
'/rainus : Paryžiaus konferencija iširo
Bevinas ir Bidault tariasi toliau

Birželio 27 . d. Paryžiuje prasidėjusi 
trijų ministrų konferencija po 4 posė
džių nedavė jokių pozityvių rezultatų. 
Anglijos uis. reikalų ministras Bevinas 
ir Prancūzijos uis. reik, ministras Bi-

promisinius pasiūlymus., Molotovui jis 
davęs suprasti, kad šie pasiūlymai yra 
galutiniai* Po šio posėdžio Molotovas 
pareiškė, kad jis turįs šiuos pasiūly
mus naujai persvarstyti. Manoma, kad

cijoje pareiškė savo nusistebėjimą dėl 
kai kurių valstybių vedamos propagan
dos Amerikos atžvilgiu. Jis nurodė* 
kad jam padarius savo pasiūlymus dėl 
Amerikos pagelbos sugriautos Europos

LITHUANIAN WEEKLY NEWS
JMr. 27 (39) Detmoldas, 1947 m. liepos mėn. 3 d.

liepos 2 d. posėdis bus lemiamas. Jei
gu ministrai nesusitars, tada konferen
cija iširs nepasiekusi susitarimo.

Po liepas 1 d. posėdžio Bevinas žur
nalistų buvo paklaustas, ar konferencija 
jau iširo. Jis atsakė, kad „kol kas dar 
ne“. .Toliau jis nurodė, kad D. Brita
nijos vyriausybė bus labiausiai nusi
vylusi dėl šios svarbios konferencijos 
nepasisekimo ir turėsianti peržiūrėti 
savo laikymąsi

Korespondentų nuomone, jeigu Sov. 
S-ga nesutiks su vakarų valstybių pa
siūlymais, tada Bevinas yra nusistatęs 
tęsti pasitarimus su Prancūzijos vyriau
sybe ir be Sov. Srgos dalyvavimo. Tam 
pagrindą duoda teigiamas visų vakarų 

. .. . - . valstybių nusistatymas. Be to, Mar-
mums teisingai priminęs, kad tai, kas ūdijąs tvirtino, kad britų ir prancūzų *shallio planui pritariančios ir kai ku- 
Hitlerį padarė stiprų, nebuvo joks di- planas siekia atstatyti savo sugriautą ir 
delis išteklių sutelkimas, bet tik de- pašlijusią ūkinę bei ekonominę padėtį 
mokratijų neveiklumas, ir kad atsa- fchų valstybių pagelba. Liepos 1 d. 
kymas į Rusijos jėgos mįslę yru Vą-'-^pyko 1,5 vai. trukęs posėdis, kurio 
šingtone.“ * nįetu Bidault įteikė paskutinius kom-

II metai

JAV turi stiprinti savo politiką, kad sustabdytų
Mr. Sumner Welles buvęs JAV Vals

tybės pasekretorius, š. m. birželio 15 d.
NYHT
tautinę

„Mes
piltame
politika
atdarė aiškesnė- Ta* yra politika, kuri, 
išnaudodama žmonių skurdą, provo
kuodama klasių kovas ir, jei reikalin-

* ga, sukeldama komunistų vadovauja
mus arba komunistų finaųguojamus 
maHtmr,. rieki* ,mm , Uk^
ių — Europos ir Viduržemio jūros

Sovietų slinkimą 
lėtų būti taip lengvai ir pigiai išgelbė
tas, kaip Italija. Esant dabartinei 
konjunktūrai, niekam nėra taip svar
bu padėti, kaip Italijai, nes ji neabe
jotinai yra antroji Maskvos sgraiuose“. 
Ką vyriausybė daro, kad padėtų? Ji 
paleido daug gražių žodžių, bet iki 
Šiol nesiėmė jokios praktiškos akcijos.

Dėl Graikijos trūksta planingumo, ir 
per daugelį praėjusių savaičių po pre
zidento Tlumano paskelbimo savo po
litikos Kongresui ne tik kad 
suteikta Graikijai ekonominės 
bos, bet net nebuvo nustatyti 
diniai veiklos principai.

. .................  v JAV niekada iki iiol nesijautė taip
urna' "i™*"/“’1“ politikos ginče, kaip
buvo pasmerkę- Triuškfnimo prote, l’"J ' 1
su Kremlius siekia Vokietijos ir Aus
trijos kontrolės. Nuolatinis laikos su
tarčių su Austrija ir Vokietija atidė
liojimas ir vis augantis šių dviejų 
kražtų ekonominės padėties rimtumas 
sovietų strategijai tik padeda.

Maskvai atsidavę režimai iki Šiol įsi
galėjo Bulgarijoje, Rumunijoje, Alba
nijoje1, Jugoslavijoje, Vengrijoje ir 
Lenkijoje, tik Čekoslovakijoj dar te
bėra tam tikros demokratijos forma. 
Sovietų įtakos' slinkimas į vakarus yra 
staigus ir nuolatinis. Komunistinių 
organizacijų jėgos Italijoj ir Prancū
zijoj yra jau .tiek reikžmingos, kad jos 
galėtų paraližuoti lių kraštų ekonomi
nį gyvenimą, jei tik Maskva duotų 
ženklą.

Ką daro JAV sustiprinti savo poli
tikai „iki čia ir ne toliau“?

Senatorius Vandenbergas teisingai- 
reikalauja Vengrijos klausimą per
duoti Jungtinėms Tautoms. Bet ir la
biausiai optimistiškas šitos rūšies veik
los kelias būtų perdaug ilgas.

Italijos krizė pasidarė aštri. Minis- 
teris pirmininkas de Gasper* rado rei
kalą eliminuoti iš savo kabineto ko- 
munistus sabotuotojus ir jųjų pasekė- •tįdėliojimaiS ir netikrumu krtzės mo
jus kairiojo sparno socialistus. Bet jis nientu yra įprastai s*lpna. 
negali tikėtis pagelbos, kurios jis yra Išlaidos šiais politikai savo mastu 
reikalingas, kad galėtų išsilaikyti po- yra tokios rimtos kaip ir išlaidos, pa- 
litiškai. . iel... Italija, greitai. negaus iš daryto, karo, metu- ši vyriausybė ne- 
JAV materialinės paramos. Anne gali nugalėti momento 
O’Hare McCormic gražiai išsireiškė, kol bus sudarytas daug glaudesnis ben- 
kad „gal būt, nė vienas karštas nega- dradarbiavimas tarp vykdomosios ir._

nagrinėdamas dabartinę ftarp- 
padėtį, rašo:
dabar esame didėjančiame kri- 
ginče su Sov. Sąjunga, kurios 
po Maskvos konferencijos pa-

kontrolės.
Vengrijos rinkimuose, kurie reliaty

viai buvo laisvi, didelė tautos daugu
ma pasisakė už demokratinį valdymąsi. 
Dabar gi komunistinė diktatūra prime-

nebuvo 
pagel- 

pagrin-

kad dabar, kada jos yra priverstos 
tokioje politikoje dalyvauti.

Mes stovime prieš labiausiai pavo
jingą' kriz^, iškilusią po karo, i Kad 
mums pasisektų mūsų bandymuose su
teikti mažiems kraštams laisvę, apsau
goti individualines laisves, už kurias 
mes kovojame, ir išgelbėti Europą iš 
chaoso ir vergijos, mes turime veikti 
energingai, su jėga ir staigiai. Mūsų 
finansinė ir ekonominė pagelba savo 
praktiniais rezultatais suteikta tau
toms, kurios iki’ šiol priešinasi totali
tarinių diktatūrų priespaudai, šiandien 
būtų tūkstantį kartų efektingesnė, kaip 
kad rytoj.

Aš tikiu, kad vyriausybės paskelbto
ji politika turi tikslą išvengti karo ir 
įgalinti Jungtines Tautas eventualiai 
pasidaryti pasauliniu autoritetu, galin
čiu karą sudrausti, jei pasaulio taika 
turi būti išlaikyta.

Bet ši politika 
dabartiniai mūsų 
metodai nebus 
Sovietų Sąjunga laimi ne tik dėl to, 
kad iš anksto numato ekonominę su
irutę, bet lygiai ir dėl to, kad mūsų 
demokratinė valdymosi forma savo

stančios ir atsakingų abiejų partijų 
vadų kongrese. Vyriausybė negali to 
nugalėti, jei abiejų partijų šalininkai 
ir tautinė politika negalės sutarti dėl 
iš anksto nirstatytų planų detalių.

Londono „Economist“ kitą dieną

dmilt pateikė savo planą dėl Europos 
ūkinio atstatymo. Šie vakarų valstybių 
ministrų pasiūlymai Sov. S-gos užs. 
rėįkalų ministro Molotovo buvo at
mesti* Jo motyvai buvo tie patys, kaip 
Įr* per Maskvos radiją padaryti tvirti
nimai, kad Amerika teikdama pagelbą 
norinti įsikišti į kitų valstybių vidaus 
rūkalus, tuo pažeisdama tų valstybių 
suverenitetą.
/Antrasis smūgis konferencijos pasi- 

sekimui buvo suduotas birželio 30 d. 
pęr Maskvos radiją. Tasso oficialiame 
pranešime, kuriame buvo nepašykš
tėta aštrių žodžių, buvo tvirtinama, 
kad Amerikos pagelbos planai siekia 
išplėsti sas'O užsienio prekybą kitų val
stybių sąskaita. Liepos 1 d. Maskvos

atstatymui, kai kurios valstybės pradėjo 
kompaniją, kad Amerika šiuo žingsniu 
siekia įgyvendinti tavo imperini’vi nius 
planus, pavergdama Europą dolerių pa
gelba. Jis pabrėžė, kad Amerika savo 
gerus norus parodžiusi atitraukdama 
kuogreičiausiai savo kariuomenės di
džiąją dalį iš Europos. Amerika taip 
pat per prievartą nesutvėrė jokios po
licinės diktatūrinės valstybės *ir nesi
kišo į jokios kitos valstybės vidaus rei
kalus. Amerika siekusi vieno — kuo- 
greičiausiai atstatyti ūkinę pusiausvyrą 
ir tvarką Europoje ir pasaulyje, 
valstybių skleidžiamą propagandą 
pavadino peržengiančia bet kokios 
tazijos ribas. Amerika neatsisakys 
paimto politinio kurso. Ji rems 
kad šios organizaĄijos pagelba būtų ga
lima pasiekti visuotino susitarimo.

Tų 
jis 

fan- 
nuo 
JT,

Benų vKupacmes arines valuzia. iš kairė” į dešinę: Siaurinės Vestfalijos 
viršininkas William Asbury, Hamburgo virš. — Henry Vaugham* Berry, 
Žemutinės Saksonijos virš- — Sir Gordon Me Ready ir Šlezvig-Holšteino 
virš. — Hugh Champion de Crespigny,. Altenhof o pilyje ties Eckernforde.negali laimėti, jei 

užsienio politikos 
drastiškai reviduoti.

pavojų tol,

in-

ne

LIETUVIU. REIKALAI PASAULYJE
MINISTER! E. TURAUSKĄ PRIĖMĖ 

POPIEŽIUS
Amerikos lietuvių spaudos žiniomis, 

Popiežius Pijus XII privačioje audien
cijoje priėmė Lietuvos ministerį E- 
Turauską,užjautė kenčiančius lietuvius 
ir pareiškė viltį, kad Lietuva bus vėl 
laisva ir nepriklausoma.

