo kovą už Maroko ne
priklausomybę. Jam pasisekė karui 
suorganizuoti rifų arba rifkabilų tau
teles, kurios 1921 metais prie Annualo 
sumušė reguliarią Ispanijos kariuo
menę, jau ilgą laiką kovojusią su su
kilusiais ir laisvės reikalaujančiais rif- 
kabilais-

Sparčiai ruošiasi tarptautiniam 
sąskrydžiui

Vyr. Skautininkas praneša, kad pa
saulinis sąskrydis įvyks rugpjūčio 9— 
21 dienomis Moissono miške prie Pa
ryžiaus. Tųntininkai raginami kuo 
skubiausiai pranešti telegrafu Vadijon 
(21a) Augustdorf b. Detmold, DP 
Camp) pavardes jr vardus tinkamumo 
eile lų skautų, kurie galėtų dalyvauti 
Jamboree ir paruošiamosiose stovyklo
se Sąlygos: amžius 13—17 metų, 
skautiškumas-sumanus stovyklavime, 
miško žaidimuose, bent II patyrimo 
laipsnio, drausmingas skautas. Kitos 
ypatybės — galįs aktyviai prisidėti 
prie įrangų, dainų, pasirodymų, muzi
kos arba mokąs prancūzų ar anglų kal
bas,

Prancūzijoj bus apmokėtos išlaidos 
nuo-x sienos iki sienos Tarptautinio 
Skautų biuro. Paruošiamosios stovyk
los ir kelionės nuo surinkimo punkto 
ligi Prancūzijos sienos išlaidoms pa-

dengti įmoka kiekvienas reprezentaci
nio vieneto dalyvis po 175 ,RM.

Express laišku pranešti kandidatų

sąrašą (vardas, pavardė, patyrimo ir 
vyresniškumo laipsnis, gimimo data, 
adiesas, stovyklos UNRRA ar kitos 
įstaigos Team ir Mil. Gov. Del. nume
ris), kalbų mokėjimas, ar turės muzi
kos instrumentu, tautinį rūbą, parodai 
liaudies meno eksponatų, juostelių, lė
lių ir t. t- Vieną nuorašą Vyr. Skau
tininkui (Buxtehude, 24, Harburger^ 
sir. 15), antrąjį nuorašą — is Britų 
Zonos — v. s. Antanui Krausui, (21a) 
Augustdorf b. Detmold, DP Camp, BĮ. 
34; iš Amerikonų Zonos —, v. s. Sta
siui Jakštui (16), KasseLMattenberg, 
Schulstr* 5, Lilli. DP Camp; iš Wūr- 
tembergo — ps. Kaziui Tirvai (14b) 
Reutlingen-Pfullingen, Schlosstr. 22; 
iš Badeno — ps- Vytautui Mikalavičiui 
(17a) Freiburg Br., Johannisberg- 
str. 14.

kabilus, ir jų vadą — Maroko1 emirą 
Abd ei Krimą paėmė į nelaisvę.

Tačiau Abd ei Krimas sugebėjo 1931 
metais iš nelaisvės pabėgti ir vėl im
tis akcijos. Bet jis vėl buvo pagautas 
ir ištremtas į Reuniono salą, ties Ma
dagaskaru. Abd ei Krimas. ten išbuvo 
ligi dabar. t

Bet prancūzai, > neseniai paleidę 
vieną arabų vadą — Husseiną, dabar iš 
nelaisvės grąžino ir Abd ei Krimą.

Vežamas iš Reuniono .salos, Abd ei 
Krimas sustojo Port Saide ir nuvyko į 
Kairą pasimatyti su Egipto karalium 
Faruku, — tai įvyko 1947 m. gegužės- 

■ mėn. 30 dreną. Ir po to j laivą jis 
jau nebegrįžo. Taigi, Abd ei Krimas 
vėl pabėgo.

Kaip ten bebūtų, jau antrojo arabų 
politinio vado paleidimas rodo, kad 
prancūzai turi tam tikrų tikslų arabų 
pasauly jeų (\ gal, tikslai siekia 
daug toliau, negu prancūzų vienų tiks
lai. Tačiau tai parodys ateitis.

Visokiu atveju Abd ei Krimo asmuo 
yra įdomus ir jo pabėgimas sadarė 
naują sensaciją. K.

BALTŲ APYGARDŲ TARYBŲ LIETUVIŲ ATSTO
VŲ SUVAŽIAVIMAS

Š- m. birželio mėn. 20 d. Detmolde 
•įvyko Baltų Globos, Švietimo ir Darbo 
organizacijos lietuvių atstovų suvažia
vimai, kuriame dalyvavo: BX*T. lie
tuvių skyriaus atstovai ir Š. Reino — 
Vestfalijos, Hanoverio ir Šlesvigo-Hol- 
šteino apygardų tarybų lietuvių atsto
vai, Mažosios Lietuvos Tarybos Pir
mininkas, B-C.T. Vyr. Švietimo Inspek
torius, B.C.T. Vyr- Socialinės Globos 
Inspektorius ir kilų sričių vadovai.

Baltų Centrinės Tarybos atstovai 
padarė' pranešimus apie darbininkų ver
bavimą Anglijon, ten išvykusių lietu
vių* organizacinius klausimus, svambes
nius Britų zonos lietuvių tremtinių rei
kalus, už stovyklų gyvenančių lietuvių 
organizavimą ir kt.

Apygardų atstovai pranešė apie apy
gardose esamą tautiečių padėtį.

Vyr* Švietimo Inspektorius nurodė ( 
pasikeitusią mokyklų padėtį ir tuos 
sunkumus, kurie susidaro dėl daugelio 
mokytojų išvykimo į Angliją. Nežiū
rint to7* mokslas tęsiamas toliau.

Vyr. Soc. Globos inspektorius nušvie
tė šalpos reikalus, pažymėjo B ALF'’o 
siuntų padidinimą Britų zonai, inva
lidų namų organizavimą ir kt.

Po 
sekė 
išaiškėjo pageidavimai daugiau decen
tralizuoti daiktinių šalpų skirstymą, 
galimai daugiau teikti informacijų vi
suomenei apie šalpų skirstymo princi
pus, daryti žygių dėl „Westward Ho“ 
praplėtimo, bandyti atkurti lietuviams 
už stovyklų ribų „Lietuvių Susivieni
jimą Vokietijoje“ ir t. t.

* Suvažiavimas praėjo darbingoje nuo
taikoje ir įnešė aiškumo į eilę svarbių 
darbo sričių.

AUSTRIJOS DP Į ANGLIJĄ
BBC, VI. 26. Reuterio korespon

dentas iš britų okupuotos Austrijos 
praneša, kad prieš kelias dienas išvy
ko į Angliją pirmoji 500 asmenų DP 
grupė* Ją sudarę daugiausia jugosla
vai ir kitų pietryčių tautų gyventojai.

Kas savaitę po tokią grupę važiuo
sią į Angliją. '

apygardų atstovų pranešimų 
gyvos diskusijos, kurių metu

gyveną

Spaudos 
dieną vėl 
ir turėjo 
Hilldring,

tuvių 8. — viso apie 80 asi 
daugiausia viengungiai ir š< 
rių nariai vis! yra,, darbingi.

JAU NĖ UNRRA

Tai 
ku-

KĄ GLOBOS IRO?
„The New York Times“ gegužės 

27 d- vedamajam vėl svarsto IRO su
organizavimo klausimą:

„Vakar kongreso atstovų rūmų užs. 
reik, komitetas vieningai pritarė įsta
tymo projektui, leidžiančiam Jungi. 
Valstybėm įstoti į Tarptautinę pabėgė
lių organizaciją, kuri buvo įsteigta 
paskutinę Jungtinių tautų pilnatį. 
natas jau anksčiau yra šį įstatymą 
ėmęs. Jeigu Atstovų rūmai dabar 
pat greitai jį prims ir jeigu po 
abeji Kongreso rūmai sutiks 1 
įmokėti JV pasiūlytą įnašą (dabar -fti 
suma nustatyta maksimum 76 mik 
dol.), tai y,ra gero pagrindo tikėtis? 
kad IRO galės pradėti veikti prieš bir
želio 30 d., .tą dieną, kurią UNRRA 
baigia pabėgėlių rūpinimusi. Jei tai 
neįvyks, JV okupacinės armijos Vo
kietijoj ir Austrijoj, jau ir taip tu-

, Se- 
pri- 
taip 

t to 
leisti

Iš Amerikos lietuvių spaudos
GRĮŽTA PAKIETĖLIAI IŠ LIETUVOS 

„Vienybė“ nr. 21 rašo, kad gautas 
laiškas iš Lietuvos, kuriame nusiskun
džiama, jog drabužių siuntinėlio iš 
pašto negalėję atsiimti, nes buvę pa
reikalauta 3.680 rb. muito, 
doleriais tai būtų 90 dol. ir 
už 11 svarų senų drabužių. 
moj visi darbininkai, vhenas 
jos mokytojas, bet siuntinėlio 
išpirkti.

LIETUVON NEĮSILEIDŽIA NET 
AMERIKOS KOMUNISTŲ SPAUDOS

„Amerika“ Nr- 20 rašo, kad yra ga
vusi vieno žemaičio laišką, kuriame 
prašoma siuntinėti laikrašti- Ta pro
ga laikraštis pabrėžia, kad Lietuvon 
neįleidžiama net Amerikos komunistų 
laikraščių- „Mat“, rašoma „komunistų 
laikraščiuose Amerikoje dažnai mini
mos pa>tabos ir žinios iš lietuviškų lai
kraščių. O juk tie dalykai yra .uždrau
stos paslaptys Lietuvoje.“

NAUJAS „MINISTERIŲ KABINE
TAS“ LIETUVOJE

„Amerikos“ Nr. 20 žiniomis, Lietu
vos ministerių kabineto pirmininku 
paliktas ir toliau M. Gedvilas, bet jam 
pagelbininkais paskirti Pisarevas ir 
Sokolovas. Toliau ministerių kabinete 
minimos tokios pavardės: Svisčiova^s, 
Teriošinas, Ponomariovas, Liubincevas, bloga?54

Skaitant 
20 centų 
Toj šėi- 
gimnazi- 
neįstengė

Šeremetjevas, Jevimojevas, Zasipkinas. 
Aukščiausio teismo sąstate pilna tokių 
pavardžių, kaip Koriukovas, Lomono
sovas, Nakonečnikovas, Tiulkovas, 
Glazačiovas, Ivanovas, Kolpakova, 
Maksi mkina, Raiskaja, Repina, .Riba
kovas-

„AMERIKA“ GINA ATVYKUSIUS 
TREMTINIUS

Kaip žinome iš spaudos, gegužės 
9 d. „Vienybė“ užsipuolė naujai į 
Ameriką atvykusius lietuvius tremti
nius, kad jie nenori dirbti juodo dar
bo ir t. t. Tuo reikalu „Amerikos“ 
Nr. 20 rašoma: „Galima būti įvairios 
nuomonės apie neseniai atvykusių 
tremtinių būdą, ^jų pažiūras, bet skelbti 
tiesiog sabotažinį nusistatymą prieš 
juos yra mažiau nei negarbinga. Bent 
mums nėra žinomas nė vienas tremti
nys, kurs atvykęs valgytų duoną iš ki
to malonės. Yra su universitetų diplo
mais žmonių, kurie siuva drabužius, 
nors adatos nėra turėję savo rankose 
per metų metus. Yra buvusių studen
tų, valdininkų, mokytojų^ diplomati
nės tarnybos ragavusių, kurie ėmėsi 
tokio darbo, . kokį tik galėjo gauti* 
Pagaliau, jei žmogus, išsėdėjęs moky
klos suole 16 ar net 20 metų, ieško sau 
artimo ir prieinamo darbo, ar tai

Laiškas iš Lietuvos
„Lietuva. 1947. V. 16.

Dėde! Suradau progą Jums parašyti 
ir pranešti Jums apie mūsų gyvenimą. 
Jūs žinote kaip mes gyvenome 1941, 
tai' dabartinis gyvenimas dar saldesnis, 
ir archyvo išeis 100-lai tomų.