KARDINOLAS S. STRITCH — 
DIDELIS LIETUVIŲ RĖMĖJAS

Čikagos kardinolas Stritch jau
vieną kartą yra užtaręs Lietuvą ir pa
rėmęs JV lietuvių pastangas dėl jos 
išlaisvinimo. Organizuojantis BALFu*i, 
jam tarpininkaujant, iš vyskupų šalpos 
komiteto buvo gauta pirmoji stambes
nė auka — 5.000 dolerių. Šiemet 
BALFo vajui tas pats vyskupų komi
tetas yra .suteikęs 10.000 dol. auką. 
Gegužės viduryje jis lankėsi Čikagos 
lietuvių Šv. Juozapo parapijos bažny
čioje jr pasakė labai gražų pamokslą 
apie Lietuvą ir jos išblaškytus trem
tinius. (E.)

K. PAKŠTAS APIE LIETU- 
KULTŪROS IŠLAIKYMĄ 
„Vyties“ 5 n r. prof. K. Pakš-

Ka daro Maskva?

Lietuvos žiburius. Savas universitetas 
daugiau kaip vėliava ar himnas simbo
lizuoja gyvą, kuriančią, kovojančią 
tautą. Jis atstovauja sąmoningą tauti
nę sielą. Gerojo Dievulio išrinktosio
mis tautomis bus tos, kurios Jo duotu 
protu ir giliais jausmais įgbiausia su
gebės nutolti nuo gyvulio ir nuo lauki
nio žmogaus. Jei ’"Centrines Europos 
sutemos bus ir labai ilgos, tai vis vien 
lietuvių tauta negali atsisakyti savo 
didžiosios misijos: protingai ir jaut
riai atstovauti krikščioniškąjį humaniz
mą ir teisingumu skriaudų ir melagys
tės potvynio metu. • • Gelbėdami ne
kaltai skriaudžiamus senus mūsų kul
tūros pranašus ir kūrėjus mes paleng
va atsikratysime paniekinimo ir net 
vergijos“.

rROF.
vos

Š. m. 
tas išspausdino * straipsnį, kuriame mi
ni jo paties darytas pastangas padėti 
lietuviams intelektualams tremtiniams 
ir savo skaudžius patyrimus. Profeso
rius rašo, kad jis jau 1945 m. kreipęsis 
į New Yorko pabėgėlių universitetą, 
globojantį karo sunaikintų kraštų pro
fesorius ir studentus. Tačiau tos įstai
gos rektorius Alvin Johnson atvirai 
pasakęs, kad lietuviai esanti užmiršta 
kiltis, nedavusi nė vienos pasaulinės 
garsenybės. Panašūs rezultatai buvę ir 
Rockefellerio ir kitose įstaigose.

Profesorius faktais sugriovęs tą ne
teisingą pažiūrą ir konstatavęs, 
jau istorijos bėgyje per kelis šimtus 
metų lietuviai yra reiškęsi kaip su
brendusi tauta, nepriklausomo gyveni
mo metais padariusi milžinišką pažan
gą, toliau rašo apie tą tragišką padėtį, 
į kurią dabar lietuvių tauta yra pate
kusi. Jis ragina gelbėti Europos va
karuose išblaškytus lietuvius kultūros 
darbininkus: „Jeigu mes jų nustosi
me, tai mūsų kultūrinis lygis gali su
grįžti į 19 amžiaus sutemas. Mūsų kul
tūra 
met 
jais 
<1.1, 
vių 
ri būti pėrkelti į saugesnę, sote&nę vie
tą Lietuvos aukštojo mokslo ir meno 
židinį ir bent dalį studentijos. Be ši
tų vyrų ypatingai bua sunku atstatyti 
nepriklausomą Lietuvą. - Mūsų visų 
šūkis turėtų būti išlaikyti aukštumoje 
savo tautos šviesą, neleisti užgesti

kad

bus atstumta *50 metų atgal- Tuo- 
mes tikrai tapsime kiltimi, nau- 

„čigonais“. Todėl visų mūsų fon- 
visų veikėjų ir susipratusių lietu- 
Amerikoje pirmiausias rūpestis tu-

LIETUVIŲ DELEGACIJA PAS 
KANADOS VYRIAUSYBĘ

1947 n>. gegužės 1 d. Kanados lietu
vių' delegacija: kun. J. Bobinas, A. 
Navickas. Marija Aukštaitė. Jonas Lek- 
n irk as, Albertas Norkeliūnas ir Itn- 
Jokubynae lankėsi Ottavoje ir ten Ka
nados vyriausybei įteikė svarbų memo
randumą Lietuvos nepriklausomybės 
reikalu. Memroandume plačiai nu
šviesta dabartinė Lietuvos būklė ir taip 
pat lietuvių tremtinių vargai Vokieti
joj. Kanados lietuviai jame prašo savo 
vyriausybę visu griežtumu ginti At
lanto Charlos principų įgyvendinimą ir 
tuo pačiu metu daryti atitinkamų žy
gių, kad Lietuva būtų išlaisvinta iš 
okupacijos. Memorandume taip pat 
buvo prašyta atkreipti dėmesį į skurdų 
lietuvių tremtinių gyvenimą Vakarų 
Europoje ir jiems padėti.

Kaip JV lietuvių spauda 
Kanados vyriausybė palankiai 
lietuvių delegaciją, išklausiusi 
nešimo ir pažadėjusi, kad kaip Jung- • 
tinių Valstybių vyriausybė nepripažįsta 
Lietuvos užgrobimo, taip ir Kanados 
vyriausybė jo nepripažinsianti.

O dėl tremtinių įkurdinimo Kanados 
vyriausybė delegacijai davusi šviesių 
vilčių dėl tremtinių įsileidimo į Ka
nadą. - (E.)

praneša, 
priėmusi 
jos pra-

„THE CATHOLIC NEWS“ APIE LIE
TUVOS VYSKUPŲ LIKIMĄ

JV katalikų laikraštis „The Catholic 
News“ gegužės 17 d. išspausdino ilges
nį pranešimą apie dviejų Lietuvos vys
kupų *— Teofiliaus Matulionio ir Pra
no Ramanausko — ištrėmimą į Sibirą, 
Laikraštis pabrėžia, kad vysk. T. Ma
tulionis jau ilgus metus anksčiau buvo 
kalėjęs sovietų koncentracijos stovy
kloje Sofbvkose, iš kur 1929 m. buvo 
paleistas tik Lietuvos vyriausybei į tą 
reikalą įsikišus. (E.)

NYHT š- ni. biiželio 16 d. numeryje 
spausdina žinomo žurnalisto Walter 
Lippq^apn'o pasisakymus aktualiaisiais 
klausimais.

Autorius teigia, kad Maskvoj susita
rimas buvęs neįmanomas, nes Sov.

Austrija ir prieš susitardama dėl Vo
kietijos ateities, buvo reikalinga laiko 
tam tikriems veiksniams atlikti. Mat 
kiekvienas taiką kuriantis susitarimas 
su savim atsineša ir pareigą atitraukti 
okupacines jėgas. Tokiu būdu sovie
tai būtų turėję atitraukti savo kariuo
menę iš visos rytų Europos, ypač 
Lenkijos, Austrijos, Vengrijos ir 
munijos. Nors sąjungininkai, jų 
pe ir sovietai, ir turėtų nedideles 
las Vokietijoje, bet tai nesudarytų 
kios įstatyminės teisės ar priežasties 
laikyti Raudonąją armiją kraštuose, 
esančiuose tarp Vokietijos ir Rusijos.

Turint tai galvoje, esą galima su
prasti, ką Rusija daro, 
sustiprinti savo jėgą ir įtaką tam lai
kui, kada Raud- armija turėsianti pa
sitraukti. Tol, kol Raud. armija bet 
kuriame krašte sudaro tam tikrą jėgos 
veiksnį, Kremlius gali diktuoti to 
krašto vyriausybei. Todėl Kremlius 
ir rūpinąsis, kad galėtų ir toliau vyk
dyti tų kraštų politinę ir ekonominę 
kontrolę. Raud. armija pasitraukdama 
turinti palikti „draugingą vyriausybę“, 
arba, tikriau pasakius, paklusnių Mas
kvai vietinių komunistų diktatūrą. To
kia diktatūra dabar atsiradusi Vengri
joje, o jau nuo seniau veikiančios Ju
goslavijoj, Bulgarijoj ir Rumunijoj. 
Esama žinių, kad Rusija siekianti pa
našių planų ir Austrijoje.

Dar nėra tikra, ar Sov. Sąjunga jau 
yra nusistačiusi pasitraukti iš Rytų 
Europos, tačiau yra pagrindo manyti, 
kad ji galvoja taip pasielgti. Mat, bol
ševikai supranta, kad draugingų slavų 
kraštų karinis okupavimas 
Sovietų Sąjungai draugiškumo, 
darąs geros reklamos komunizmui 
kenkiąs jų pačių karinii) dalinių 
ralei-

Jei sovietai pasiliktų perilgai, 
pasipriešinimas ir rezistencija galėtų 
išaugti iki nesukontroliuojamų ribų, o 
pasitraukus — liktų komunistinė dik
tatūra, kuri, bandydama sužlugdyti 
opoziciją, ją tuo paęiu stiprintų.

Esą daugiau davinių, kad komunis
tinė diktatūra negalinti atsirasti demo
kratinei vyriausybei esant, todėl bijo
dami to, sovietai ir stengiasi, prieš 
palikdami kraštą, ne tik sunaikinti 
tuos, kurie galėtų demokratinę vyriau
sybę sudaryti, bet ir tuos, kurie ją 
remtų. Todėl Sovietai tik šį faktą ir 
turi galvoj, kai jie tvirtina kovoją su 
antidemokratinėmis jėgomis.

Sovietai priešinasi Vokietijos atsta
tymo planams, kuriuos remia JAV, dėl 
to, kad jie žino, jog Vakarų Europos 
kraštų, taigi ir Vokietijos, ekonominis 
lygis yra žymiai aukštesnis už Rytų 
Europos. Maskvos paliktosios rytinės 
diktatūros greitu laiku šito skirtumo 
išlyginti nepajėgtų, o tai joms sudary
tų nemaža naujų sunkumų. Todėl ne
nuostabu, kad Maskva visokiais būdais 
ir stengiasi kuo ilgiau užtęsti Vakarų 
Europos atstatymo organizavimą. Va
karams sudarius separatinę taiką su

Vokietija, — kaip tai siūlo p. Hoove- 
— sovietams atsirastų pagrindas 

laikyti Raud- armiją Vokietijoje ir 
Rytų Europos kraštuose.

JAV tikslai būtų, nepaisant kaip il- 
i|r tai galėtų trukti ir kiek tai kaštuo
tu, s‘tMi įaihVd at
tuo pačiu Raud. armijos pasitraukimo 
iš Europos, nes tik tada Europa galės 
atsigauti. Todėl galinti būti sudaryta 
tik bendra taika, kurią pagaliau pasi
rašytų ir sovietai. Kitos alternatyvos 
nesą.