Dėdė Bronius, . . . niukas, dėdė 
Juozas išsikraustė pas mano tėvelį* gy
venti (miręs. Red.). Dėdė Pranas iš
važiavo į sanatoriją Velske. Jo svei
katos stovis nekoks, gal dar ir gyvas. 
Pas mus šiaip gyvename neblogai, ligų 
jokių nėra, — jei miršta, tai miršta 
natūraliai.

Be to, entuziazmas milžiniška? tary
bine santvarka, ir žmonės be paliovos 
vyksta į sanatorijas Archangelske, 
Varkutoje, Velske ir kitur. Ūkis auga 
kaip ant mielių. Ne veltui internacio
nale pasakyta . . • „seną pasaulį išar
dysim“, ir tas mums pasiutiškai ' ge
rai vyksta.

Tat pas mus visai geras gyvenimas, 
tik miškuose yra keliolika «■ banditų.

- Šveicanj dienraštis „Basler Nach- 
richten“ gegužės 29 d- išspausdino 
straipsnį „Kuomet Amerika padės Bal
tijos valstybėms?“, kuriame, atsižvel
giant į paskutiniųjų mėnesių tarptau
tinės politikos įvykius, prisimenama 
Baltijos valstybių likimas.

Straipsnio autorius, ryšium su Tru- 
mano pagalbos akcija Graikijai ir 
Turkijai, iškelia klausimą: ar gi Ame- 

. „___ ._______ rikos Europoje pradėtoji politika yisai
Rietris advokatas ir pareikalavo, kad užmiršta šiaurę ir nori, kad jos spau- 

tik iš 
glūdi 
kurių 
dabar

Augustdorfo stovyklą perėmė anglų 
CCG valdžia. Šį trečiadienį VI. 25* 
UNRRA’os direktorius p. Haimowith 
su UNRRA’os tarnautojais atsisveiki
no.

VERBUOJA AGENTUS TARP DP
Iš vienos DP stovyklos (Kirchheim) 

buvo pašalintas klaipėdiškis lietuvis*. 
Po kelių dienų pas jį atvyko tūlas ve

įstotų į komunistų partiją. Tapęs 
kompartiečiu jis turėsiąs važinėti 
traukiniai^, kllausyti keleivių pasikal
bėjimų ir jiems aiškinti, kad nietu§ 
gyvenęs sovietų valdžioj, nieko netrū
kę, puikiausiai žmonės jautėsi ir pa
našiai. Už lai gausiąs gerą algą ir 
priedų dvigubas maisto korteles.

Šuo treniruojamas vesti akluosius su 
normalaus ūgio metaliniu manekenu.

Bet, manom, juos išgaudysim, nes Vien 
valsčiuose yra iki 200 tarybinių akti- 
vistų. Mes labai džiaugiamės, kai at
veža nušautų banditų, numeta juos 
gatvėje, spardo kojomis, leidžia juos 
esti šunims, ir guli tol, kol pasmirsta. 
Banditų numeta gatvėje kartais iki 
30—40. Būna net moterų. Pav., net 
A* Panemunėje gulėjo banditų. Taip 
jiems ir reikia, nes dažniau 
tarybinių aktivistų.

Miestuose pasilaiko plėšimų
tiek žmogžudysčių. Liaudies priešai 
sako, kad tai daro drg. karininkai ir 
drg. milicininkai, bet aš manau, kad 
Jūs tuo. nepatikėsite..

Perduokite visiems namiškiams lin
kėjimus ir pasakykite, kad aš dar gy
vas, nors iir pradėjau plikti ir žilti“ 
(laiško autoriui 20 m. Red.).

Šis laiškas čia patiektas toks, koks 
įgautas, ištisai, tiktai sutrumpinta 
viena pavardė. Red-

parveža

liek

AR AMERIKA UŽMIRŠ EUROPOS ŠIAURĘ 
mano bomba: nebuvo jokių abejonių 
— dalykas buvo pribrendęs, dabar 
reikia pažiūrėti, kaip susiformuos stra
teginės pozicijos Baltijos jūros link. 
Kad Amerika nepraleido nė vienos die
nos, kad nebūtų davusi Baltijos vals
tybėms Vašingtone užtkirinimų dėl jų 
tolimesnio pripažinimo, žinojo. baltų| 
pabėgėlių masės, žinojo jų organizaci
jos ir baltų partijų atstovybės Euro
pos kraštuose. Anglijos atžvilgiu jie 
nebuvo taip tikri, nes Londone Pfcki- 
jos valstybių pasiuntiniai riuo ne per 
daug gudrios sovietų-anglų sutarties 
pasirašymo tapo daugiau tik asmeni
niais de facto atstovais, kas vis dėlto 
netrukdė jiems britų užs. reik, min-ją 
geriausiai painformuoti apie padėtį jų 
kraštuose. Tačiau vistiek anglų poli
tikoj buvo juntama susilaikymo ten
dencija ir kartais dėl to kildavo min
tis, kad Anglija Baltijos klausimu 
nusileis. Tačiau paskutinės žinios iš 
Londono leidžia pastebėti, kad dabar 
ten baltų klausimui rodoma žymiai 
didesnio susidomėjimo negu dar prieš 
porą savaičių, o prancūzų ligšoilinė 
rusams draugiška politika taip pat dėl 
įvairių priežasčių nyksta“.

Tiek anksčiau, tiek dabar Baltijos 
valstybės siekia visų tautų laisvės ir 
bendradarbiavimo su visomis kitomis 
tautų bendruomenės šeimomis, ką jo? 
įrodė būdamos Tautų Sąjungos na
riais. Dabar gt kai Baltijos tautų in
telektualinės vadovybės gyvena užsie-7 
nyje ir turi galimumo pagilintomis 
naujo politinio ir socialinio gyvenimo 
studijomis susidaryti gilesnį požvilgį 
į įvairias vidines valstybių problemas, 
jūs privalo šias problemas intensyviau 

t tyrinėti teisiniai valstybinės demokra
tijos prasme. Turi būti išnaikinti ir 

. paskutiniai totalinės valstybės minties 

. likučiai, kuri ir Baltijos valstybėms 
šen bei ten suteikė nelaimių. Demo
kratinis valstybės supratimas šiandien 
turi būti visi} partinių organizacijų 
pagrinde ir Baltijos valstybės savo 

j prisikėlimo susilauks naujoj Jiberali- 
( nėj dvasioj, dar daugiau šia kryptimi 

sustiprėjusios pb dabar pergyvenamų 
didelių bandymų. Be to, reiktų pa
rengti pagrindus glaudesnei federaty
vinei trijų šalių sąjungai. (E.)

dimas į Sov. S-gą būtų 
vieno šono? Šiamp 
ir Baltijos valstybių 
padėtis bolševikiniam 
visam pasauliui žinoma.

„Kam gi dabar būtų galima įkalbė
ti“, rašo toliau autorius, „kad Baltijos, 
vulšt^bės savo noru ir prisilaikant vi
sų valstybinių ir tautinių, teisinių nor
mų būtų atsisakiusios savo valstybinio 
savarankumą? Tuomet, kai vaizdūs 
rusiškosios politikos Rumunijoj, Bul
garijoj, Lenkijoj, Jugoslavijoj pavyz
džiai dar nebuvo matomi, gal paprasti 
žmoneliai ir galėjo tai vertinti kaip 
teisėtus, žmoniškai priimtinus „įvy
kius“. Šiandien gi žmonija aiškiai 
mato —’ir liktai penktoji kolona kar
toja savo epopėją apie sovietišką hu
maniškumą ir demokratiškumą. ' Ką 
baltų kraštai per šiuos metus pergyve
na ir vis dar pergyvena, turi sujau
dinti ir patį nejautriausią.

Vokietijoj šiandien gyvena lage
riuose apie 300.000jpabėgėlių iš baltų 
kraštų, kitose valstybėse mažesnės jų 
grupės.. Koks laukia jų likimas? Jie 
kartu sudaro vieną protesto bloką 
prieš jų tėvynėje įvestą režimą, kaip 
tai neseniai taip aiškiai pasireiškė, kai 
baltų pabėgėliai anglų, amerikiečių ir 
prancūzų zonose Vokietijoje Maskvos 
konferencijai prasidedant surengė ba
do dieną, kuri^ jie praleido melsda
miesi, susirinkimuose priimdami re
zoliucijas, kuriose prašė Vakarų vals
tybes atmesti visas rusų pastangas

Baltijos kraštų
lybes atmesti visas 
tarptautiniai pripažinti 
įjungimą į Sov- S-gą.

juntamas 
klausime 
likimas, 

režime

Maskvos kon-' Ką baltams' turėjo 
ferencija reikšti? Staiga sprogo Tru-

Nauja darbo partijos politika
lininkų, technikų ir kitų profesijų vy- didžiąja dalimi atsakinga už pilieti- 
rų ir moterų bendradarbiavimas su- nio karo kurstymą Graikijoje. Mažiau 
daro ekonominės gerovės pagrindą, ir prje §i09 akcijos 
vengia partijoje sekcijų, kurios gali nu- 

__ _  , _ . . „ - sparno, lemti partijos likimą per ateinančius
linčios daug sunkumų, į savo rankas kuris paskutiniu metu buvo pradėjęs 
turės paimti ir šią priedinę problemą, vis labiau reikštis.

Paskutinėje savo kalboje, pasakytoje 
Darbo partijos Parlamento nariams, 
Mr. Morrison pareiškė, kad par
tija turinti ieškoti atramos „vi
durinėje klasėje“. Tokias 
jis reiškė ir buvusiam 
atstovų suvažiavime* Šis 
mas, ieškąs partijos daugumos prita
rimo^ sliekia apriboti nacionalizaciją!, 
padrąsinti, užuot apsunkinus, priva
čias įmones ir sudaryti gerų norų ir

PRANCŪZŲ SPAUDA APIE LIETU- darbingą nuotaiką tarp vyriausybės ir 
privačių įmonių. §i9 judėjimas pasi
reiškė kaip reakcija partijos „kairia
jam“ sparnui su Mr. Shinwell priekyje, 
kuris pareiškęs, „kad tik organizuoti 
darbininkai yra mūsų draugai • .

metir vykstantieji D. Britanijos 
partijos politikoje reiškiniai

Šiuo 
Darbo 
gali turėti didelės įtakos ateičiai. Jie 
rodo, kad apskritai Darbo partija suka 
nuo kraštutiniojo „kairiojo4

E.

vyriausybė 
paimti iš 

šeimomis į

DP TOLIAU VERBUOJAMI
BBC, VI. 25. Belgijos 

susitarė su D. Britanija 
britų zonos 15-000 DP su 
Belgijos anglies kasyklas.

Olandijos vyCiauSybė susitarė su 
amerikiečių karine valdžia užverbuoti 
jų zonoje 8.000 DP pramonės, anglies 
kasimo ir žemės ūkio darbams.

VIŲ LIKIMĄ
Žinomo Lietuvos bičiulio Henry de 

Cha nil) o n redaguojamas prancūzų žur
nalas „Revue Parlamentaire“ birželio 
1 d. numeryje išspausdino straipsnį 
apie tragišką lietuvių trenit’nių Sibire 
likimą „La situation des Dtporlės en 
Sibęrie“.

rinkimus.
(Sunday T}imes, Nr. 6478)

AMERIKOS PROTESTAS RUMUNI
JAI .

BBC, VI. 25- JAV vyriausybė pa
siuntė naują protesto notą Rumunijai 
dėl paskutinių politinių suėmimų ir 
teroro aktų prieš opozicijos žmones.

Notoje Rumunijos vyriausybė kalti
nama pažeminusi žmogaus individua- 
les laisvės ir tuo prasižengusi prieš 
taikos sutarties trečiąjį paragrafą. 
Amerikos vyriausybė įvykius Rumuni
joje sekanti su giliu susirūpinimu.