Separating, taika ar separating taikos 
deklaracija negali išspręsti Europos 
atstatymo ar jos laisvės klausimo. Tai 
Europos problemą gali padaryti visai 
neišsprendžiamą. Pirmiausia spręstina 
problema yra: kuriuo būdu Raud. ar
mija gali būti priversta pasitraukti iš 
vidurio Vokietijos iki Sovietų Sąjungos 
sienų. Separatinė taika tik su Vokie
tijos dalimi sudarytų pretekstą Raud. 

Ji stengiantis armijai pasilikti.
Dabar Europos išlaisvinimo proble

ma dar nesanti neišsprendžiama*

iš 
Ru- 
tar- 
įgu- 
jo-

neskatinąs 
nesu- 

ir
mo-

tai

rios rytų valstybės. Taip pav. Čekos
lovakijos vyriausybės sudarytoji .spe
ciali komisija pritarė .Amerikos pa

siūlymams ir pasižadėjo bendradar
biauti.

Korespondentai abejoja, kokią pozi
ciją užims Prancūzijos vyriausybė. Ji 
turinti didelių ūkinių sunkumų. Jos 
ūkiniai planai liepos 4 d. bus spren
džiami parlamento. Ramadier vyriau
sybė tos dienos posėdyje reikalaujanti, 
kad būtų perbalsuotas jai pasitikėjimo 
klausimas. Jeigu vyriausybė gautų rei
kalingą balsų daugumą, tada galima 
spėti, jog pasitarimai su Anglija galėtų 
būti tęsiami be jokių sutrukdymų.

Liepos 1 d., kviečiamas Anglijos vy
riausybės, į Londoną atskrido Prancū
zijos parlamento pirmininkas Heriot. 
Manoma, kad jo atvykimas į D. Brita
niją turįs tampraus ryšio su dabar vyk
stančia Pary žau# jjmnferencija. Atrodo, 
kad Anglijos iyWausybė deda visas pa
stangas gauti Prancūzijos visišką prita
rimą, nes ir lėktuvą, kuriuo Heriot 
skrido į Londoną, pasiuntė Anglijos 
vyriausybė.

Liepos 2 d. Paryžiuje įvyko 5-tas ir 
paskutinis trijų ministrų posėdis, ku
riam pirmininkavo Bevinas. Šio po
sėdžio metu Molotovas atmetė pasku
tinius kompromisinius Bidault pasiū
lymus, 
prastai 
priėmus 
būsianti 
įspėjo 
S-gos vyriausybė nesiimanti jokios at
sakomybės dėl šio 'nesutarimo galimų 
pasekmių.

Vakarų ministrai, atsakydami į Mo
lotovo puolimus, nurodė, kad jis klai
dingai formulavęs jų pažiūras. Molo
tovui nebuvo palikta jokios, abejonės, 
kad Prancūzija ir Anglija šiuos pasi
tarimus tęs toliau ii* nedalyvaujant 
Sov. S-gai, — pranešė Reuterio kor :s- 
pondentas. Bevinas, atsakydamas į 
Molotovo griežtus puolimus ir grasini
mus, nurodęs, kad Anglijai paskuti
niais metais yra grasinta ne vieną kar
tą. Tačiau D. Britanijos vyriausybė 
grasinimų nepabūgo ir ėjo tuo keliu, 
kuris vedė prie tautų bendradarbiavi
mo. Anglija nesiekianti dominavimo 
pasaulyje.

Molotovas liepos 3 d. išvyko iš Pa
ryžiaus. Bevinas grįš į Londoną liepos 

1 4 d., o likę Paryžiuje ūkio žinovai to
liau tarsis su Prancūzijos atstovais.

1 Manoma, kad Anglija ir Prancūzija 
’ pakvies į pasitarimus visas suintere-
■ suotas valstybes be Sov. S-gos ir Ispa-
■ nijos.

Birželio 28 d. Amerikos Senato biu
džeto komisijos posėdyje gen. Eisen- 
hovevis pasakė kalbų, tvirtindamas^ kad 
Amerika savo armija stovi antroje vie
toje po Sov. S-gos. Jis reikalavo iš 
Senato, kad krašto apsaugos ministerijai 
būtų paskirti 478 mil. dolerių, kurie 
įgalintų laikyti parengtas Amerikos ka
rines pajėgas.

Viename amerikiečių žuranale Čika
gos universiteto kancleris Dr. Robert 
Hutchins rašo, kad JAV^ šiuo metu turi 
atsargą naujų pagerintų bombų, kurios 
gali sunaikinti bet kokį pasaulio did
miestį. Jo nuomone, atominėm bombos, 
kurios buvo numestos Ant Nagasaki ir 
Hirošima, šiandien yra laikomos nemo
derniškomis. „Mes turime dar 3 m- 
laiko, kad paruoštume priemones galu
tinam pasaulio sunaikinimiU** — rašo 
Dr. Hutchins. Vienintelė priemonė iš
laikyti pasaulinę taiką yra įkurti pasau
linį parlamentą ir įgyvendinti visišką 
nusiginklavimą. ,

Jo kalbos tonas buvęs nepa- 
griežtas. Molotovo nuomone, 
prancūzų pasiūlymus, Europa 
padalinta į du blokus. Jis 

Bidault ir Beviną, kad Sov.

Liepos 1 d. Amerikos užs. reikalų 
ministras Marshallis spaudos konferen-

Prie Brandenburgo vartų Berlyne gėlių vietoje sodinamos bulvės, tačiau 
maitinimosi problemos ir tai neišsprendžia...

Birželio 28 d, prez. Trumanas pasi- 
rjiė įstatymą, kuriuo Amerikos vyriau
sybė gauna pilnus [galiojimus Ugi 1948 
m- kovo 1 d. samdyti ir naudoti vy
riausybės dispozicijoje esančius laivus, 
kuriais bus siunčiama maisto ir kuro 
pagelba Europdp. Manoma, kad. šį įsta
tymą priėmus, vyriausybė galės teikti 
pagelbą visiems kraštams, kurie jos 
yra reikalingi. Tai pagelbai negalės su
trukdyti dažnai pasikartojantieji strei
kai.

Birželio 30 d. UNRROS [štaigos baigė 
savo oficialią veiklą ir ii organizacija 
yra pateidiiama, Per 27 mėn. UNRRA 
išsiuntė gėrybių, už 3 milijardus dole
rių 17 kraštų. Šie tiekimai yra 3 kar
tus didesni kaip po Didžiojo Karo. 
Per šį laiką UNRRA išsiuntė daugiau 
M.mp 4č~inii; tonų maisto, -ii kurių 
pasiekė Europą.

Bieželio 30 d. iš Paryžiaus pranešta, . 
kad Prancūzijos saugumo policija su
sekė Bretagne sąmokslą, kuris siekė 
nuversti dabartinę vyriausybę ir įkurti 
„direktoriją“. Pučas turėjo »vykti lie
pos ar rugpiūčio mėn.

Suokalbininkai, kurie save vadino 
„juodaisiais maquis“ sudarė grupę as
menų iš dešiniųjų rczistenc’nic są
jūdžio narių, monarchistų, buvusių 
Vichy šalininkų ir kitų kolaborantų.

Policija yra suradusi sąrašą asmenų, 
priklausiusių šiam judėjimui. Vidaus 
reik, ministras Depreux įsakė suimti 
žandarmerijos viršininką gen. Guillau- 
dot, grafą de Vulpian ir vieną žinomą 
asmenį Loustoneau Lacau. Ministras 
pareiškė, kad Lacau yra buvęs Petaino 
bendradarbis ir vadovavo suokalbinin
kams.

Sukilimas turėjo būti vykdomas dvie
jų Bretagne divizijų ir Prancūzijos 
okupacinių pajėgų kariuomenės iš Vo
kietijos. Akcijoje turėjo dalyvauti ir 
šarvuočiai. A. B.

švedijos nacių grupės esančios labai 
veiklios >r gerai finansuojamos. Pro
pagandos vyr. 'būstinė spausdinanti 
raštus įvairiomis kalbomis ir platinan
ti įvairiuose kraštuose, net *r pačioj 
Anglijoj bei »P. Afrikoj, 
nacių propagandinių lapelių, kurstan
čių rasinę neapykantą, iš čia skleidžia
ma. Pasebima antisemitinė 
Vyras, apkaustytas grandimis, klausia: 
„Ar jūs taip pat norite tapti žydų ver
gais, kokiais yra dabar vargšai vokie
čiai“. Švedijos naciai padedą pabėgti 
pogrindžio veikėjams iš Vokietijos. 
Jiems duodą pinigų ir parūpiną pa
dirbtus dokumentus, su kuriais jie 
galį slaptai nukeliauti į Portugaliją ir

TAUTU SUSISKIRSTYMAS NAUJAM KARUI -£2^
* ’ r jos vykstąs periodinis slaptas susisie

kimas. NYHT, VI. 16
SUGRIAUTAS ESTIJOS ŽEMĖS ŪKIS 

Amerikos „Naujienų“ žiniomis, Es
tijoj esanti įvykdyta tokia žemės ' re
forma, kuri visiškai sugriovusi prieš 
kurą klestėjusį žemės ūkį. Taip 
trūksta gyvulių ir mašinų, kad vėl grįž
tama prie primityviausių darbo įran-

Net patys žmonės turį traukti 
žagres ir kultis spragilais. x

—’ Maskva, DPD. Sovietų „Pravda“ 
smarkiai puola britų-amenikiečių susi
tarimą sukurti vieningą vokięčių ūkinę 
valstybę britų ir amerikiečių zonose. 
pYra aišku, rašo „Pravda“, kad šito 
susitarimo iniciatoriai begėdiškai igno
ruoja ir įžeidžia sąjungininkų kontro
linės tarybos nutarimus, kuri tik viena 
turinti teisę spręsti visą Vokietiją lie
piančius klausimus. Susitarimo inicia
toriai planuoją paspausti užsienių rei
kalų ministrų tarybą, pastatydami prieš-

Amerikos atsargos admirolas Elias 
M. * Zacharias New Yonko žurnale 
„United Nations World“ (Jungtinių 
Tautų Pasaulis) išvedžioja, kad pasau
lis katastrofingai veržiasi link naujo 
karo. Būsią dvi kariaujančios pusės, 
revolucijų 
blokas.

Vakarų 
Amerikos 
lija, Argentina, Brazilija, Kolumbija, 
Kanada, Egiptas, Iranas, Naujoji Ze
landija, Filipinai, Saudi Arabija, 
Pietų Afrika, Graikija ir Turkija, viso 
414.000.000 gyventojų.

Sovietų blokan būtų įjungtos: Ru
sija, Albanija, Bulgarija, Jugoslavija, 
Čekoslovakija, . Suomija, Vengrija, 
Mongolija, Lenkija, Rumunija ir ke
lios Sovietų pavergtos šalys, su bendru 
gyventojų skaičium 283.000 000.

Pilietiniai karai siaustų Prancūzijoj, 
Kinijoj, Italijoj ir Ispanijoj, apim- 
dami 570.000.000 gyventojų.