JT BALKANŲ TYRINTO KOMISIJOS 
RAPORTAS

BBC, VI. 25- JT Saugumo Tarybos 
darbininkai yra mūsų draugai • . .“ specialioji komisija, 9 savaites tyrinė- 
Vadovaujantieji kabineto nariai prita- jusi Graikijos pasienio incidentus, 
ria Mr- Morrison linijai, sutinka,, kad skelbė savo darbų pranešimą.
glaudus tarnautojų, direktorių, moks- Jame sakoma, kad Jugoslavija

yra prisidėjusios 
Bulgarijos ir Albanijos vyriausybės* 
Taip pat yrą kalta ir dabartinė Grai
kijos vyriausybė, remianti kai kurias 
kraštutines grupes krašto viduje.

mintis 
partijos 
judėji-

pa-

glaudus tarnautojų, direktorių, moks- yra

Siūloma sudaryti taiką tarp visų ke
turių kaimyninių valstybių, pasikeisti 
tautinėmis mažumomis . ir Balkanuose 
laikyti pastovią JT komisiją, kuri sek
tų įvykius.

Sov. S-gos ir Lenkijos vyriausybės 
po šiuo raportu pasirašyti atsisakė, pa- 
skelbdamos savo atskirą pranešimą. 
Jos’ kaltina Graikijos vyriausybę pro
vokuojant pasienio Incidentus.

— New Delhi. 23. VI. D- Britani
jos imperinio stabo viršininkas^feldin* 
lordas Montgomery šiuo metu vizituo
ja Tolimuosius Rytus. • Birželio 22 d. 
jis atvyko j Indiją, kur tarėsi su vi- 
cekaralium lordu Mountbatten.
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Idėjos, jei didžios, nemiršta kaip žmonės
^Kūrėjo dydis matuojamas ne 

tik tuo, kiek jis savo kūryboje 
nauja ir sugestyvia forma yra at
skleidęs ligi tol neiškeltas buities 
gelmes; matuojamas ir tuo, kiek 
jis turėjo reikšmės bendruomenei 
— ar savo laikų, ar paskesnėms 
kartoms. Didieji kūrėjai ne tik , 
išreiškia savo laikų bendruomenės 
dvasią, bet savo kūriniais paskali- 1 
na bendruomenę prisiimti naujas 
gyvenimo formas“- (J- Ambrazevf- ’ 
čius, Maironis ir visuomenė, Pa- ’ 
vasario Balsai, IX leid.).

Maironis išaugo ir subrendo pačiame 
lietuvių tautos budimo ryte — spaudos 
draudimo laikotarpyje. Dėl būsimos 
laisvės kovojančios Lietuvos laikotar
pis sutampa su Maironio kūrybos žy
dėjimu, bet iš. kitos pusės pats Mairo
nis yra aktyvus to laikotarpio kovos 
šauklys ir strategas. Jis yra svajoto
sios, idealinės, dvasinės, kenčiančios 
ir į prisikėlimą tikinčios Lietuvos poe
tas, atbundančios tautos žadintojas. 
Jis grindžia romantinį tautos prisikėli
mo kelią, kuris ėjo per savo gimtosios 
kalbos aukštinimą, garbingos praeities 
idealizavimą, tėvynės gamtos grožio iš
kėlimą, pasitikint Dievo Apvaizda ir 
pasipuošus tautos kentėjimų aureole j 
šviesios ateities ir

Bet Maironis tą 
ją ne lik išreiškė, 
išryškino, jai davė 
Ideologiniai šūkiai _______  r___
je gauna vaizdinį ir emocinį pavidalą, 
skambią nuotaikingą išraišką.

G a. r b i*, h gi a p r a e i t r s Mairo
niui yra visos tautinės stiprybės pa
grindas. Garsi šalis tada varė savo vil
nis lig Dono ir Marių Juodųjų, tada 
Vytautas mušė kryžiuočius piktus, ta
da bočiai už laisvę tiek amžil) kariavo, 
tada ne tik karo garsas ir politinė ga
lybė iškėlė Lietuvą, bet tada žydėjo 
ir žmoniškumas bei

Tada už auksą
Tada už dainą

laisvės viltį.
romantinę ideolngi- 
bel ir ją formavo, 
sugestyvinės jėgos. 
Maironio poezijo-

kilos darybės:
nemylėta, 
nemokėta.

(Pav. Balsai).
Praeities idealizavimas kelia poetui 

norą prikelti praeitį iš kapų ir pasi
semti iš jos įkvėpimo, stiprybės ir jė
gų dabarties uždaviniams vykdyti:

! Aš norėčiau prikelti nors vieną
Iš kapų milžinų
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą
Iš senųjų laikų!

Gal poezijos naują pasemčiau
Tik ne tą šiandieninį*,
Kurs . ir rūbą ir dvasią paskolintą

[gavo... (P, B.)
Toji nauja daina gal pažadintų apmiru
sias lietuvių širdis, gal gimtoji kalba 
nebūtų viešnia bajorų dvaruose, gal 
tiek daug nutautusių lietuvių nežūtų 
svetimuose kraštuose...

Aišku, praeities nebeprikelsi, bet ją 
bent mylėti reikia. Ir dėl to Mairo
nis šaukte šaukia:
Mylėk prabočių kapus garbingus, 
Kur amžiais ilsis tėvynės sūnūs!
Mylėk tuos amžius vardais garsingus, 
Kurie išugdė tautos galiūnus.

(Ras. Magd.)
Tautos iškilimo pagrindas yra gim

toji kalba ir savi papročiai. Dėl to 
Maironis karštai ragina: 
Mylėk jos kalbą, senovės 
Jos girių kvapą, žaliąsias

senelį

žodelį

Šaltinį,

Daugel žūva, daugel 
Kas apverks jų dalį? 
Už Uralo, žemės galo: 
Ne po savo šalį (P. B*) 

Tautos žadintojų nedaug, o tautos 
žadinimo darbas toks sunkus, kad 
poetas skundžiasi, ar iš viso busimo
sioms kartoms bus suprantamos tos 
jų kovos ir kančios:
Jei po amžių kada skaudūs pančiai 

[nukris
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, 
Mūsų kovos ir kančios, be ryto 

[naktis —
Ar jiems besuprantamos bus? (P. B-)į 

Tačiau konstatuodamas liūdną da
bartį, poetas ne rezignuoja, nenusime- 

J. Ambrazevičiaus žodžiais: „Jis 
savo

tautos 
į ak- 

skel'bė 
spek-

Maironio 15 metų mirties sukaktį minint
pūvar Skausmuos jėgos išaugs,

Atgimimo sulauks.(J. L.)
Iš skausmo ir laisvės troškimo 

lanti dinamika jau versta galingu 
vasario sriautu, griaujančiu visas prie
spaudos užtvankas, virsta galinga idėją 
kova: !
Nebeužtvenksi upės bėgimo. 
Norint sau eitų ji 
Nebsulaikysi naujo 
Nors jį’ pasveikint

Naujos idėjos —
Užtvenktos mėto
Nesustabdysi bėgančio laiko.

ky- 
pa-

pamažu; 
kilimo, 

tau ir baisu.
darbas ne vaiko: 
audrų žaibus!

(P. B.)

Aplinkui jau žydi visur atgimimas;
Išpančiotos tautos gyvuoja plačiai;
Ir Lietuvai lemtas ne kitas likimas,
Ir Lietuvai laisvės nušvis rytmečiai.

(J- L.)
Dėl to skamba Maironio lyrikoje, lyg 

raginimas į darbą ir

na.
sugestionavo ne tik grožėtis 
kraštu, palankiai rflisiteikti savo 
reikalams, bet traukė skaitytoją 
tyvią kovą. O kovą Maironis 
ne teatralinę; kuri žavi tik iki 
taklio pabaigos. Jo poezijoje pulsavo 
reali gyvenimo kova, net žūtbūtinė. 
Su kovojančio abejoji mafiją nuovar
giu, suklupimais, desperacija, kuri iš
spaudžia prisipažinimus: neregėti auš
ros..., ir veltui dvasią raminti norė
jau, aplinkui vien tamsią naktį regė
jau. .. Perdaug didžios kliūtys, ir 
perdaug silpnos jėgos, kad nepagautų 
neviltis. Tačiau reikėjo drąsinti, rei
kėjo pačiam pirmiausia įsikalbėti, kad 
rytuos aušra jau teka, kad laikai jau 
maino#... Kai kada net brayiūriškai 
reikėjo vyti pesimizmą, kuris parali- 
žuoja jėgas ir kovos nuotaiką. Su įsi
tikinimu, su išvidine jėga ir skaityto
jas buvo sugestionuojamas kovoti ir 
tikėti laimėjimu“ Cįfaironis ir visuo
menė).

Maironis tiki į prisikėlimą remda
masis dviem motyvais:' Dievo Apvaiz
da ir amžinuoju pasaulio dinamikos 
dėsniu •

Mainos rūbaiA margo svieto: 
Silpnas kelias, tvirtas griūna; 
Nebijokim vargo kieto, > 
Juk be jo galiūnai pūna!/ (P, B.) 

Dabarties kentėjimai idealistic 
nėję Maironio pasaulėžiūroje įgauna 
gilios prasmės — jie yra tautos prisi
kėlimo laidas:

O tačiau Lietuva 
Tik atbus gi kada: 
Ne veltui ji tjek iškentėjo! 
Kanklių balsą išgirs, 
Miegąs kraujas užvirs; - 

. Nes kryžius gyvatą žadėjo.

būdą, 
pievas...

(R. M.)
Ginkime kalbą, žemę, jos būdą! 
Stokim į darbą kaip milžinai!

Senovė ir čia gali būti pavyzdžiu, kaip 
buvo gerbiama visą, kas sava:

Kalhos nemindžiota gimtinės, 
x Nei, dainų mūsų Lietuvos. (P. B )

Sveikiausia tautos dalis yra kai
mas. Jis artimas poetui dar ir dėl 
to, kad čia lietuviškai kalbama: 
Čia broliai artojai lietuviškai šneka, 
čia skamba po kaimus Birutės daina 

(P. B )
Tėvynės meilę poetas žadina ir pa- 

* čiu krašto gražumu. Visoje 
eilėje kūrinių jis duoda susintetintą, 
su i dė j in tą Lietuvos panoramą. Ryš
kiausiai lietuviškas peizažas yra su
sietas su visa Maironio patriotine 
ideologija ir yra gavęs vaizdinę emo- 

/ cinę formą eilėraščiuose „Kur bėga
Šešupė“, „Lietuva brangi“: 
Graži tu savo dangaus mėlyne! 
Brangi: tiek vargo, kančių prityrei.

Kaip' puikūs slėniai sraunios Dubysos, 
Miškais lyg rūta kalnai žaliuoja;
O po tuos kalnus sesutės visos 
Graudžiai malonias dainas dainuoja.

(P- B.)
Taigi Lietuva buvo garsi ir galinga. 
Iš visos galybės 
garsas, o dabar toji 
praeitį turinti, galis 
ir vargą. Žmonių 
buvę kultūros židiniai 
„brangią kalbą tėvų pamynę, mūsų 
širdis mažai ką riša“. Gaili ašarėlė 
plauja poeto skruostus, kai jis mato, 
kad Iš didingų pilių griuvėsių, garsios 
praeities liudininkų, bangos išplauja 
bokšto akmenis, o „nutilusios sienos, 
apleistos visų, be sargo, ginklų ir žmo
gaus“, 
laisvo 
naktis 
Kame 
Kame
Kur tavo, Vilniau, 
Kuriuos skleidei 
Lietuvai, mūsų tėvynei? (P. B.) 
Poetas), negalėdamas sulaukti Švieses
nių laikų, priverstas dejuoti: 
Negreit su saule išauš dar rytas! 
Miega aplinkui naktis...

Miega bočių šalis!
Apsiniaukus naktis
Tiek amžių kaip jai nebešvinta!. •. 
Veltui meldi aušros, 
Miršta balsas maldos,
Vien gailios tau ašaros krinta!

(Jaun. Liet.)
Toje naktyje vieipaiauja žiauri prie
spauda, broliai lietuviai tremiami iš 
savo krašto:

teliko tik tolimas 
gražioji, garbingą 
kenčia priespaudą 
širdys apmirusios, 

dvarai,

Ir Lietuvos sostinę Vilnių — 
gyvenimo simbolį — dengia 

tamsiais rūbais: 
tas garsas, kuriuo skambėjai? 
galybė ir pranokėjai?

tie spinduliai,

tuos, kurie neklauso jo balso. Įpykęs 
jiems sako:
Net girios jūsų parduotos gaudžia: 
Svečiais mums este sunkiais lig šiolei.

(R. M.)
Maironis nenorėtų, kad Lietuvos ba
jorija visai'žūtų savo tautai- Jis nuo
širdžiai kviečia bajoriją dėtis prie 
lietuvių tautini# darbo, tačiau atbudu
siai Lietuvai vadovauti ji jau netin
kanti:
Ne jūs šiandieną tautos vadovai!
Už bočių kalbą, už jų tėvynę
Be jūsų skydo pradėjom kovą!

Ne 
Bet

'Maironis yra dinamikas 
poetas. Jis šaukte šaukia, kad tėvynė 
nusimestų rūbą seną, kurį užvilko 
svetimi. Jis mato skaidrėjančią rytų 
padangę, jį gaivina atgimstančių tautų 
pavyzdžiai:

Maironis Nepriklausomai Lietuvai ku riantls

nusako vi- 
kultūrinį

lyrą 
(P. B) 
meno kū-

Tačiau prisiįcėlimas ir laisvė patys sa
vaime neateina, o yra pasiekiami tik 
įtemptu darbu ir atkaklia kovot 
Gana aimanavus! Prižadinkim viltį 
Ir stokim į darbą nelaukę giedros! ... 
Prikelkim darbais Gedimino tėvynę!...
Laimingas,' kurs pradedant aušrai tekėti, laisvės varpas, 
Su broliais į darbą kaip milžinas stos! št^esesaių laikų viltis: 

(J. L.) Į darbą, į darbą už mylimą šalį!...
kovos. Bet ką mums vargas, ar audros ver- 

a [petai!
Mes žinom, jog mūsų — ateinančiai

[metai! (J. L-)
Jis siūlo ir kovos priemones. Jaus

damas, kad milžiniškose grumtynėse 
mažutė Lietuva savo fizine jėga ne
daug ką galėtų padaryti, pasmerkia 
kardo kovą, kaip fizinės prievartos 
simbolį:
Kas kardu kariauja, nuo kardo ir žūva- 
Jis siūlo humaniškas, kultūrines, ir 
tuo pačiu daug stipresnes, kovos prie
mones. Poetas simboliškai 
Są atgimstančios Lietuvos 
ke|i,:

Paimame arklą, knygą, 
Ir eisme Lietuvos keliu 

Vadinasi, darbu, mokslu ir
ryba kelsis ir laimes I.Htuva.

Kovos kelyje Maironis labiausiai 
pasitįki jaunitnuL Jaunimui parašyta 
ištisa .Jaunosios Lietuvos“ poema, į 
jaunimą, kurs mokslo ištroškęs svetur 
keliauja, kreipiasi Maironis „Raseinių 
Magdėje“, į jaunimą nukreipti ir visi 
patriotiniai šūkiai, su jaunhnu poetas 
drįsta užtraukti naujųjų laikų giesmę: 

Užtrauksme naują giesmę, broliai, 
Kurią jaunimas tesupras! (P. B.) 
Laužant pirmuosius tautinio atgimi

mo ledus, 
sunkumus, 
kovotojams 
glaustomis 
nių veikėjams dirbant vienybėje ir 
susiklausyme. Vienybės idėja eina 
vedamuoju siūlu per visą Maironio 
poeziją. „Jaunojoj Lietuvoj“ nesuta
riančius įvairių įsitikinimų veikėjus 
derina į bendrą -visuomeninį darbą 
idealistas Juozas Rainys savo patrioti
niu entuziazmu. Lyrikoje Maironis 
šaukia:
Nors mūsų, broliai, nedaugei yra, 
Tačiau tvirti mes, jei riš vienybė, 
Į darbą stokim vyra į vyrą, 
.Sujungtos rankos suteiks stiprybę.

(P* B.) 
Net nutautusią bajoriją Maironis ragi
na eiti kartu su atgimstančia 
Lietuva. Satyrose jis piktai

jums šiandieną bevadovavus! 
t stot į bendrą darbą oi laikas!

(R. M.)
šitokią ideologiją skelbė Mai- 
Tačiau jis nebuvo lik bficia- 

iš pareigos, patriotizmo dainius, 
jis buvo nuoširdus tėvynės meilės poe
tas, pats gyvenęs tais idealais, kuriuos 

Tėvynė yra jo mylimoji, jo 
sužadėtinė, radusi raktą į jo širdį 
„skaisčia savo skausmo gilybe“. Jos 
įkvėpta poeto giesmė — „liūdnesnė 
už girių ošimą“. Niekas Tėvynės taip 
giliai nemylės, kaip jos nuliūdęs poe
tas. Bendriejv to laikotarpio patrioti
niai šūkiai plaukte plaukė iš jo jaus
mingos širdies, ir dėl to gaudavo na
tūralią vaizdinę bei emocinę formą, 
čia ir glūdi Maironio poezijos jėga ir 
sugestyvumas. Gražiai šiuo atžvilgiu 
Maironį apibūdina J. Ambrazevičius: , 
„Jis mokėjo tokia forma ideologiją 
paduoti, kad skaitytojas buvo m g es
ti o n u o.j am as, ,veikiamas. Maironio jė
ga glūdi ne mokėjime įtikinėti, argu
mentuoti, l^l mokėjime mėtyti tezes, 
šūkius sentencijomis, aforizmais. Tos 
poetinės formulės perskrodžia kaip 
žaibai tamsą, ir skaitytojui darosi aiš
ki perspektyva, keliai į ją ir jo paties 

(Maironis ir visuomenė).
Maironio ' patriotinės lyrikos jėga 

glūdi ir jos nemonotoniškume. Pa
triotinės idėjos ir šūkiai poetams yra 
tuo pavojingi, kad jie dėl savo ben
drumo ir visuotinumo virsta šablonu 
ir. visą kūrybą gali lengvai subanalin
ti. Maironis savo talento didtfmu su
gebėjo išsilaikyti kūrybinėje aukštu
moje ir rasti vis naujų išraiškos for
mų. Visoj eilėj dainų jis kalba savo 
vardu, kitur jis prabyla kolektyviniu 
jaunimo, savo kartos ar visų . lietuvių 
vardu, kitur kalbasi su tėvyne ir ap
dainuoja jos grožį, vaizduotėje atku
ria herojiškas praeities kovas su seno
vės fonu ir kaloritu, reiškia savo re
fleksijas ir jausmus susimąstęs prie 
garsios praeities griuvėsių. Ir nuotai
kos atžvilgiu Maironio lyrika yra taip 
pat įvairi: čia visa gama draudžiamo
jo laikotarpio kovotojų jausmų, išgy
venimų, vilčių ir abejonių. Maironio 
poezija — kovos poezija, kilusi iš jo 
nuoširdaus jausmo, iš vidinio nusitei
kimo-

Tokio pobūdžio yra ne tik Maironio

Tai 
ronis. 
lūs, i

skelbė.

tenka nugalėti milžiniškus
Juos nugalėti galima tik uždaviniai* 
einant pelys į petį su- 

eilėmis, visokių įsiukini-

jaunąja 
. išbara

Keli Antano Baranausko charakteristikos bruožai
(Pabaiga)

Tasai nepastovumas buvo tikra tos 
talentingos asmenybės tragedija* Dėl 
savo mėčiojimos Baranauskas nė vie
noje srityje nedavė tiek, kiek būtų 
galėjęs pasiekti savo gabumais ir ypač 
tuo kietu užsispyrimu. Jo poezija — 
tai tik, 
dančio 
kusi o F___ ____ ____ _____ ____
srityje Baranausko pasiekti rezultatai Valančiaus dauglaveidiškumo. 
taip pat neatitiko jo įdėtojo darbo ir 
gabumų. Antai, nors ir rūpinos 
drine kalba, betgi didesnės įtakos 
sų rašomosios kalbos ir rašybos 
darymui, anot prof. A. Salio (ž* 
Encikl.), jis neturėjo; 
augęs iš Jauniaus, ne 
Šv« Rasto vertimas, kuriam tiek jėgų 
buvo padėta, liko nebaigtas, nespaus
dintas ir tik kalbininkams įdomus. O 
jau visai liūdnas dalykas — Baranaus. 
ko matematika. Tai buvo vjsai nerei
kalingas, bemaž jokių rezultatų neda
vęs, milžiniškas žmogaus energijos 
įtempimas ir didelių gabumų tuščias 
eikvojimas. Tiesa, kai ką iš jo mate- 
nuttinių nagrinėjimų išspausdino Kro
kuvos lenkų Mokslų .Akademija, betgi

nors ir gražiai pavykę, prade- 
ir savo talento pilnai nepareik 
poeto bandymai. j

Rašo V. Maciūnas
gaišo spręsdamas jis nekentė rusų valdžiai pataikaujan- 
klausimą, netgi čių kunigų ir juos griežtai tramdė- Be 

kiek žmonių gali 
patalpino žemės

t šalia to Baranauskas 
skritulio kvadratūros 
stengėsi apskaičiuoti, 
tilpti pragare, kurį 
viduryje.

Baranausko blaškymasis po įvairias 
intelektualinės veiklos sritis skiriasi 

Filologijos nuo baugiau visuomeninio pobūdžio

ben- 
mū- 
susi- 
Liet. 

Jablonksis iš- 
iš Baranausko.

š vent o Jono naktį papartis 
kas turi paparčio žiedą, vis-

Valančius — tai įkūnytas diplomatas. 
Jo pagrindinis veikimo tikslas — Ka
talikų Bažnyčios klestėjimas jo vysku- 
pijoje ir religiniai bei doriniai jo avi- 
jos reikalai visada lieka tas pats. 
Betgi priemones ir savo antraeilius 
nusistatymus Valančius diplomatiškai 
keičia, prisitaikydamas prie reikalo. 
Antai, iš pradžių simpatizavęs 1863 m. 
sukilimą rengusiam judėjimui, jis pa
smerkė patį sukilimą, nes matė jo be
viltiškumą. Jo isviršinai bičiuliški 
santykiai su Muravjovu gal ir nepalan
kiai mus nuteiktų Valančiaus atžvilgiu, 
bet nereikia pamiršti, kad tuo būdu 
jis galėjo išgelbėti ne vieną savo ku
nigą nuo 
Išviršmai

to, nors dar taip neseniai ir taip žiau
riai buvo numalšintas krašto pasiprie- 
Išinimas rusams, Valančius negalėjo 
bailiai sutikti su pragaištinga rusifi- 
kacine politika, todėl parašė visą eilę 
prieš rusus nukreiptų kurstomų kny
gelių ir jas slaptai spausdino Prūsuo
se, tuo parodydamas kelią draudimo 
meto nelegaliajai lietuvių knygai.

Baranauskas <— joks diplomatas. Jis 
nedangsto savo mirties, o visu už
sispyrimu ją pareiškia. Antai jis ir 
privačiame gyvenime buvo sunkiai su
gyvenamas ir nesimpatingas (plg. kun. 
Laukaičio atsiminimus). Su rusų ad
ministracija net ir ne pačiais svambiau
siais klausimais jis taip griežtai kirto
si, kad ši net stebėjosi.