Neutralėmis pasiskelbtų Belgija, Dū

sūkurys ir neutralių šalių

bloką sudarysią Jungtinės 
Valstybės, Anglija, Austra-

Milijonai

agitacija-

nija, Liuksen?burgas, Indija, Airija, 
Olandija, Norvegija, Portugalija, Švei
carija ir Švedija su 435.000.000 gyven- 
tojų.
NACIAI IR FAŠISTAI DIRBA SE

NĄJĮ DARBĄ
Tarptautinio Komiteto studijuoti 

Europos klausimams pranešimu, kai 
kuriuose kraštuose esančios atsikūrus kių. 
sios nacių ir fašistų organizacijos.

Šveicarijoj esanti veikimo bazė. Na
ciai prieiną prie savo atsargų, esančių 
bankuose.

Vokietijoje vyrai demonstruoja na
cių uniformose. Naciai esą palikti 
žymiuose postuose, 
britų zonose jų 
augąs.

Italijoj žmonių 
Mussolinį.

Pietų Afrikoj nacių org-jos pralobs- 
tančios.

Argentinoj esąs nacių įmonių cen- ją lapkričio mėn. įvyksiančiame posė- 
tras. Čia esama 90.000 vokiečių, bu- dyje atliktą Vokietijos suskaldymo 
vusių aktyvių nacių. faktą.“ \

Naciai
Ir amerikiečių ir 

kurstomas sabotažas

masės minėjusios

1
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Didi pagarba tautu, laisvės gynėjai Protestai prieš IRO užsimojimus
yra, mes labai gerai 
pagal Lietuvos rei-

Kad tikrai. taip 
žinome, spręsdami 
kalus.

Štai, kai 1940 
okupavo Lietuvą, 
Valstybės per 
pasekretorių Sumner Welles padarė 
oficialų pareiškimą, kuriame konstata
vo, kad JAV Pabaltijo valstybių inkor
poravimo į Sovietų Sąjungą nepripa-, 
žįsta ir Pabaltijo valstybes laiko jėga 
okupuotas. Kiek vėliau tas pat Sum
ner Welles davė plačią ir išsamią Pa
baltijo valstybių užgrobimo interpreta
ciją ir apibūdino iš to nepripažinimo 
sekančias tų valstybių piliečių teises.

Prezidentas Delano Rooseveltas tą 
oficialų užsienių reikalų ministerijos 
pareiškimų sustiprino autoritetingu 
patvirtinimu jį Baltuosiuose Rūmuose 
aplankiusiai Amerikos Lietuvių Tary
bos delegacijai 1940 metų liepos mė
nesį. Be ko kita, jis tai pabrėžė ir 
pasikalbėjimuose su egzilinės Lenki
jos respublikos vyriausybės pirmininku

Be didžių idealų, be aukštų siekių, 
be tobulėjimo pastangų žmonijos gy
venimas netektų savo prasmts. Jis be
liktų paprastas gyvuliškas gyvenimas, 
gausus žiauraus žvėriškumo reiškinių 
ir visiškai neįmanomas ne tiktai kul
tūringam, bet ir bent kiek civilizuo
tam žmogui.

Tenka apgailestauti, kad žmonija 
ligšiol dar nėra tiek susipratusi ir tiek 
išsiauklėjusi,. kad sugebėtų suvaldyti tą 
savo žvėriškąją prigimtį, kuri apgailė
tinai dažnai dar prasiveržia ir prida
ro ^monijai neapskaičiuojamas nege
rovių aibes. Būsimųjų laikų kultūros 
istorikas neišvengiamai turės konsta
tuoti, kad ir dvidešimtojo amžiaus 
žmogus dar nebuvo apvaldęs gyvuliš
kosios savo prigimties, nors kova dėl 
to vyko jau daugelį šimtmečių.

Vienas ryškiausiųjų ir reikšmingiau- 
siųjų tos kovos etapų yra Amerikos 
kova už laisvę ir nepriklausomybę. 
Tos kovos, kuri 1776 metais buvo ap
vainikuota Jungtinių Amerikos Valsty
bių laisvės ir nepriklausomybės pa- -generolu Sikorskio, kuriam tuo reikalu 
skelbimu (liepos mėn. 4 dieną), svar
bumas ir reikšmingumas yra juo di
desnis, nes laisvoji Amerika tuo pa
čiu metų žmonijai davė kitą nepapras
tai didelį dalyką — žmogaus ir pilie
čio teisių kodeksą, kuris kiekvienam 
piliečiui garantuoja asmens savarankis* 
kurną, tą pagrindą, kuriuo atsirėmęs, 
kiekvienos tautos narys turi ne tiktai 
asmeninę apsisprendimo teisę, bet ir 
teisę apsispręsti tautiniu bei valstybi
niu atžvilgiu.

šiandieną, kai mes minime Jungti
nių Amerikos Valstybių 'laisvės ir ne
priklausomybės paskelbimo 171-ąsias 
sukaktuves, malonu mums patiems pri
siminti, kad tose reikšmingose Ameri
kos kovose už tuos puikiuosius sieki
mus, už tuos didžius idealus dalyvavo 
ir šaunusis Lietuvos karys Tadas Kos
ciuška, parnešęs ir carų sauvalės spau- 
džiamojon Lietuvon Amerikos laisvės 
švyturio ugnį.

Ne veltui USA simbolizuoja Laisvės 
Statula. Amerika buvo ir tebėra vi
sai žmonijai laisvės ne tiktai simbolis, 
bet ir konkreti gynėja bei nešėja. 
Laisvės švyturiu Amerika visai žmo
nijai šviečia štai jau 171 metus!

Yra tautų, yra valstybių, kuriose 
laisvė gyvuoja senai ir konkrečiai. Ta
čiau laisvę jos težino tiktai sau. Jung
tinės gi Amerikos Valstybės kovoja 
už visuotinę laisvę, už visų tautų ir 
kiekvieno asmens laisvę ir teises. Pra
dedant Jurgiu Vašingtonu ir baigiant 
Harry Trumanu, JAV Prezidentai, ku
rie yra įgalioti kalbėti ir veikti visos 
tautos vardu, jau greit bus du šimt
mečiai kai aukštai iškėlę laiko laisvės 
švyturį ir žmonijai neša laisvę bei 
geresnės ateities viltis.

Mes, lietuviai, ypač gerai tai žinome 
ir gyvai jaučiame.

Mums itin .džiugu konstatuoti, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės laisvės

m. Sovietų Sąjunga 
Jungtinės Amerikos 

savo užsienių reikalų

pareiškė: „Atkreipiu Tamstos dėmesį 
į mūsų stiprų oficialų pareiškimą, ku
rį praėjusią vasarą padarė Sumner 
Welles. Vienas mūsų politikos pagrin
dų ir yra: nepripažinti vienašališkų 
priemonių, įvykdytų jėga arba grasi
nant jėga, ypatingai gi karo metu“.

1946 m. spalių mėn. 30 dieną jau 
dabartinis Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentas Harry S. Trumanas 
priėmė Amerikos Lietuvii| Tarybos de
legaciją Baltuosiuose Rūmuose ir tvir
tai jai pareiškė, kad „J. A, Valstybių 
valdžios nusistatymas Pabaltijo valsty
bių problemos reikalu nepasikeitė ir 
nepasikeis, kaip tai yra oficialiuose 
pareiškimuose“.

Sugretinkime šiuos pareiškimus, ku
rie liečia grynai Pabaltijo valstybes, 
su bendrojo pobūdžio prezidento — 
mano pareiškimais, kurie taipgi buvo 
padaryti oficialiai

“Mes tikime, kad pagaliau bus grą
žintos suverenumo teisės visoms toms 
tautoms, iš kurių minėtos teisės buvo 
prievarta išplėštoj

„Mes esame tos nuomonės, kad vi
soms tautoms, kurios yra pribrendusios 
pačios save valdyti, turi būti duotai 
galimumas^pasirirjkti sau valdymosi 
formą laisvų" rinkimų keliu ir be jo
kio svetimo ^sikigimo. ,

„Mes atsisakysime pripažinti tokią 
vyriausybę, kuri bus svetimos jėgos 
kuriai nors tautai prievarta primesta“.

Kaip matome, šie principinio pobū 
džio pareiškimai visiškai derinasi su 
atskirus atvejus liečiančiais pareiški
mais. Šie atskirus faktus liečiamieji 
pareiškimai logiškai plaukia iš ben
drųjų principų. Tuo jie yra juo bran- ward Ho‘ 
gesni ir juo įtikinamesni.

O kiek puikių pareiškimų yra pa-

lygų. t0> vi6U tautų laisvė ir apsi
sprendimas yra' pagrindinė Amerikos 
doktrinos dalis“.

Tai vis pareiškimai, kurie sudaro At
skiras grandis, tačiau visi jie remiasi, 
kaip senatorius Eaves sako, pagrindine 
Amerikos doktrina.

Bet vaizdo pilnumui, štai ir pasku
tiniojo Jungtinių Amerikos užsienių 
reikalų ministerio Marshall’©, vykstant 
jam į Mask os konferenciją, pavedimu 
padarytasis Europos reikalų skyriaus 
vedėjo pareiškimas pakartoja tą pat: 
„JAV valdžia ir šiandien tebestoje už 
visus tuos dalykus, kurie buvo pasa
kyti 1940 m. (liepos 23 d.) Sumner 
Welles pareiškime“.

Tai liečia mus — lietuvius, latvius, 
estus, bet tai liečia ir visas laisvę my
linčias tautas. Tai liečia 
niją.

Tiesa, Amerikoje buvo 
paratinės idėjos, gavusios 
Monroe doktrinos (Amerika amerikic- 

. čiams ir Amerika težino tiktai Ameri
ką) vardą, tačiau pati Amerika, besi
vadovaudama didžiais principais Ir 
siekdama aukštosios žmogaus kultūros 
ir humaniškojo tautų sugyvenimo, pati 
atmetė tą neatitinkančią didžius prin
cipus doktriną, ir šiapdien mes ją mę 
tome visos i 
skelbėjų 
rika —

Todėl šiandien didžiausia pagarba 
minime 
laisvės ir nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktuves, kaip tą dieną, kuriojfe 
oficialiai buvo paskelbti galioją visi 
didieji idealai, lygiai didūs ir brangus 
pačai amerikiečių tautai, kaip ir visai 
žmonijai. Ir todėl Jungtinių Ameri
kos Valstybių laisvės ir nepriklauso
mybės švente mums yra ne mažiau

korespondento pastebėjimais, aš jau
čiuosi turįs teisę *$>ašyti Tamstą kuo 
skubiausios intervencijos, kad IRO, ta 
tariamai „humanistinė“ organizacija, 
įstojimas į kurią tebėra Atstovų Kūmų 
svarstomas, atšauktų tuos savo perse
kiojimo planus ir „išskryninguotų* 
personalą

savo
nuo visų komuifistinių

Tru-

Maskvos susitarimas 
Parengiamoji Tarptautinės Pabėgė

lių Organizacijos (IRO) komisija, ge
gužės pradžioje posėdžiavusi Šveicari
joj, repatriacijos reikalų sekretoriui 
gegužės 5 d. pasiūlius, nutarė savo pro
tokolo IV skyrių, D dalį, papildyti 
nauju paragrafu, kuris taip skamba:

„ (43) Be to, Parengiamojo komi- a8enlll •
JV užsienių reikalų ministerijos 

atsakymas
Į šį raštą Marshallio pavaduotojas, 

užsienių reikalų viceministeris J. H. 
Hilldring gegužės 29 d. atsakė:

„Aš norėčiau nurodyti, kad Tamstos 
pridėtasis dokumentas visai sutinka su 
tam tikromis rekomendacijomis ir re
zoliucijomis, vieningai priimtomis užs. 
reik, ministerių tarybos posėdžiuose 
Maskvoje. Šios rezoliucijos ir reko
mendacijos yra skirtos padėti savano
riškai repatriacijai tų DP, kurie nori 
grįžti į savo kilimo kraštus; tuo pačiu 
metu jos siekia sutrukdyti aktyvią 
arttirepatriacinę agitaci?^ DP tarpe* 
Po užs. reik, nlinisterių tarvbos posė
džių jos buvo persiųstos okupaciniams 
organams Vokietijoj ir ten buvo pas
kelbtos. Jos taip pat buvo paskelbtos 
ir šio krašto spaudoje.