Valančiaus kova neturi tokio įnirti
mo, betgi yra sąmoninga, planinga- 
Minėtos jo politinės brošiūros stengėsi 
diskredituoti nišų valdžią žmonių aky
se, demaskavo jos tikslus Lietuvoje ir, 
kas svarbiausia, rodė priemones, kaip 
reikia kovoti: neleisti vaikų

Sako, 
žydi. O 
ką žinot

Vienas
gyti paparčio žiedą. Kokia senelė žynė 
jam patarus: „Nueik švento Jono 
naktį, per patį 'vidurnaktį, į girią, su
sirask papartį, pasidėk žvakę, pasivožk 
ją po puodyne ir lauk- O jeigu kas 
tave ir gąsdintų, be baimės būk ir nie
kur nuo paparčio nepasitrauk, lauk ir 
lauk pražystant.“

Bernaitis pasiruošęs, kaip buvę pa
tarta, ir laukiąs. Laukiąs, laukiąs, 
ogi dvyliktai besibaigiant ir pradėju
sios rodytis baidyklės- Jam būvę bau
gu, bet jis vistiek kentęs. O tos vis 
baisesnės ir baisesnės • • • štai jau dvy
likta baigias, jau kelios sekundės te
liko. Baidyklės dar baisesnės ir dar 
arčiau lenda. Bernaitis neiškentęs, už
simojęs ir surikęs: „Šalin!“ Tuo 
mirksniu papartis pražydęs, piept 
kritęs, baidyklę pagriebus, ir 
visko ...

Kaip netoli lig laimės! Tiktai 
kęskjį pakentėk neišsigąsk^ neprarask 
vilties ir turėsi. Bet tam reikia 
delio pasiryžimo, didelės valios, 
tinai valios, charakterio! . . .

Kitos pasakos mergaitė, Eglės, 
čių karalienės dukrelė Drebulė, 
yalios menkumo neteko tėvo ir 
rado slaptingąjį dievų pasaulį ir vi
sai savo giminei nutraukė ryšį su tuo 
pasauliu. Pagal tą pasaką, ji buvo 
bauginama ir, kančios pabūgus, išdavė 
slaptą tėvo žodį. O čia bernaitis, sus
vyravęs tikėjime ir pabūgęs, kad nepa
griebtų jam paparčio žiedo, užsimojo 
baidyklei, atitolino Savo ranką 
žiedo kaip tik 
partis pražydo.

Ten pabūgo 
pabūgo netekti 
kitų laimės. Bet abudu pabūgo, sus
vyravo dėl savo charakterio, savo va

bernaitis syki norėjęs įsi-

aki- 
nu- 
po

pa-

di-
Bū-

žal- 
dėl 

pra-

tą akimirksnį, kai
nuo
pa-

čiafizinės kančios, o 
savo, o gal ir daugelio

Sibiro ar net nuo kartuvių, 
gal lojaliausias iš vyskupų,

Švento jono naktį
kaip žinojimas ir pažinimas,vertybės, 

negali būti įgyjamos bet keno, juo la
biau----bevalių, netikinčių ir nepasi
tikinčių savo jėgomis!

Pasitaiko kartais laimė 
kam ir labai lengvai. Ir 
žiedas sykį buvęs, užkritęs 
to Jono naktį už vyžos 
ieškojęs prapuolusių arklių* Arklius 
tuojau parsivedęs ir viską kitką žino
jęs. Bet paskui vyžas avęsis, papar-

. . . atitenka 
toks paparčio 
vienam šven- 
aparties, kai

į rusiškas

pagriebęs,

taip įgy-

čio žiedas iškritęs, gaidys 
ir po žinojimo!

Kokiai nepastovi ir neilga 
toji laimė! Čia ją turėjai, čia jos ne
turi, nė pats nežinodamas, nei kaip 
įgijęs, nei kaip praradęs. Bet būk 
tvirtas, o tada ir įgytoji laimė bus pa
stovi tvirta, kaip tie, girios medžiai 
ąžuolai, uosiai "ir beržai. Tiesa, jie 
tik atvaizdas tėra tos laimės, kurios

mokyklas, patiems nesimokyti ir ne
kalbėti rusiškai, rusų raidėmis spaus* 
dintas knygas mesti ugnin, su masko- ____ _ r_ ____ _______ __ ___ _ ____
liais nesidraugauti ir t- t. Tuo tarpu lyrika, bet ir poemos ir net draminė 
„Kelionės Pelėiburkan“ 
svarsto šaltai 
krečių būdų 
virte verda 
prispaudėjui 
džius: „Kad 
Valančius mokė, kaip kovoti; Baranau
skas šaukė kovon. Ne be reikalo jo 
„Nu Lietuva“ buvo plačiai dainuoja
ma draudimo laikais, o Vaižgantas ją 
gražiai pavadino lietuviškąja marseb 
jiete. l

Toje skirtingoje Valančiaus ir Bara
nausko kovos nuotaikoje gal galima 
-būtų įžvelgti būdinguosius žemaičių ir 
aukštaičių dvasios bruožus, bent kaip 
jie - yra išreikšti Vaižganto „Pragiedru
liuose“. Žemaitis Valančius, blaivus 
ir praktiškas realistas, darniai pritaptų 
]?rie planingai dirbančių pozityvistų 
Gondingos krašto veikėjų- Aukštaitis 
Baranauskas prisijungtų prie Vaduvų 
krašto žmonių, su savotišku irracionaliu 
emocingumu, gaivališkai besiveržiančių 
kovon.

dainius neap- 
lyg koks strategas kon- 
bei priemonių, o visas 
neapsakoma neapykanta 
ir svaido įnirtusius žo- 
tu, gude, nesulauktum“.

vyrus į žygį Tėvy- 
vieša demonstracija 
vaidilučių 
saugomos

kūrena- 
kiekvie-

prasminga? Švento

Vasaros naktys [■
Ramios malonios vasaros naktys; j
Medžio užmigęs nejuda lapas; p
/Viskas nutilo, viskas nurimo,^Viskas 
Vienos

nutilo, viskas nurimo, 
tik žvaigždės mirkčioja, dega.

Viskas
Žemę apsupo meilės svajonės; 
Neša jos sielą, neša, liūliuoja, 
Ilgesio pilną ir įkvėpimo.

užmigo, viskas nurimo

ilgu, ko man taip liūdna?*

ilgu?

visą pasaulį;
Dievą aukščiausią;

Vasaros naktys ramios, malonios, 
Atilsiu liūdną širdį viliojat!
Tiek tų ant žemės sielvartų, vargo!...
Jūs tiktai vienos ramios, vienodos.

Ramios, 
Migdote 
Kam gi 
Ko man

vienodos! Magiška jėga 
gamtą saldžia svajone!
nemigdot mano troškimų?

taip

Noris apimti
Noris mylėti
Noris pasiekti amžiną grožį!
Ko taip liūdna? Ko gi taip

Maironis

būtų susilaukę pasakiškojo Žilvino ir 
Eglės sūnūs . • •

Neaišku, koks ryšys paparčio žiedo 
ieškojimo su ugnimis piliakalniuose ir 
vandenyse, vainikus leidžiant.

Švento Jono išvakarėse nuo senų se
novės buvo likęs paprotys degti lau
žus piliakalniuose ar kitose aukštose 
vietose^ Gal tai buvo demonstracija 
ugnies, šaukiančios 
jiės ginti? O gal 
amžinosios ugnies, 
mos šventovėse ir 
nuošė namuose?
• Ar ne gražu ir
Jono išvakarėse, kai saulė jau pasinė- 
šinus grįžt į pietų kraštą, pakuriamos 
stiprios ugnys, užsiliepsnoja visa ša
lis. Saulė 'atsitolins ir po kurio laiko 
nebeteiks jau tokios šilumos. Bet švie
sa tebeliks ir ugnis tebedegs tautos at
minime, žmonių širdyse. O mergaitėms 
priminimas amžinosios namų židinio 
ugnies. Neužsimiršk ir būk ištikima 
namų židinio Ugnelei ir rūtų vainikui!

Teisybė, ateis laikas, kad turėsi ište
kėti. Taip. Toks bendras moters pa
šaukimas- Dėl to švento Jono naktį 
gali paburti, paspėlioti, kada, kaip ir 
kur dievai bus skyrę tau nutekėti.

Puikus būdavęs reginys, kai kalnuose 
ugnys degdavusios ir, nuo kalnų nusi
leidęs, jaunimas susitelkdavęs prie 
vandenų, ir čia mergaitės leisdavusios 
puošnius vainikus, žvakelių prisegid- 
tus. Kaip toli plauks vainikas? Kaip 
ilgai dar mergausi? Kur sustos, prie 
katro kranto? Kam tekši? 
čia šalia — puikios dainos 
vimai ...

Puiki jaunimo šventė, ir 
paskutiniais laikais jau buvo apnykus.

Paparčio žiedas ir ugnys piliakal
niuose — žinojimas ir pareiga tėvynę 
ginti, amžinąją ugnį saugoti arba dar 
kas nors. Tai yra puikus tautos dva
sios pareiškimas, ir daugiau apie tai 
reiktų kalbėti. Tačiau prisiminti ir su
simąstyti šiam kartui ir tų kelių žo
džių pakaks. Girmantas

Kaip? O 
ir juoka-

gaila, kad

kūryba. Poemų veiksmo motyvavi
mas yra ne realistinis psichologinis, 
bet idėjinis ir lyrinis. Pav., „Jaunoji 
Lietuva“ duoda ne atbundančios Lie
tuvos vaizdą, bet išvidinę kūrybinę 
jos dvasią, jos nuotaikas.

Tokiu būdu, visa geriausioji Mai
ronio poezija yra lyrinė poeto daina, 
išplaukusi iš širdies gelmių, giliai iš
gyventa ir (nuoširdi* nuspalvinta kjo- 
vos nuotaika, puikiai išreiškianti pa
grindinius mūsų atbundančios tautos 
romantinės krypties veikėjų idealus ir 
juos pateikianti visuomenei sugestyvia 
forma.

Pro laiko šūkius ir Reiškinius mes 
jaučiame gyvą poeto sielą, jausmą, sa
vo krašto ir žmonių meilę,’ gilų ryšį 
su gimtuoju kraštu, su savo žeme. In
dividualiniai jausmai Maironio poezi
joje yT*a nustumti į antrą vietą. Pati 
laikotarpio dvasia reikalavo užmiršti 
savo asmens reikalus, o rūpintis visos 
tautos reikalais. Dėl to Maironio kū
ryboje dominuoja visuomeniniai pa
triotiniai motyvai, ir Maironiui pui
kiai tinka Lietuvos žadintojo ir atgi- 
mimo pranašo vardas.

Tiesai, Maironio skelbtųjų idealų 
laikotarpis pasibaigė su Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimu. Nepri
klausomoje Lietuvoje pradėta net ty
čia Maironis pamiršti, sąmoningai bu
vo vaduojamas! poezijoje iš tos mil
žiniškos įtakos, kurią darė jo poe
zija po jo atėjusiai rašytojų kurtai. 
Tačiau iš tikrųjų Maironis nepaseno 
ir nemirė. Kaip buvo taip ir tebėra 
jis kenčiančios ir kovojančios Lietu
vos poetas. Jo aureolė buvo lik pri
gesusi tada, kai laisvę atgavusi tauta 
su entuziazmu metėsi į konkrečių vals
tybinio gyvenimo formų kūrybą. Bet 
naujos nelaimės užgriuvo tautą, ir 
Maironis vėl iškilo visu savo didumu- 
Ir Idiko perspektyvoje jis darosi dar 
didesnis tautos laisvės pranašas negu • 
anais, praėjusiais priespaudos ir kovos 
laikas- Visai teisingai sako vienas 
mūsų literatūros profesorius, kad Mai
ronis yra savyje sukaupęs visa tai vie
nas, ką mūsų dabarties poetai teturi 
atskirai.

Prieš penkioliką metų skambėjo 
Kauno bažnyčių varpai skelbdami Tė
vynei gedulingą žinią, kad mirė Mai
ronis. Prieš penkioliką metų Kauno 
bazilikos šventoriuje Išmūrytas naujas 
kapas, tačiau Maironis nėra 
Mirė tik žmogus — kūnas, o 
džioji dvasia ir dabar mums kalba iš 
jo poezijos, iš jo darbų. Tautos ken
tėjimų 
gyvas, 
didžias 
žmonės 
Gyvasis 
skeli) ia 
O tačiau Lietuva atsibus gi 
Ne veltui ji tiek iškentėjo.