• Aš esu tikras, jog Tamsta žinote, kad 
JV vyriausybė visuomet buvo ir tebėra 

„Planuojamoji IRO veikla sudaro griežtai priešinga bet kuriai priversti- 
persekiojimo ir priverstinio pobūdžio nei repatriacijai ar panaudojimui bet 
premonę, nukreiptą prieš antikomuni- kurios rūšies „spaudimo“ paveikti DP 
etinius pabėgėlius, iš kurių Ribben- grįžti namo. Tačiau vis dėlto šios vy- 
tropo—Molotovo dalybos išplėšė jų riausybės politika yrą padėti savanoriš- 
kraštus, jų turtą ir jų laisvę.

Pridedamasis dokumentas mini kaž
kokią aiškiau neapibrėžtą užs. reikalų 
ministerių tarybos Maskvoje „rezoliu
ciją“. Niekur apie tokią rezoliuciją 
nebuvo, pranešta spaudoje ir vargu ar 
IRO dabartinės formos statutas galėtų 

brangi ir gerbtina, kaip ir mūsų pačių leisti tokias drastiškai persekiojamas 
laisvės ir nepriklausomybės šventė. 

Tegyvuoja žmoniškumo ir laisvės 
idėjų nešėja ir kovotoja — Amerika! 
s• J. Kardelis

ir visą žmo-

kilusios se
nei specifihį

lėto dėmesys atkreipiamas į užs. rei
kalų ministerių tarybos Maskvoje pri
imtas rezoliucijas Vokietijos klausimu.

Pagal šias rezoliucijas: a) visi ko
mitetai, centrai ir kitos organizacijos, 
nustačius, kad jų veikla priešinga bet 
kurios sąjunginės valstybės interesam, 
tuojau turės būti paleistos; ir b) viso
kia propaganda stovyklose, kur DP yra 
sutalpinti, prieš Jungtinių Tautų inter
esus ar 
džiama“.
Amerikos

ną, ir šiapdien mes ją ma- 
žmonijos gražiausių idealu- 

ir kovotojų priešakyje* Anrt- 
visai žmonijai!

Jungtinių Amerikos Valstybių

1. D. Britanijos Darbo ir t 
tarnybos ministerijos atstovas š* W* 
birželio 24 d. pranešė, kad studentė 
pareiškimus vykti į Angliją pagal
„Westward Ho“ sčhemą gali įteikti da
bar, bet išvykimą atidėti .iki savo stu
dijų baigimo. Jie gali pranešti, kada 
jie bus pasiruošę išvykti, arba savo 
D. P. Assembly Centre vadovybei ar
ba savo apygardos BCT atstovui, kuris 
apie tai painformuos ministerijos ati
tinkamą atstovą. Ministerijos atstovas 
dabar negalįs pranešti, kada „West- 

schemos vykdymas būsięs 
baigtas, tačiau visi D- P- Assembly 
Centre apie tai būsią painformuoti tin- 

darę JAV minties vadovai bei valsty- kamu laiku.
jMMKv-Mea xiuicuRuo lawuiucq ia-orvo - „ 2- Nors yra kiekvienam patariama
ir-jeisi- laikosi kaip-4>yiy^-kaip di—Q^nskyPa«akė, . kad „Lietuva vėl pareiškimus vykti J Angliją Reikti kaip 

r ne kokio konjuntkūri- pakils laisva, nes jos Tikimas yra visų galima greičiau, bet, jei to1 negalimi 
dėl kurių nors priežasčių padaryti da
bar, nėra pagrindo bijoti, kad to rt0-

bininkail Štai1 Kongreso atstovas

džios “idėjos, o 
nib, laiko ir i 
reiškinio. Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms laisvė ir žmogaus bei piliečio, bendruosius principus: „1 
teisės yra principinės idėjos — didžios nepriklausomybė ir autonomija yra 
ir būtinos. neatskiriami nuo Atlanto Čarterio są-

aplinkybių padiktuojamo, likimo simbolis •.
Senatorius M. Eaves irgi pabrėžia

prieš repatriaciją yra drau-

Lietuvių Informacijos Centro 
rastas Marshalliui

Tokiu IRO nutarimu, kuris 
naikinti visą organizacinę ir 
DP veiklą, labai susirūpino 
Lietuvių Taryba, kurios pavestas Ame- ' 
rikos Lietuvių Informacijos Centro ' 
(LAIC)' direktorius Kostas R. Jurgėla 1 
gegužės 16 d. JV užsienių reikalų mi- i 
nisteriui George C. Marshalliui pa- • 

•siuntė raštą, kuriame sakoma: *
„Planuojamoji IRO

graso su
kultūrinę 
Amerikos

priemones, kaip čia pridedamasis raš
tas mini.

Pasirėmęs šiuo pridedamu raštu, 
„New York Times“ pranešimu ir mūsų

Papildymai del „Westward HO“ 
tautinės teris tik sunkiam ir vidutiniam darbui, 

i s- m* todėl praktiškai nėra įmanoma priimti 
tuos, kurie pageidauja dirbti tik tam 
tikros rūšies kvalifikuotą ‘darbą.

Valstybių“ (mes aiškiai atsimenam 
taip dažnai kartotą „suvereninės visų 
tautų, didelių ir mažų, „lygybės“ prin
cipą) užs. reik, ministerių susitiki
mas, mūsų nuomone, negali diktuoti 
tarptautinei organizacijai, kurioje vie
na tų valstybių netgi nėra narys. .

Yra didelis skirtumas tarp pasiprie-
1 ginimo „bet kuriam spaudimui“ ir už

darymo „visų komitetų, centrų ir kitų 
organizacijų, nustačius, kad jų veikla 
priešinga bet kurios sąjunginės vals
tybės interesam“, bei uždraudimo „vi
sokios propagandos prieš... repatria
ciją“, — kaip IRO planuojama.

Kaip piliečiai ir draugai, mes kar
tojame mūs prašymą nacių-sovietų 
konspiracinės agresijos bejėgių aukų 
reikalu. Mes prašome Tamstą pain- 
struktuoti mūsų karinius ir civilinius 
pareigūnus okupuotosiose Europos te
ritorijose ir mūsų atstovus tarpatutinė- 
se organizacijose, tokiose kaip IRO, 
grįžti prie amerikietiškų padorumo ir 
teisybės principų ir prispaudėjam, tu
rintiem imponuojančius UNRRA titu
lus, užsklęsti duris.“ (Raštai sutrum
pinti). E.

IRO PARENGIAMOSIOS KOMISIJOS 
POSĖDŽIAI

Jie įvyko 1—21' d. d. Lozanoje.
Parengiamoji komisija konstatavo, 

kad IRO konstituciją pasirašė 16 vals
tybių, bet Filipinų Respubl’ka vėl pa
sitraukė. Tokiu būdu, lieka 15 vals- 

_____ _ ____________ tybių. kurios garantavo 75.28% biudže- 
kai repatriacijai tų DP, kurie pasi- to. Tų skaičių užtenka, kad IRO ga- 
renka grįžimą. x

Tamstos pridėtasis dokumentas nėra ’ 
IRO statuto interpretacija, bet tėra pa- 1 
prastas pareiškimas, priimtas Paren
giamosios IRO komisijos, raginąs at
kreipti dėmesį į paskelbtąsias užsienių 1 
reikalų ministerių tarybos rezoliucijas.“ 

T i
ANTRAS LAIC’o RAŠTAS JV UŽSIE- . 

NIŲ REIKALŲ MINISTERIJAI
Į šį JV užs. reik, viceministerio at- ] 

sakymą LAIC direktorius K. C- Jur- ' 
gėla birželio 5 d. parašė papildomą 
raštą, adresuotą viceministeriui J. H. j 
Hilldringui. ,

„Nežiūrint šių rezoliucijų, IRO pla- , 
nuojamoji akcija yra ultra versus tei- 1 
s in i u požiūriu ji negalėtų būti gi- i 
narna demokratiškai konstitucinės vy- į 
riausybės atstovo. Keturių „Didžiųjų

,Mažųjų tautų bus g'alima padaryti prieš šios schemos
veikimui pasibaigiant. Atitinkamos 
komisijos verbuoja dabar vyrus ir md-

Darbo ministerijos vadovybė Britų 
zonoje dėl BCT pastangų išplėsti 
„Westward Ho“ schemą savo rašte iš 
1947. VI. 23 pranešė:

1. Nutarta, kad šeimos nariai tarp 
50—60 m. amžiaus taip pat gali būti 
savanoriais, jeigu jie tinka kuriam 
nors darbui ir prikjauso šeimai, ku
rios sudėtyje yra ne mažinu kaip du 
darbingi nariai ir neturi kitų -nedar
bingų narių- Tačiau ir tie atsitiki
mai negali bfeti nuspręsti verbuojančio 
Darbo ministerijo-s pareigūno, bet turi 
būti perduoti Darbo ministerijos apy- 
gardinei komisijai.'-*

2. Šeimos nariais, be vaikų ir žmonų, 
dar gali būti užskaitomos ir našlės 
motinos, nors ir nedarbingos, bet ne
sergančios, jeigu jos priklauso šeimai,

lėtų formališkai veikti. Nusistatyta,, 
kad parengiamoji komisija pasiifna 
nuo liepos mėn. 1 dienos vykdomąsias 
funkcijas, kol IRO formališkai pradės 
veikti, ši komisija disponuos IRO 
trijų mėnesių sąmata* Kai dėl IRO' 
valdininkų, tai nutarta juos pirmoje 
eilėje rekrutuoti tarp UNRRA, Tarp
vyriausybinio Komiteto ir privatinių 
organizacijų, kurios 
pabėgėliais.

Viena rezoliucija 
„screen in gui“. Joje 
nas IRO uždavinių 
tuos asmenis bei asmenų grupes, kurie 
„prievarta“ arba „įkalbėjimu“ kliudo 
kitiems asmenims repatrijuoti, ši ope
racija turinti būti atlikta „kaip galima 
greičiau“.

IRO uždavinys būsiąs „visomis, prie
monėmis“ skatinti ir padėti DP grįžti 

gų narių, neturinčių išlaikyti kitų ne-. namo arba įsikurti tose Šalyse, kurios 
darbingų narių.