Tik jo rodomais veiklos, 
jimo-ir vienybės keliais, kuriant tau
tines vertybes ir saugojant kultūrines 
tradicijas, ir mums privalu eiti!

' Pr. Naujokaitis

miręs. 
jo di-

ir prisikėlimo dainius tebėra 
ir šiandien nuims tebeskelbia 
idėjas, kurios nemiršta kaip 
ir neina ramiai be karionės. 

Maironis ir mums šiandien 
prisikėlimo viltį:

kada —
(J. L.) 
pasiauko-
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Ganytojau, stiprink mus tremtyje
Birželio 19- dieną,,

Anglų zonos lietuvius, J. E. Vysk. V- 
Brizgys atvyko į Augustdorfo stovyklą. 
Prie stovyklos vartų Ganytoją pasitiko 
lietuvių bendruomenės vadovai, o prie 
garbės vartų, skautų pastatytų prie 
tako, vedančio į stovyklos koplyčią, 
išsirikiavę skautai, lietuvių fir lenkų 
klebonai, būrys baltai apsirengusių 
mergaičių su gėlėmis ir minia tikin-

Laiškai iš Anglijos
* LIETUVOS MINISTERIS D. BRITANIJAI MŪSŲ TARPE

Malvern Wells. Birželio mėn. 12 d. kiu ir turiu viltį, kad mes grįšime 
į mūsų stovyklą atsilankė Lietuvos mi- Tėvynę, 
nisteris D. Britanijai p. K. Balutis,, vėl būsime laisvi, 
drauge su Latvijos ir Estijos ministe- 
riais. Didelis būrys mūsiškių su di
rektoriumi p. Storm priešaky pasiti
kome svečius. Kiekvienos tautybės 
tautiškai apsirengusios moterys minis- 
teriams įteikė gėlių.

Po trumpų bendrų pašnekėsiu, kiek
vienos 
gesnio 
Mūsų 
Vytimi,

Mūsų
Bačėnas visų vardu pasveikino p. mi
nister! ir paprašė tarti žodį. Žilagal
vis mūsų garbingasis svečias prabilo:

— Mieli broliai ir sesės, tautiečiai. 
Širdingai sveikinu jus, linkiu laimin
gai čia pradėti gyventi ir ištvermingai 
sulaukti šviesesnės ateities-

Toliau kalbėdamas, p. Balutis pažy
mėjo, kad reikia visų pirmiausia mo
kintis 
sime, 
durys 
nisteris pasiteiravo, kiek 
lietuvių moka 
sirodė — apie

— Kovą dėl
— pabrėžė —

vilką“. Mano džiaugsmas, kad Jūs iš
auklėti Jaunoje Nepriklausomoje Lie
tuvoje, galėsime kartu su seniau čia 
gyvenančiais lietuviais, kaip rugiapiūtė- 
je dirbti dėl laisvės- Aš noriu irgi 

į pernešti kartu su visais į Laisvą Ne
priklausomą Lietuvą senus savo kau
lus. Būkite tikri, kad Dievas grąžins 
mums pirmykštes dienas, mus globos. 
Aš linkiu kitais metais birželį pasima
tyti krauju aplaistytoj žemėje, kur tiek 
daug kančių, skausmo ir ilgesio visi 
pergyvename...

Toliau vyko klausimai, į kuriuos p. 
ministeris atsakinėju. Paaiškėjo, kad 
galimas dalykas, jog visi baltai iki ru
dens gali čia atvykti. Pradžioje teks 
dirbti siūlomą darbą, bet kai išmoksi
me kalbėti, gausime darbą pagal savo 
specialybę. Ministeris mums įteikė 
laikraščių. Paaiškino apie emigraciją 
į kitur. Jei kas turi laivakortę, gali 
tikėtis greitai išvažiuoti, nes nutrauk
ti darbo sutartis galima.

Komiteto pirmininkas padėkojo su
sirinkusių vardu už viltingus žodžius, 
dovanas. Pagiedojome Lietuvos Him
ną. Suspaudė širdis, akyse sužvilgo * 
ašaros. Vardan Lietuvos prisiekėme 
ryžtingai skinti Laisvei kelią.

Išvykstantį svečią palydėjome gar
siais katučiais. Jo žodžiai ir pareikš
tos mintys, patarimai giliai įsmigo šir
din. Mes pergyvenome tris valandas 
susikaupę šventiškoj nuotaikoje ir pa- 
siryžome būti gerais fcmonėmis, kaip 
to reikalauja Laisvės kova, Lietuvos 
garbė- Bal. Brazdžionis

vizituodamas debesimis, į žvaigždėtas erdves, į visą .tuvą. Visi keliai mus turi vesti į ją, 
turime dirbti taip, kad sąlygoms pasi
keitus galėtume grįžti į ją pasiruošę, 
atlikę savo pareigą tremtyje.

Pasaulyje daug neteisybės ir melo, 
prievartos ir išnaudojimo. Bet taip 
yra dėl to, kad žmogui yra leista lais
vai veikti ir viską laisvai tvarkyti. Ta
čiau visa tai laikina ir nepatvaru, ypač 
laikina yra priespaudos tvarka. Netei
sybe paremta tvarka niekada ilgai 
neišsilaikė, ji neišsilaikys ir šiandien. 
Apvaizdos planuose yra visa numatyta, 
ir tai kas 
praeiti. Tik 
kyti Dievą 
idealus.

Pabaigoje 
nantį žodį ir lenkų tikintiesiems, ku
rių buvo taip pat labai gausiai susi
rinkę. *•

Birželio 20 dieną J. E. atlaikė iškil
mingas šv. Mišias ir būriui lietuvių ir 
lenkų jaunimo suteikė sutvirtinimo sa
kramentą. Po pietų, tikinčiųjų išlydė
tas, išvyko kitų stovyklų vizituoti.

J. E. vyskupui Brizgiui pagerbti pa
daryta priėmimų — 
ėmimas buvo pas p. 
dieną BCT pas p. 
p. p. Balsius, trečią 
fo stovykloje.

turtingą pavasario gamtą. Taf Dievo 
pasaulis- Kiek jame nuostabaus gro
žio! Visa tai priklauso ir mums- Jei 
ir visa būtume praradę šiame pasau
lyje, jei savo sieloje Dievo neprara
dome, tai nieko mes nesame praradę, 
kas mums yra būtinai reikalinga. Mes 
taip pat nepraradome gero 
vardo, nepalūžome morališkai.

čiųjų- Viršuje išpuoštų vartų didelė- vertybės, kurios iškelia lietuvius 
mis raidėmis kreipimasis: „Ganytojau, 
stiprink mus tremtyje“ Lietuvių 
chorui giedant „Dievas mūsų prieglau
da ir tvirtybė“, Ganytojas nulydimas 
į koplyčią-

Koplyčioje, kleb. kun. Ign- Starkus
padaro pranešimą apie tremtinių para- nes 9U savomis mokyklomis, 
pijos religinę ir moralinę padėtį ir 
prašo Ganytoją tartį paguodos ir pa
stiprinimo žodį, nes daugybė nusivyli
mų prislėgė tikinčiųjų širdis ir protus 
ir pradėta net nebetikėti žmonėmis.

J. E. Vyskupas nuoširdžiame pa
moksle pabrėžė, kad turi tikrai tas 
nusivilti, kas tiki tik žmonėmis- Tik 
vienu Dievu reikia tikėti ir pasitikėti. 
Ne viską mes esame praradę- Pažvel
kime į mėlyną dangų su plaukiančiais

lietuvio 
Tai 

kita

143 puošnios 
agitatorės

Neustadto (Holsteine) lietuvių dtc)- 
vyklos lėlių dirbtuvė birželio 8 d- 
šventė savo vieuerių metų darbo su
kaktį. Tos dienos vakarą suruoštas 
kuklus pobūvis, į kurį buvo atsilankęs 

.tos dirbtuvės steigėjas, anuomet buvęs 
Neustadto stovyklos darbo įstaigų va
dovas, dabar dirbąs Hamburge, 
UNRRA’os pareigūnas belgas Cra
mers. Tai lietuviams didelių simpa
tijų turįs žmogus. Pobūvio metu pa
sakytoje kalboje, be kita ko, jis pa
reiškė viltį, kad moterys, kurios dabar 
dirba šioje srityje, turėtų ir Anglijoje 
neužmesti šio darbo, nes toks menas, 
koks sukuriamas šioje dirbtuvėje, ne
gali žūti, jis ir toliau turi būti sklei
džiamas.

Iki šiol dirbtuvės lietuviškasis sky
rius yra pagaminęs 263 dalykus, už 
kuriuos gauta 44.970,— RM pajamų. 
Puošniųjų lietuviškų lėlių pagaminta 
143 (už 35.750,— RM), staltiesių iš- 
eiuvinėta 49 (už 2-695,—' RM), pagal
vių 20 (už 3000,— RM), takelių 6 (už 
720,— RM), kaklaraiščių 9 (už 
1.125,— RM), moteriškų skarų 28 (už 
1.400,— RM) ir austinių juostų 8 (už 
280,— RM). Šis skyrius, turįs šiuo 
metu 17 asmenų personalo (dalis iš
važiavo į Angliją), žada padidinti ga
mybą. Labai daug užsakymų, ypač 
langių pareigūnų, laukia eilės, o šiuo 
metu daugiausia dirbta saviesiems, nes 
dažnas, išvažiuodamas į Angliją, nori 
su savim pasiimti ir kokį nors meniš
ką drrbelį.

Vjrams išvažinėjant į Angliją, bir
želio mėn. piadžioje likviduotai dirb
tuvių medžio dirbinių lietuviškasis 
skyrius, kuris* buvo žymiai jaunesnis 
ir kuklesnis už lėlių skyrių, bet taip 
pat nemaža pagarsino lietuviškąjį 
amatą> Apytikriais duomenimis, šis 

• skyrius yra išleidęs į žmones apie 200 
lėkščių, 50 papirosinių, 40 peleninių 
(klumpaičių), 20 cigarams ar cigare
tėms stalinių dėžučių, 30.pudrinių, 20 
stovų stalo lempoms, 25 kryželius, 10 
rašalinių, 10 mažų lėkštelių vaisiams, 
50 laiškams dėžučių, 5 tautiniais mo
tyvais statulėles, 250 margučių, 3 krai
čio skrynias, po 1 miniatiūrinį ratelį 
ir stakles.

taučių akyse.
Toliau Ganytojas kalbėjo apie 

uždaviniu^, kurie tenka į kitus kraštus , 
išvykstantiems lietuviams. Pirmiausia^ į 
kur bebūtume, turime ieškoti lietuvis . 
lietuvio, burtis į tautines bendruome- 
__ __ ____ / . , su .sava 
spauda, savo kultūriniais pasireiški- 1 
mais. Antra, vykime į kitus kraštus 1 
planingai, suprasdami ir savo visuo- 1 
menines pareigas, kad ir čia pasilie
kantieji 
kytojų, 
lių. O 
pareigą 
sąlygas, 
tikroms 
nuvykę 
stumti, 
yra-visuomet . 
Apvaizdos mums skirtą Tėvynę Lie-

tuos dabar yra, turi netrukus 
savo širdyje turime išlai- 
ir nepažeistus tautinius

Ganytojas tarė padrąsi-

K- Barėnas

NAUJA 
Paskutiniu 

tos srities 
daug atbėga

PABĖGĖLJŲ BANGA 
metu iš Sovietų okupuo- 
į Anglų okupuotąją sritį 
vokiečių pabėgėlių- Bė-

PRANEŠIMAI
Laikraščio platintojai ir prenumera

toriai, susirašinėdami įvairiais reika
lais su laikraščio administracija, pra
šomi visuomet nurodyti ir abonento 
numerį, esantį lapelyje. 1

.„L. Ž-“ pirmo pusmečio 26 Nr. yra 
paskutinis. . Visi privalo atsiskaityti.