3! Lig šiol neužsirašę nevedę vyrai 
galės užsirašyti vėliau, tačiau niekam 
nepatariama su užsirašymu delsti. "

Taip pat pranešta, kad išvykusių į 
Angliją anksčiau ligoninių darbams 
moterų šeimos išvežimo į Angliją at
žvilgiu naudojasi tomis pačiomis teisė
mis, kaip ir dabar išvykstančiųjų-

Darbininkai vyrai įr moterys iŠ Vo
kietijos įsileidžiami į Angliją santykiu 
2:1, tuo tarpu lig šiol buvo vykstama 
santykiu 4:1. Ateityje norima išlaikv-

liggiol rūpinosi

naujam 
kad vie-

pašvęsta 
sakoma,

būsiąs „išfiltruoti*

sutinka juos priimti. Iki to laiko vy
riausybės ir suinteresuotos įstaigos tu
rinčios dėti pastangų, kad DP būtų 
įtraukti į darbą.

DP maitinimo normos neturinčios— 
būti žemesnės, nekaip vietinių gyven
tojų. Lygiu būdu reikią pasirūpinti 
tinkama apranga, pastoge ir sveikata,, 
bet 'visa tai neturį sulaikyti DP nuo 
repatrijacijos arba emigracijos, kai tik 
tatai būsią galima- DP jaunuomenė 
turinti turėti progų lankyti mokyklas, 
lygiu būdu DP atHkti^tikyfcinrs pa

ti santykį 2:1, todėl skubos keliu ver- reigas. Nutarta įsteigti specialinį biū- 
buojamos moterys. Numatoma mole- kuris ieškotų dingusių žmonių, 
ris verbuoti prancūzų ir amerikiečių Vykdomasis sekretorius 
zonose. Ryšium su tuo vyrų verbavi- kad nuo liepos mėn. 1 dienos IRO tu- 

kurioje yra ne mažiau dviejų darbin- mas kiek sulėtintas.

paskelbė,

rėsianti globoti 879.950 asmenų.

Pagaliau mes pastoviai įsikūrėme. 
Vėl turime pastogę, vėl valgome sai’O 

■ pačių prakaitu uždirbtą duoną.
Bet noriu sugrįžti į praėjusias die

nas, aptikti dar neužtrintus pėdsakus 
ir surišti netolimą praeitį su dabarti
mi.

Tremtinių pasaulis gerai žinojo di
džiausią Vokietijos kaimą — Greveną, 
pabahiečių skruzdėlyną, kuriame lie
tiniai vargo, skurdą, bet ir dirbo, kū
rė- Maži, kūdikiai lankė vaikų darže
lį, vaikai kaukšėjo į pradžios mokyk
lą, jaunuoliai — į gimnaziją arba „Ži
binto“ Aukšt. Prekybos Mokyklą.

Netrūko kultūrinių pasirodymų- 
Įvairios sueigos, turiningi literatūros 
ir meno vakarai, minėjimai, sporto 
rungtynės, iškylos, spauda — viskas 
bylojo apie veržlią ir nepavargusią 
tremtinio dvasią.

Tačiau atvažiavo D. Britanijos Dar
bo Ministerijos atstovai, ir vaizdas 
staiga pakito. Visi, kas tik galėjo ir 
realiai galvojo apie ateitį, registravosi, 

’ siūlėsi įvairiems darbams.
Rcgistravomės. Paskui nesimpatiš

koji Miunsterio pereinamoji stovykla, 
kiek simpatiškesnis Seedorfas, Cuxha- 
venas, kelionė laivu ir po įvairių var
gelių, rūpesčių, nepatogumų, atlikę 
visokius formalumus, atsidūrėme Hul- 
l’io pereinamoje stovykloje.

Iš uosto važiuodami pro autobuso 
langus dairomės: krautuvių vitrinos 
pilnos įvairiausių prekių — maisto 

e produktų, rūkalų, batų, rūbų, dvira
čių ir k.

Mes norime pyrenii ir kovoti
šo vokiškų pinigėlių. Mėginame su 
jais susikalbėti. Sekame jų tarimą, 
prašome ką nors iš Herlito paskaityti.

Vakare .(22,30 vai., atsukus vieną 
valandą atgal) gesinamos šviesos.

Tikriname atvežtus lagaminus: kai 
kurie sutrūkę (ypač mediniai), kai ku
rie tikrinti, bet viduje viskas tvarkoje. 
Neilgai čia ilsimės...

Išsiskirstome grupėmis, Sėdame į au
tobusus ir važiuojame į traukinių 
stotį. (V. 18.)
Market Harborough stovykloje

Po įdomios ir malonios kelionės 
togiu traukiniu už poros valandų 
stojame Market Harborough stotyje. 
Mūsų laukia puošnūs dviaukščiai auto- 

paaiškina, kad perei- 
esanti netoli — už

pa
su.

busai. Šoferiai 
namoji stovykla 
poros mylįų.

Pravažiuojame 
nykias.

Vėl geležinių
Mus pasitinka 

latvių. Lietuvių 
Registracijos kambary 

latvaitės. Geležiniuose 
įsikuriame po- dvylika, 
gauname po-lovą, keturis 
dvi švarias antklodes.

Market Marborough pereinamojoje 
stovykloje gyvenama apsčiai įvairių 
tautybių žmonių* Barakai išmėtyti 

" Kai "turėsime svarų,, galėsime puikiai"kelh> , P10*6-.™*“1
. vro trrfliin rrnnvlrlu noc„li.< brt“»nnlz*

gyventi! — nutariame.
— Kad tik greičiau skirtų į darbus!

i— kažkas pasako.
Miesto pakraštyje gelo/ziCai bara'j 

kai. Erdvioje valgykloje stovyklos di
rektorius anglas pasveikina mus nuo
širdžia kalba. Anglijoje būsime lais
vi piliečiai, mus traktuosią kaip saviš
kius, ir mums nieko netruksią.

Prie kiekvieno barako prijungtas 
plytų pastatėlis su prausyklomis, tua
letu. Barakuose stovi lovos, kelios kė
dės, apklotai. Švaru-

— Nejau tokiose bačkose- ir gyven
sime?! —^kai kas raukia kaktą. — 
Juk sušalsime žiemą.

Vieni gula pasilsėti, kiti eina į mies
tą! ko nors nusipirkti). Tačiau sun
kiausia 'su kalba: ir taip sakai, ir ki
taip aiškini, o anglai žiūri, šypsosi ir 
vėl klausia. Tačiau nepyksta.

Kuilyje mums patinka: keturis kar- 
'tus maitina, maistas geras, maistingas, 
o kad truputį maža, — gal mūsų išba- 
dėjinias atsiliepia)

Į barakus ateina anglų vaikai ir pra-

miestelį, kaimą, ga-

barakų miestas.
saujelė ukrainiečių ir 
nėra.

sėdi kelios 
barakuose 

Kiekvienas 
dėklus ir

yra gražių ganyklų, pasėlių, krūmokš
nių, teka gražiai sutvarkytas kanalas. ■.

17,30 vai. einame valgyti pirmosios 
vakarienės. ’ \

Prie valgyklos laukia žmonės ilga 
eile išsirikiavę. Gauname lėkštę mil
tinės košės su pienu, kitą lėkštę grūs
tų bulvių su gabalėliu mėsos, paga
liau truputį pudingo. Skanu, bet tru
mputį maža. Svarstome, ar mes taip 
peralkę DP stovyklose, ar iš viso gau
saus valgio mėgėjai. Nors valgome 
penkis kartus per dieną, bet sotumo 
problemos spręsti nesiliaujame.

Kitą dieną į stovyklą atvyksta poli
cija- Gauname naujus dokumentus — 
net keletą įvairių knygelių. Kartu iš
duoda ir medžiagoms pirkti taškus.

Kai gauname šokolado kuponėlius, 
tuojau žygiuojame į miestelį. Dviems 
savaitėms gauname po keturias šoko
lado plyteles ir 
nebrangiai. Jau 
džiame pirkdami 
po 3 š- 6 pens-). 
vies, pyragaičių.

Heporlaxas is Anglijos ,
• Rašome pažįstamiems laiškus* Kai 

kas darosi dėžutes ir rengia siuntinė-
i liūs Vokietijoje likusieiris artimie

siems. Gaila, į užsienį teišleidžia tik 
normuotas prekes.

Skautai susipažįsta su vietos drau
gais ir rengia iškylas, laužus. Šešta
dieniais stovyklos salėje rengiami šo
kių vakarai.
Mus aplanko min. Balutis

Visų tautybių žmonės laksto, 
kioja įvairius eksponatus, derina 
sus, šoka tautinius šokius — ruošia pa
rodą ir meninę programą. 9

Moterys suranda tautinių drabužių, 
įvairiai rašytų juostų, audeklų, rank
šluosčių, lėlių, siuvinėjimų. Vyrai 
tempia pasižymėjimo ženklus, lietuviš
kus pinigus, ranka drožinėtas dėžutes, 
portsigarus ir k. Atskiroje kertėje su
tvarkoma lietuviškoji raštija — įvai
rūs laikraščiai, knygos, propagandiniai 
leidiniai.

Šokius ir dainas organizuoja skau- 
! tai, vadovaujami tunt. R. Giedraičio.

Entuziastiškai pasitinkami Pabaltijo 
įgalioti ministerial. Didelėje salėje 
po Estijos ir Latvijos ministerių pra
byla min. Balutis. Jis svekina lie
tuvius, atvažiavusius į svetingą Angli
jos šalį darbo dirbti. Ragina nenusi
minti, ištverti, ir toliau organizuotai 
tvarkytis. Patikina šeimų galvas, kad 
jų šeimos tikrai būsiančios atvežtos.

Meninėje programoje gražiai pasiro
do ne tik lietuviai, bet ir latviai,* es
tai, ukrainiečiai. Ypač visus, net sve
čius anglus, sužavi lietuviški tautiniai 
šokiai, dainos. Plojama be perstogės, 
kai ką reikia pakartoti.

Parodoje lietuvių skyriuje budi uni
formuoti skautai. Į juos atkreipia dė
mesį anglų skautai ir kviečia dalyvau
ti didžiajame jų sąskrydyje, senovinė
je pilyje.

Po kelių dienų skautai sulaukia ma
šinos, kuri juos nuveža apie 100 km. į 
Belvoir, kur susirenka keli tūkstančiai 
jaunimo/ Lietuvių skautais susidomė
jimas nepaprastas. Ypačiai visi žaviėi 
jų inscenizuotu vaizdeliu (su šokiais 
ir dainomis), kuriuo pavaizduotas Lie- -nos minėjimą (V. 31). 
ttfvos likiminis kelias. L ’ ’ - - •

Vaizdelį, primindamas Lietuvos pra- p. Bulaitis, o jaunimas pasirodo

sumokame, palyginti, 
žymiai daugiau išlei- 
cigarečių (už 20 cig.
Kai kaa perkasi žu- 

alaus eina iigerti.

angliškų mokyklų įtaka.
Po meninas dalies — arbatėlė ir šo

kiai. •
Sekmadienį aplankome lietuviškas 

pamaldas T. Marijonų bažnyčioje. Baž
nyčia nedidelė, bet jauki, lietuviška.