Kas norėtu gauti ankstyvesnius. „L. 
Ž.“ Nr. Nr., prašomas pranešti Adminis
tracijai iki š. m. liepos 10 d.

• „L. 2,“ Administracija

LIETUVOS ATSTOVYBĖS LONDONE 
adresas praėjusiame skelbime turėjo 

klaidą, — todėl dabar skelbiamas pa
kartotinai:

Lithuanian Legation,
17, Essex Villas, 
London, W. 8.

VISŲ APYLINKIŲ DĖMESIUI
Pabėgęs iš sargybų kuopos Macians- 

kas, Stasys, vadinasi dar Maciansku, 
Juozu, Kemzūra, Juozu ir kitaip, yra 
daugelyje stovyklų ir kuopoje apvogęs 
mūsų tautiečius ir yra paieškomas. Kas 
žinotų, kur jis slepiasi, prašomas su
laikyti ir pristatyti vokiečių policijai.

(LTBI)

KARTOTEKOS IR PAIEŠKOJIMŲ 
REIKALAI

Dar ne visos stovyklos prsitatė už
pildytus kartotekos blankus. Reikia 
tai paskubinti, stengiantis C/Kartote- 
kon įrašyti visus sotvyklose ir priva
čiai gyvenančius mūsų tautiečius- Tai 
darant, reikia nepamiršti užpildyti 
k/blankus ir -buvusiems stovyklų ar jų 
apylinkių gyveniojame, Kurie yra mirę 

Vokietijos ribų 
ar kitur), antro- 
padarant atitin- 
|Paviemių asmė-

arba išvykę iš V. 
(Amerikon, Lietuvon 
je jų blankų pusėje 
kainus atžymėjimu^ 
nų k/blankų užpildymas stovyklose tę
siamas nuolatos, bendra nustatyta tvar
ka. Trūkstamus kiekius k/blankų sto
vyklos gauna iš savo Apygardos Ko
miteto.

Visos mūsų stovyklos turi nepamirš
ti kiekvieno mėnesio pirmą dieną giun-

kai kurį laiką neliktų be nio
be mokyklų, be vaikų darže- 
kitur nuvykusieji turi atminti 
naujoje šalyje sudaryti tokias 
kad tie, kurie čia lieka tam 
visuomeninėms pareigoms, ten 
vėliau, taip pat nebūtų nu- 
Tačiau svarbiausias dalykas 

prieš savo akis turėti

vieną dieną pri- 
p. Dymšas, kitą 

p. Rudinskus ir 
dieną Augustdor- 

— tis —

Flensburgo Jūrininkystės mokyklos lietuvių grupės klausytojai su lietuviais 
lektoriais.

Reikia tiksliau informuoti
„Lietuvių Žodyje“ Nr. 22 esame pa

skelbę laišką iš Londono, parašytą 
vieno lietuvio, kurs jau sakosi gyvenęs 
Anglijoje irisus metus. Į jo pateik
tus duomenis gyvai reaguoja kitas lon- 
donietis lietuvis, gyvenąs Anglijoje 
nuo 1925 m. Subaręs tuos, kurie ką 
tik nuvykę į Angliją, gyvenimo gerai 
nepažinę, drįsta daryti plačias apiben
drinančias išvadas, laiško autorius pa
taiso kai kurias svarbesnias ano laiško 
klaidas. Jis, rašo: „Paminėsiu keletą 
didelių klaidų, parašytų tame straips
nyje. Pav., dirbantysis gauna 30 ku
ponų ne metams, bet pusmečiui; me
tams gauna 60 kuponų. Aukščiausios 
rūšies baltiniai kainuoja 45—50 šilin
gų, bet jokiu būdu ne 100 šilingų. 
Alaus kainos visur vienodos: % litro 
bokalas 10 ar 11 pensų, bet ne 1 ši
lingas 2 p. Bilietai į Londono kinus

giino priežaštis, kaip aiškina atbėgė
jai, yra ta, kad rusai pradėję regis
truoti žmones nuo 15-kos ligi 60 me
tų, bet po registracijos jų nepaleidžią 
ir išvežą į Sovietų Sąjungos gilumą. 
Nenorėdami vykti į tolimus Rusijos 
kraštus, vokiečiai ir bėgą į Anglų ir 
Amerikiečių okupuotąsias sritis- Vie
tiniai vokiečiai dėl to turį naujų bė
dų — maitinimo ir butų atžvilgiu.

tinėti savo Apyg. Komitetams C/Kar- 
totekai papildyti žinias už kiekvieną 
praėjusį mėnesį (išsikėlimai - apsigy
venimai, mirimai - gimimai, santuo
kos - skyrybos). Tokių žinių blankai 
yra išsiuntinėti visoms m/stovykloms 
per jų Apygardos Komitetus.

Ieškant giminių bei pažįstamų, kaip 
V. Europoje taip ir užjūriuose, nerei
kia pamiršti kartu nurodyti ir jų pa
grindines asmens žinias: vardą, pavar
dę bei tėvų vardus, gimimo datą bei 
vietą, paskutinį žinomą adresą bei ki
tas būdingesnes 
savo pagrindines 
tikslų adresą-

C/Kartotekon 
mų reikalais reikia kreiptis į savo sto
vyklų vadovybes (privačiai gyveną — 
į artimiausią lietuvių stovyklą), kurios 
tai atitinkamai patvarkę persiunčia 
C/Kartotekai per savo Apygardos Ko
mitetą.

Visuose LTB Apygardų Komitetuose 
bei stovyklose reikia paskirti specia
lius pareigūnus, kurie nuolat rūpintų
si C/Kartotekai (tvarkyti taisyklių iš 
1946. XII. 14 d. tiksliu įgyvendinimu 
(k/blankų užpildymu — §§ 3 ir 4, 
kasmėnesiniais papildymais — § 5, 
paieškojimais — §§ 6 ir 7) bei visais 
kitais, su šiuo susijusiais reikalais. 
Pilnus ir tikslius tokių pareigūnų ad
resus visos LTB Apygardos pristato 
C/Kartotekai iki š. mėn. pabaigęs.

(LTBI)

žinias, o taip pat ir 
asmens žinias bei

įrašymo ir paieškoji-

Jono Meko redaguojamas žurnalas 
„Žvilgsniai“ Nr. 3. RM 10,—

Šležo-Malinausko „Lietuvos istorija“ 
tik mokykloms RM 7,50.

Lietuviškos raidės rašom, mašinėlei, 
avansas RM 25,—•

Būtiniausia raš medž>, tuo tarpu lik 
ne kolonijose gyv. tautiečiams, 
daugiau už RM 5,—. • Užsakymai 
domi iš eilės.

Leidykla „Giedra“
(16) Kassel-Oberzwehren

ne 
pil-

Atsiimti laiškus:
Gauti iš užsienio laiškai šiems as

to- 
ši-

kainuoja nuo 1 iki 3 šilingų, bet 
kio kino, kur bilietas kainuotų 11 
lingu, visoj Anglijoje nėra.

Dėl atlyginimų galima pridurti, kad 
šiuo metu jau yra keletas gabių lie- 
luvių vertėjų, kurie gauna daugiau 
negu po 100 šilingų į savaitę, tačiau 
šiąip aukščiausias atlyginimas savaitei, 
už 48 vai., neprašoka 86 šilingų.“

J. Nemunėlis

atgausime Nepriklausomybę}, 
Tikėjimą ir viltį 

paremia keli faktai. 1918 m. kova 
laisvei žymiai buvo sunkesnė. Netu
rėjome valstybei valdyti paruošto kad
ro^ mokytų žmonių- • Pusantro šimto 
metų vergavimo. Lietuvos vardaę pa
sauliui mažai težinomas buvo. Ame
rikos lietuviai kartu su Tėvynėje bū
nančiais patriotais sunkiai galėjo įti
kinti pasaulį. Dabar Lietuvos vardas 
nuskamba visur pasige/rėtinoj formoj^ 
su užuojauta. Jūs gyvenote Vokieti
joj, visi, kuriems teko dirbti 
UNRRA’ose, MiL Gov. ir kitose įstai
gose ar matyti stovyklose, atsiliepė su 
pasigėrėjimu, kad lietuviai esą puikūs 
ir kultūringi žmonės- Anglai ir kiti 
džiaugėsi kiekvienu atveju apie jus 
kalbėdami. Užtat iš širdies prašau, 
kad Jūs čia tą gerą vardą išgarsintu
mėte ir būtumėte kiekviename žings
ny Lietuvos ambasadoriais — darbe, 
elgesy, kalboj. Jūs matėte ir pažino
te Stalino ir Hitlerio diktatūras, per
gyvenote baisius^ frontus, ir nepalūžo- 
te- Ir Čia nepalūžkite kliūtims pasi
taikius. Tikėkite, kad mūsų laisvės 
žibintas jau yra uždegtas, turėkime 
gtrbės jį pernešti į išvargusią ir nu
kamuotą mūsų Tėvynę. Mus žudė ir 

laisvės mes laimėsime* žudo, ėdė vilkai, bet ateis laikas, sa- 
aš šiandien tvirtai ti- ko patarlė „vilkas nešė — nuneš ir

tautybės žmonės susirinko il- 
pasikalbėjimo į atskiras sales, 

salė buvo papuošta trispalve, 
gėlėmis.
stovyklos komiteto pirm- p.

anglų kalbos. Jei kalbą mokė
tai niekur nežūsime, ir visos 
bus atviros. Dėl

angliškai 
dešimt.

įdomumo 
iš mūsų 
kalbėti.

mi-
250
Pa-

Skirstymas į darbus negreit vyksta
Dar tebegyvename stovykloje. Dar

bininkų paskirstymas į darbovietes 
vyksta labai lėtai. Paskirstymą vykdo 
Darbo ministerijos komisija, kuri pa
stoviai mūsų stovykloje dirba. Mote
rys juda greičiau, nes joms daugiau, 
galimybių gauti patalpas apsigyventi— 
ligoninėse, tarnaitėmis privačiai, 
vilnės pramonėje.

Vyrai iš mūsų kol 
į žemės ūkio darbus, 
timis. Į fabrikus jie 
čiami, nes jie neturi 
sugyventi patalpų. Angliakasių profe—‘ 
sinė sąjunga nėra davusi sutikimo 
priimti svetimšalius. Todėl taip ilgai 
ir trunka mūsų buvimas stovyklose be . 
darbo.

Dirbantieji žemės ūkiuose gauna po 
80 šilingų per savaitę. Iš to mais- ' 
tą atskaito 30 šilingų, 5 šilingus at
skaito draudimo ir 4 šilingus pajamų 
mokesčio. Per savaitę lieka apie 41 
šilingų. 1

Pirmiausia visi apgyvendinami sto- ’ 
vykiose.
formosl 
po 12. 
nipkus. 
kiek laiko ūkininkas priims pastoviai 
dirbti. Tada darbininkas išvyks pas 
ūkininką, o į baraką atvyks nauji žmo
nės.

med-

tiktai 
išim- 
siun-

kas išvyko
su mažomis
negali būti
darbininkams ap-

Barakai — piautos bačkos
Gyventi reikia kiekvienoje 

Iš čia važiuoja dirbti pas ūki- 
Tai bandomieji darbai. Po

Moterys iš medvilnės pramonės la
bai džiaugiasi. Jos gyvena bendrabu
čiuose drauge su anglėmis moterimis. 
Gyvena po 2—3 kambaryje.

Apie pragyvenimo galimybes dar 
negaliu išsamiau parašyti. Galiu tik
tai pasakyti, kad tai, kas yra normuo
ta — viskas pigu.

Didžiausis klausimas, kaip išlysti iš 
lagerio į privatų gyvenimą?

Anglijos lietuviai labai geri ir nuo
širdūs žmonės, bet mums negali padė
ti nei informacija, nei patarimu, nei

Šitas laiškas neturi tikslo atgrasyti 
ką nors nuo vykimo į Angliją- Tik 
norima teisingais žodžiais nupasakoti 
gyvenimo sąlygas, kuriose nuvyku- 
siems bent laikinai tenka atsidurti.

Išvažiuojant iš Vokietijos man sa
kė, kad Anglijoje gausite gerai paval
gyti ir — tai yra svarbiausia: kuku
rūzinė sriuba ir tokia pat duona jau 
iki kaulo buvę įgrisusi. Pavalgyti, 
aišku, reikia, nes tai gyvybės palaiky
mo sąlyga. Anglijoje mes valgome, 
bet ar privalgome, nežinau. Nesutikau 
nė vieno asmens, kuriam duodamo 
maisto būtų perdaug ar bent pilnai pa
kaktų, bet sutikau daugelį, kurie skun
džiasi, kad maža. Maisto įgalima pri-

Neustadto šoferiai-mechanikai su savo lektoriais ir UNRRA’os pareigūnais.

Šitie žada pėsti nevaikščioti
Stovyklinis atostoginis gyvenimas 

priėjo liepto galą: išsiskirstę turėsime 
pradėti dirbti naują darbą. Kas turi 
praktišką specialybę ar išmoko tokios 
gyvendamas stovykloje, tas didelių rū
pesčių neturės dėl savo ateities. Jau 
ir šiandien nuvažiavusieji į Angliją 
rašo: „Ak, kad aš mokėčiau kokį nors 
amatą!“

O Neustadto (Holsteine) tarptautinė 
tremtinių stovykla šiomis dienomis, 
kai transportai keliasi į Angliją, iš
leido dar keliasdešimt specialistų, išė
jusių šoferių-mechanikų kursus. Jie 
mokės važiuoti (vairuoti mašiną) ir vių grupės, 
sugedusiai mašinai suteikti pirmąją 
pagalbą. Birželio 7 d., baigę 6 mėne
sių kursus, prie vietinės UNRRA’os 
sudarytoje komisijoje išlaikė egzami
nus 19 lietuvių, 26 lenkai ir keliolika

latvių. Susitarus su atitinkamomis 
įstaigomis., naujiesiems šoferiamsi-me- 
chanikams išduoti dokumentai. Dalis 
naujųjų specialistų jau gavo darbo ka
rinėse dirbtuvėse. Daugumas kursus 
baigusių lietuvių yra jau pakeliui į 
Angliją. 12 silpniau baigusių įvairių 
tautybių kursantų šiuo metu A. Šne- 
'liaus prižiūrimi gilina žinias.

Prieš 6 mėnesius tuos kursus orga
nizuoti ėvėsi latvis inž. Valandevskis- 
Latvių skyrius vėliau dirbo atskirai, o 
lenkai, neturėdami savo mokomojo 
personalo, greit prisijungė prie lietu- 

Lietuviams teorinius da
lykus dėstė inž. Tumaitis ir inž. Pucė, 
o sunkiuosius ir atsakinguosius prak
tikos darbus vedė ir važinėti išmokė 
patyręs šoferis-mechanikas Aleksas 
Šnelius, kuris dėstė taip pat ir len

kams ne tik praktiką, bet ir. teoriją-
Kursų praktinis darbas vyko iš pra

džių tuščiame garaže ir prie mašinos. 
iŠ niekur nebuvo gauta jokios para
mos — nei motoro dalių, nei įrankių- 
Patys kursantai savo sudėtais pinigais 
prisipirko dalių, prisirankiojo laužo ir, 
nagingojo A. Šneliaus vadovaujami iš 
to surinktojo laužo besimokydami su
dėjo dvi gatavas mašinas — džipą ir 
trijų tonų sunkvežimį, tomis savo pa
gamintomis mašinomis išmoko važiuo
ti, o po egzaminų abi padovanojo vie
tinei UNRRA’i (sunkvežimis dabar 
aptarnauja stovyklą). Be to, A- Šne
liaus vadovaujami kursantai iš surink
tojo laužo sudėjo dar du automobilių 
motorus ir padovanojo juos stovykloje 
esančioms automechaninėms dirbtu
vėms. K. Barėnas

menims: Balys Mazgelis, Walter
Greiss, Marta Plotenmeyerytė, Valius 
Frenkelis, Berta Naujomkienėjj Igna
cy Klimcak, Bronius Povilauskas, Vac
lovas Ilgūnas, Antanas Slušnis, Romu
aldas Benotas, Tadeusz Gryszkiewicz, 
D. G. Petkevit, Igras (gal Ignas?) 
Milchal, M. Šačkuvienė, Julius Ake- 
lionis, Antanas Pažėra, Line Herma- 
nien, K. Kilijanskis, D. Beransienė, 
Zeura, Marytė Lederytė, Vincenz Do- 
lezal, Juri Sosnovskis, D. Romanovski, 
Ana Vabolas, Jonas Bernotas, K. Klas- 
tauskas, Romualdas Benotas, 
Grigaliūnas, Navickaitė (iš ' 
Justinas Navickas, Stefanija 
Justina Eringienė, Jonas 
Juozas Račius, Ksaveras 
Jonas Kazitėnas, Jurgis Sh.iatis.

Laiškus atsiimti: Detmold, Wittje- 
itr. 14, Baltų C. Taryba.

Vladas 
Greveno), 
Gurskaitė, 
Adomaitis, 
Čepukaitis,

PAIEŠKOJIMAI
Čyvas VI., gyv. (20) Hannover, Wilh. 

Būntestr. 5, ieško šių asmenų! Dr. 
Juozo Bielskaus iš Mariampolės ap., 
Povilo Dirkio iš Panevėžio ap., Biru
tės Burbulytės iš Sodelių km. ir Ve
ronikos Narušienės iš Kauno.

Naujokas Andrius, gyv. Campo dei 
piofugh.il, Kaserma-Artiglieria, Reggio 
Emillia, Italy, ieško Žilinsko Algi
manto, gyv. Liubecke*

Vincas Gavėnas, gyv, Kanadoje ieš
ko brolių Gavėniį Juozo ir Viktoro, 
kil. iš Liudvinavo valse. Miss Lillian 
Valatfhinas, gyv. Amerikoje, ieško Ša
palienės Agnės, Ramanauskienės . ir 
Lukaševičienės Rožės, visos iš Prienų 
parap. Pranešti: A. Šteinbergas, (20a) 
Wolterdingen ii. Soltau.

M. Kazlauskienė, gyv. King Edward 
VII Sanatorium, Hertpast Hill. N, R.,

England, 
Stepo,

ieško savo vy- 
gim. 1912 m.

užtarimu, nes jų organizacijos labai 
atsilikusios, tinkamos tiktai savo rate^- 
liui.

Labai laukiame „Lietuvių Žodžio“ 
ir, jei galima, kitos spaudos. Tiktai 
kaip atsiskaityti? ,

Anglai tikrai draugiški ir stengiasi, 
kiek tiktai įmanydami, mums padėti. 
Tiktai ir jie nedaug gali, 
skundžia: we are 
mums tikrai geri 
yra svarbiausiu.

DUŠU 
sipirkti: įvairi rūkyta ir žalia žuvis, 
kruopos, žuvų pasta be kuponų. Bet 
duonos visai negalima gaut*!. Taigi 
nėra su kuo ir tų laisvai gaunamų 
produktų valgyti. Pagaliau pirkti 
yra sunku, nes į savaitę gauname tik 
penkis šilingus, o kada pradėsime 
dirbti — neaišku. Žinoma, tai ne
reiškia, kad mes badaujame. Ne. Mes 
valgome kelis kartus geriau ir skaniau, 
kaip stovykloje kur nors prie Ham
burgo, tekalbant tik apie UNRRA’os 
davinį.

Jei maistas yra, galima sakyti, pa
kankamas, tai gyvenimo sąlygos blo
gos. Apgyvendino „bačkose“. Atsime
nu, 1945 metų žiemą Neu-Miinsterio 
stovyklų gyventojus norėjo kišti į 
„bačkas“, bet jiems pasisekė įrodyt^ 
kad jose negalima gyventi dėl pavo
jaus sveikatai. Ir tikrai, kai vaikštai 
cementinėmis grindimis, jauti šaltį, 
sriuvenantį į blauzdas. Jei „bačkose“ 
teks išgyventi ilgesnį laiką, daugeliui 
gyventojų pakenks sveikatai. Be to, 
„bačkos“ dažniausiai yra nedidelės ir 
nepadalintos į kambarius. Vienoje 
apgyvendina dvylika žmonių. Tempe
ratūra „bačkoje“ keliais • laipsniais ski
riasi nuo oro temperatūros. Jei lauke 
Šilta, saulė, — „bačkoje“ negalima bū
ti: iki nepakeliamo tvankumo jos orą 
įkaitina geležinis stogas (arba „lu
bos“). Jei lauke šalta, nuo „bačkos“ 
stogo ir grindų spinduliuoja šaltis. 
Taip yra vasarą. Kas bus žiemą, kai 
lauke bus keli ar keliolika laipsnių 
Šalčio?

Darbo ministerijos atstovai aiškino, 
kad daugelis anglų darbininkų gyvena 
vadinamuose „Hostel“, ir kad tai yra 
nuo seno įprasta. Gal būt. Bet mes 
atvykę radome užžėlusius takus-take- 
lius ir.-. 'spygliuotų vielų liekanas ra
jonuose.

Parašėme laiškų į Vokietiją arti
miesiems. Per tris savaites nesulaukia
me atsakymų. Buvo žadėtas greitas 
pašto susisiekimas. Bet su Amerika 
galima susisiekti per penkias dienas ir 
net greičiau, o iš Vokietijos net per 
tris savaites nesulaukiame atsakymų.. 
Siuntinėliai siųsti leidžiama, bet į 
juos dėti tuo tarpu beveik nėra ko- 
Normuotų produktų negalime pirkti; 
nes neturime kuponų, cigaretes Vokie- 

' tijoje yra pigesnės, kaip čia (2 pen
sai viena), o kavos ar kakao tik gra
mus (po 250) tegalima siųsti. Suda
lytą pakietuką reikia duoti maitinimo 
įstaigai patikrinti ir, gavus jos sutiki
mą, galima nešti į paštą.

Suglaustai tenka pasakyti: maistas 
Anglijoje yra daug geresnis, kaip sto
vyklose Vokietijoje, bet jo truputį 
permaža. Gyvenamosios patalpos blo
gos. Taip pat ir toliau pasilieka sto
vyklinė atmosfera. Anglai yra labai 
malonūs, paslaugūs* Jokių piktų 
žvilgsnių, pravardžiavimų ar priekaiš
tų nėra.

Apie darbus ir uždarbį bei darbo 
sąlygas kitą kartą. Jonas Biržys

net nusi- 
too poor- Bet jie 
ir norį gero, o tai 

Jūsų ... (parašas)

Paulionis Jonas, gim.

Warwicksbire, 
ro Kazlausko 
Kretingoje.

Ieškomas
1915 m. Rusijoje, anksčiau gyv. Ma-
riampolėje, Kaune ir Vilniuje; iš 
pi of. karininkas. Pranešti: Detmold, 
Wittjestr. 14, BCT.

79. Matas Ivanauskas^ gyv. nuo 
1927 m. Sao-Paulo, rua Cananea 208, 
Brazil, kilęs iš Aleksoto,, ieško gimi
nių ir pažįstamų. Rašyti oro paštu.

80- Atsiliepti Vandai Mikštienei ir 
Pranui Mikštui. Ieško Pranas Jaku
bauskas, gyv. (14a) Bad-Mergentheim, 
Wolfgangstr. 16.,

81. M-me Valentina Lerigner (net. 
Melkytė), gyv. France, Nice, „Manoir 
Normand“ (Alpes Martines“), ieško 
Valeikos-Valeikaitės (antra pavardė 
Pika-Pikienė).
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Lietuvių savaitraštis Anglų aonoje 
Leidžia Baltų Centrinė* Tarybos 

Lietuvių Skyriui
Redaguoja Redakcinė Kolegija 

Vyr. Redakt. Jonas Kardelis 
Adresas: (21a) Detmold, Wittjestr. 14
Newspaper authorised by P.RI-S.Q

CGG (BE)
Spaudžia Borek & Gaiter, Detmold
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