Ir Žmonių susirenka keli šimtai. Gražiai 
gieda choras.

Senieji Londono lietuviai gražiai įsi- 
į kūrę. Kai kurie turi savusx namus* Pa- 

tekstilės fabrikus, tačiau vyrų niekas girtina, 
nejudina.

Dar kartą kviečia Darbo Ministeri
jos pareigūnai. Žiūriu, — varto tuos 
pačius blankus, kuriuos jų atstovai Vo
kietijoje surašė* Šio to paklausia, kai 
ką pasižymi, bet esmėje laikosi to pa
ties sprendimo, kuris buvo padarytas 
Vokietijoje.

Girdžiu, vienas greveniškis siūlosi į 
ligoninę sanitaru: jis niekuomet ne
dirbęs žemės ūkyje. Anglas kantriai 
išklauso, bet vistiek. užrašo jį į

Sveikus, jaunus vyrus užrašo į 
lies kasyklas; kitus užangažuoja į 
talo fabrikus.

Turėdamas laisvo laiko ir Londono 
moterų pakviestas, su draugu važiuoju 
į Londoną. Bilietas ten ir atgal kai- 
noja 19 šilingų, tačiau mūsų kišenei 
tai labai daug.

Sėdame į trečią klasę. Vagonai pa
togūs — minkšti suolai, erdvūs, tačiau 
reikia stovėti.

Anglai mandagūs, santūrūs. - Štai, 
pakeliui įlipa keli ūkininkai. Pasista
to lagaminus, patogiai ant jų atsisėda 
ir, išsitraukę apelsinų, su žievėmis 
griaužia. Norime juoktis, bet jie į 
mus nekreipia dėmesio.

Po poros valandų kelionės traukinys 
sustoja Londone, St. Pakratijaus sto
tyje. Žmonių jūrės: zuja į visas pu
ses, laksto, tačiau netriukšmauja, nerė
kauja.

Vakare susitinkame salėje su Lon
dono lietuviais- Tai labai draugiški ir 
malonūs žmonės. Senieji klausinėja 
apie Lietuvą, apie gimines; jaunieji 
kviečia juos aplankyti. Džiaugiasi, 
kad lietuvių skaičius didėja, klausia, 
ar ko nors netrūksta.

P. Liūdžiuvienė atidaro motinos die- 
Po jos taria 

žodį min. Balutis, kun. J. Kuzmickis,
. _ # « rv __ ____ _ . ______ -____ > 8U

eitį, angliškai paaiškina lenkų karinin- choru, diriguojamu p. J. Pumerio, ir 
kas. Jis pabrėžia, kad lietuviai su s tautiniais šokiais (kalveliu ir šustu), 
lenkjis kadaise palaužė vokiečių ga
lybę.

Šokėjai, deklamatoriai susijaudina. 
Ne vienas ašaroja. Ašaras šluostosi ir

anglai. Jie supranta lietuvių skausmą 
ir nuoširdžiai užjaučia.
Darbo belaukiant

Laikas bėga. Kiekvieną pirmadienį 
išmokami 5 šilingai greit sutirpsta. T 
pavalgyti sočiau norėtųsi. Tuo tarpu 
su skirstymu į darbus nesiskubinama- 
Tiesa, būrelis mergaičių išvažiuoja į

ran- 
bal-

ūkį. 
ang- 
me-

vaikai suvaidina k. K. Matulaičio 3 v. 
sc. vaizdelį „Lakūno motina“, kurį su
režisavo mokyt. R. Bulaitytė- Tačiau 
vaikai lietuviškai sunkiai kalba. Tai

kad čia nepastebėsi tuščio 
puošnumo. Viskas kuklu, paprasta, 
lietuviška. Tačiau jaunajai kartai 
gresia rimtas pavojus nutausti. 
Vairuojame j Ewerby

Birželio 3 diena. Jau kelios dienos 
kabo sąrašas įvairių tautybių žmonių, 
kurie dar kartą turi ateiti į Darbo mi
nisterijos raštinę.

Pirmieji priimami latviai. Vienas 
būrelis išvažiuoja į ūkius už poros 
dienų (VI. 5), kitas — sekančią sa
vaitę.

Paaliau ateina mūsų eilė. Skaito
mos pavardės.

Staiga komisija pastebi kunigą Kuz- 
mickį.

— Kur tamsta labiau norėtum dirb
ti: ūkyje ar stovyklos administracijo
je? — klausia pareigūnas.

— Jei galima, prašau skirti į admi
nistraciją! — atsako.

— Okay! — atsako anglas.
Per mūsų būrelio .(67 lietuvių) ver

tėją Vyt. Janušą praneša:
— šeštadienį važiuojate į Ewerby 

kaimelio viešbuti ūkio 
yra jūsų tarpe virėjų?

Tuoj pasisiūlo du
Prie jų prijungia dar 
ir kunigą, šitokiu būdu 
stovyklos administracija, kurią mes čia 
štafu vadiname.

Po pietų štafas išvažiuoja parengti 
viešbutį visai dirbančiųjų grupei.
Sename dvare

Pasiekiame Sleaford’ą. ' Miestelis 
gražus, .bet nedidelis. Čia įsikūręs ūkių 
tvarkymo komitetas, su kuriuo turėsi
me nuolatinių reikalų: iš čia skirstys 
j ūkius dirbti, či» išmokės atlyginimą.

Važiuojame toliau. Prieš mūsų akis 
išsidriekia pievos, laukai. -Už kelių 
kilometrų matome bažnyčios bokštą.

— Tai Ewe/by anglikonų
— sako- anglas.

Pagaliau įsukame į kaimą.
džioje keli seni, mažučiai
dengti šiaudais. -

Toliau metodistų bažnytėlė, krautuvė. 
Pastebime dar paštą, alinę. Visi namai 
nedideli, mūriniai.

darbams. Ar

jaupi vyrukai, 
penkis žmones 

sudaroma

bažnyčia!

Jo pra- 
nameliai,

Staiga sukame į kiemą. Abipus ke
lio — krūmai, seni medžiai- Maši
nos sustoja.

Prieš mus — gražus trijų aukštų na
mas. Langai dideli, plačiai atidaryti, 
palangėse — gėlės- Priešais namus 
gražiai sutvarkytas darželis, apsuptas 
įvairiomis spalvomis žydinčių rožių 
gyvatvorės. Už darželio —• seni, išsi- 
kėtro-ję medžiai.

Netrukus iš namų išeina pusamžis 
anglas. Jo kairės rankos plaštaka nu
kirsta- Veidas- pilnas, sveikata žydįs, 
simpatingas.

— Good evening! — mėginame svei
kinti angliškai.

— Good evening! — draugiškai at
sako anglas ir mane su vertėju įsivida 
į namus.

Pasirodo, jis yra šio bendrabučio 
komendantas ar ūkvedys, Mr. Pevitt-

Pradedame kraustytis- Kiekvienam 
stovi po lovą su čiužiniu ir trimis dė
klais. Be to, tpojau gaunam po dvi 
naujutėles paklodes ir rankšluostį'.

Nespėjame kaip reikiant apsidairyti, 
o čia jau kviečia vakarienės. Pilna 
lėkštė pyrago riekių, apteptų sviestu- 
Be ‘ to, kiekvienam padėta lėkštė su 
kondensuotos mėsos piaustiniais.

Pilamės karštą arbatą, atsimieilame- 
saldžiu pienu, saldomės ir valgome. O> 
šeimininkas dar ragina sočiai pavalgy
ti: duonos užteksią.

Sudaromas štafo sąrašas: kunigas 
skiriamas gerbūvio viršininku (welfare 
officer), keturi paskiriami į virtuvę ir 
trys — namų tvarkytojais. Paskum 
duoda kai kurių nurodymų, supažin
dina su virtuve, su maisto paėmimo 
tvarka, su darbotvarke ir prašo jaustis 
kaip savo namuose-

Išeiname į sodą.
Gražu, romantiška, kaip Šatrijos Ra

ganos sename dvare- Rožių kerai, ap
siviję apie geležinius virbalus, juosia 
malonų darželį. Toliau vešliai sužė
lusi pievelė, seni medžiai, kūdra, krū
mokšniai, Paukščiai čiulba įvairiau
siais balsais. Saulė kaitina.

Prisimename tėvynę Lietuvą, išvež
tuosius, minime Vokietijoje pasiliku
sius. Svajojame apie tuos laikus, ka
da visi rinksimės laisvoje tėvų ' že-. 
mėje-
Pradedame dirbti

šeštadienį atvažiuoja visi kiti. Į' 
vieną salę pakliūva 22 žmonės, Į an
trą — 19, o dviejuose kambariuose po, 
8. Ankšta- Kai kur apie lovas nėra: 
kur apsisukti.

— Valgysime sočiai! — sako vienas) 
žiūrėdamas į lėkštę, prikrėstą bulvių, 
košės, mėsos ir daržovių. —■. Va, if 
duonos duoda...

(Nukelta į 3 psL)
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Prie tavo altoriaus nužemintai klūpom
Jau užbaigėm auką gausią, 
Laimink, Dieve, mus visus, — 
Ir tėvynę mūs brangiausią 
Ir senuosius tėvelius.

šiuos giesmės žodžius, giedamus lie
tuvių bažnyčiose užbaigiant šventadie
niais mišias, be abejonės, žino dau
gelis. Bet tur būt, labai retas atspėtų 
jų autorių. Lygiai mažai kas atsimins 
ir kas yra parašęs antrąją populiarią 
giesmę „Prie Tavo altoriaus nužemin
tai klūpom“.

Poetas J. Aistis-Aleksandriškis šitaip 
rašo apie jų autorių: “Būdavo, klau
sydamas šios giesmės dažnai pagalvo
davau: kas yra tas šviesus ir mielas 
žmogus, kuris šiuos žodžius taip gra
žiai sudėjo. Veltui buvo klausti, ma
žai kas težinojo. Ir štai, po daugelio 
metų, man krinta laimė giesmės auto
rių pažinti. Kaip tas posmas panašus 
į autorių! Autorius yra didesnis ir 
gražesnis už kūrinį, 
mažytė jo 
rika, 1947

Kas yra 
Amerikos 
nas 
d r. 
č i u s. 
pažįstamas ir žinomas 
niais ir literatūriniais 
šiais metais jis šventė 
jų — 55 metų literatūrinio darbo ir 
50 metų kunigystės. Jo darbus minė- 

♦ jo Amerikos lietuvių spauda. Su jo 
šviesia asmenybe norime bent trumpai 

supažindinti ir savo maloniuosius 
skaitytojus.

Gyvenimo kronika
Kaz- Urbonavičius gimė 1874 m- 

sausio 16 dieną Kiduliškių k., Mari
jampolės apskr. Tėvai gyveno pasitu
rinčiai — turėjo 18 ha ūkį ir buvo 
gana apsišvietę: tėvas net buvo mokę
sis gimnazijoje, o motina turėjo brolį 
Seinų kunigų seminarijos profesorių, 
šeima gausi — 6 seserys 
(Kazimieras priešpaskutinis). 
K. Urbonavičius. Marijampolėje 1 
5 gimnazijos klases ir įstoja į 
kunigų seminariją. 1896 m. 1 
seminariją, o 1897 m. vasario 7 
Varšuvoje įšventinamas kunigu.

Kunigo darbą pradėjo Marijampolė
je, o po pusės metų buvo paskirtas vi
karu Kaimelio parapijoje (prie Jur
barko, Suvalkijos pusėje). Čia išbu
vo trejus metus ir pradėjo įsitraukti į 
kovos darbą, varomą draudžiamosios 
liehtvių spaudos ir būrio pasiaukoju
sių šviesuolių. Lietuvių ėdiko Von- 
siackio siautėjimo metu ir kun. K. Ur^ 
bonavčius įtraukiamas į „juoduosius“ 
sąrašus ir ryšium su tuo iškeliamas į 
lenkišką Seinų vyskupijos sritį, į Pa- 
sviątnės parapiją. Ten išbuvęs ketve
rius metus ir nesulaukęs leidimo grįž
ti į Lietuvą, išvyksta į užsienį. Buvo 
manęs studijuoti Šveicarijoje, bet ke
lionėje pasuko į Ameriką. Čia atvyko 
1905 m. vasario. 2 dieną. -Dirbo, ąsai- - 
riose lietuvių parapijose — pradėjo 
Bahimorėje, paskui Shamokine (Pen
silvanijoje), Lawrance (Mass), Lowell 
(Mass), Brocktone. Nuo 1919 m. di
delės Bostono lietuvių parapijos kle
bonas. Nuo 1929 m. dėl sveikatos 
persikelia į mažesnę Norwoodo para
piją. Sveikatai visiškai pablogėjus, 
po sunkios operacijos, vėl apsigyvena 
Bostone (1930 n>). Ten tebegyvena 
ir dabar, vis negalėdamas atsitraukti 
nuo kunigo pareigų, visuomeninių 

's bų ir literatūros kūrybos.
Visuomenis tarnyboje

Kun. K. Urbonavičius jau nuo 
žų dienų susipratęs lietuvis. Jam 
nazijoje teko mokytis su sąmoningais 
lietuviais, vėliau tapusiais žymiais Lie
tuvos vyrais — J. Matulevičium, Pr. 
Būčių, A. Miluku, J. Totoraičiu, M. 
Gustaičiu, J. Narjausku, J. Laukaičiu, 
A. Jusaičiu, Civinsku, Dvaranausku, 
A. Bulota ir kt- Lietuvių moksleivių 
tautiniam susipratimui didelės įtakos 
darė mokytojas Petras Kraučiūnas.

Į lenkišką Seinų seminariją K. Ur
bonavičius nuvyksta aiškiai apsispren
dęs ir tuoj įstoja į patriotinį lietuvių 
klierikų ratelį. Ten mokomasi lietuvių 
kalbos, skaitomos iš Prūsų gaunamos 
knygos, net pačių leidžiamas ranka ra

Kūrinys yra tik 
širdies nuotrupa“... (Ame- 
m. nr. 16).
tas šviesusis autorius? Tai 

lietuvis — literatūroje J o- 
Kmitas, o gyvenime 
Ka z i m Seras 

Tai Amerikos

Kun. ur. rv. (jiuonavicius j. Rinitas

k u n.
U r b o n a v i- 

lietuviams gerai 
savo visuomeni- 
darbais asmuo, 

dvigubą jubilie-

ir 4 broliai
1890 m. 

baigia 
Seinų 
baigia 
dieną

dar-

ma- 
gim-

Sytas laikraštėlis. Jau seminarijoje 
būdamas K. Urbonavičius pradeda ra
šyti į lietuviškus laikraščius.

Vėliau kun. K. Urbonavičių 
sujaudina V- Kudirkos mirtis, 
nyje gyvendamas, jis matė ir 
lietuviškos knygos kelią, knygnešių 
pasiaukojimą ir tremtinių lietuvių 
kančias. Visa tai grūdino jauno kuni
go jėgas ir skatino kovoti. Išmestas 
iš gimtojo krašto, ryžtasi vykti į už
sienį laisvės ir mokslo ieškoti. Nors 
į savo tėvynę jubiliejatas daugiau ir 
negrįžta, bet ir Naujajame Pasaulyje 
visi jo darbai skirti tėvynei ir lietuvių 
visuomenei.

Visuomeninis ir kultūrinis Amerikos 
lietuvių gyvenimas daugiausia yra susi
būręs parapijose. Kun. K. Urbonavi
čius parapijos darbui yra atidavęs di
delę duoklę. Su neišsenkama energi
ja jis statė, remontavo bažnyčias, susi
rinkimų sales, mokyklas; jis derino 
lietuvių veikimą, aktyviai dirbo dauge
lyje draugijų, organizavo, rūpinosi lie
tuviškuoju jaunimu, globojo ir kūrė 
švietimą.

Jis nenuilstamas spaudos darbinin
kas- Ne tik daugybę publicistinių 
ątraipsnių jis yra parašęs į įvairius lie
tuvių laikraščius, bet taip pat jis ir 
nepamainomas redaktorius/ IšĮisą 18 
metų jis yra vyriausiuoju „Darbinin
ko“ redaktorium (dažniausiai be 
gos). Jis taip pat lietuviškojo 
dento Žodžio“ redaktorius.

Kun. K- Urbonavičius turi 
nuopelnų ir stipriajam lietuvių 
ros centrui — Marijanopolio kolegijai 
(ne be reikalo Marijanopolis yra 
tęs jo antraisiais namais). Daug 
nuveikęs atsistatančiai Lietuvai: 
Tautos Fondą nuolat rūpindamasis 
komis ir Lietuvos šelpimu ir daryda
mas žygių, kad JAV 'teisiškai pripa
žintų Lietuvą,

Jį puošia ir garbės ženklai: už dar
bą tėvynei - apdovanotas Gedimino III 
ordenu, o Teol.-Filosofijos fakultetas 
jam suteikė garbės daktaro laipsnį-

Literatūros baruose
Kun. K. Urbonavičiaus — Jono 

Kmito literatūrinio darbo pradžia sie
kia 1892 m. — tada „Ūkininke“ buvo 
išspausdintas pirmasis eilėraštis. Mi
nėtini šie Jono Kmito veikalai: bele
tristika 
kratai“, 
„Vytis 
Kmito 
1921 m-), St. Šimkaus komponuotoms 
mišioms tekstas (iš jų cituoti žodžiai 
yra šio rašinio pradžioje); vertimai — 
Mark Twaino „Huckleberry Finn“, 
Ch. Dicitenso „Oliveras Tvistas“, visa 
eilė smulkesnių dalykų iš Puškino, 
Lermontovo, A. Mickevičiaus, Horaci
jaus, Juvenalio. Be to, dar yra para
šęs scenos veikalą „šventasis Kazimie
ras“ ir monografiją apie Marijanopo-

labai 
Pasię- 
sunkų

lio lietuvių kolegijos steigėją kun. I. 
Navicką- Dar turi didelį pluoštą ne
spausdintų eilėraščių.

Jonas Kmitas yra išaugęs ir subren
dęs spaudos draudimo laikotarpyje ir 
to meto atgimstančios tautos ideologi
joj. Poezija tuo metu taip pat buvo 
viena svarbiausių priemonių tautos są
monei kelti ir visuomeniniams idea
lams ugdyti. J. Kmitas tokį poezijos 
pobūdį išlaiko per visą savo gyvenimą. 
Išvykęs į Ameriką, jis lieka ištikimas 
senosioms mūsų poezijos tradicijoms, 
prie naujesnėsės mūsų poezijos raidos 
jis nepritampa. Tai yra ir psicholo
ginis emigracijos dėsnis. Savo išvirši
ne forma ir eilėdaros technika jo poe
zija artima Pr. Vaičaičio ir A. Jakšto 
stiliui, o turinyje vyrauja patriotiniai- 
visuomeniniai motyvai. Savosios pra
eities iškėlimas, tėvynės grožio pabrė
žimas, gimtosios kalbos ugdymas, vi
suomeninių idealų skelbimas, tėvynės 
ilgesys ir skatinimas vargstančiai Lie
tuvai teikti pagalbos — yra pagrindi
niai J. Kmito eilėraščių motyvai-

Iš visos daugybės patriotinių ir pro
ginių eilėraščių, kuriuose gausus pu
blicistinis elementas ir kur paliečia
mos lietuvių gyvenimo dienos aktuali
jos — džiaugsmai kultūriniais laimėjią

mail, baramasi už netesėjimą ir egoiz
mą — gal ryškiausiai iškyla savo gim
tosios žemės ilgesys. Prisiminimai 
nuolat išplaukia į poezijos posmus:

Šalie rami, šalie gražioji, 
Turtinga ošiančiais miškais!
Ar vis dar taip gražiai žaliuoji 
Derliomis pievoms ir javais?

Nostalgija verčia poetą kalbėtis su 
tų vėju, kuriame pasiilgusi širdis 
retų pajusti savųjų girių kvapą ir 
vą kovojančios tautos pulsą: 
Kiek kartų vėjas pučia sau, 
Tylus, pažįstama vėjas, 
Aš vis svajoju ir mąstau, 
Ramiai rankas sudėjęs.'

Jis atneša man iš rytų
Pažįstamą ošimą
Ir liūdesiu nepaprastų
Jis dvasią pavaišina...

Dar neseniai iš Lietuvos — 
Per jūrą švilpė plačią, — 
Tiesiog jis grįžta iš kovos: 
Kaip nepagerbti svečią!-.

Nepriklausoma Lietuva kūrėsi
griuvėsiuose ir kovų sūkuriuose* Jonas 
Kmitas kuria tų laikų Lietuvos gyveni
mo vizijas, tuo graudindamas ameri
kiečių lietuvių širdis ir atgniauždamas 
dosnias rankas:

ry- 
no- 
gy-

karo

al- 
,Stu-

didelių 
kultū-

vi r- 
yra 
per 
au-

— „Mūsų socialistai“, „Biuro- 
„Bajoro uošvis“, „Vaizdeliai“, 

ir Erelis“; poezija — Jono 
eilės“ (eilėraščių rinkinys,

Trumano atsakymas LTBVyr. 
Komitetui

Kovo 7 d. LTB Vyr. Komitetas bu- gauta žinia, kad USFET spaudos sky- 
vo pasiuntęs Trumanui memorandumą rius pasiuntė Kontrolės Komisijai Ber- 
dėl tremtinių įsileidimo į JAV. Dabar lyne raštą dėl oficialaus DP spaudos 
per Gen. Konsulą Frankfurte p. Syd- organizacijos pripažinimo. (LTBI). 
ney Redecke yra gautas sekančio tu
rinio atsakymas:

„Aš esu USA prezidento prašomas 
pranešti Jums, kad jis yra gavęs LTB 
Vyr. Komiteto raštą, jam rašytą 

•7. 3. 47 lietuvių DP reikalu“ (LTBI).
VYR. KOMITETO DELEGACIJA Į

< OLANDIJĄ
Olandijai sutikus priimti 5000 mo

terų ir 3.500 vyrų įvairiems darbams, 
Tarpvyriaus. Komitetas paragino LTB- 
pasiųsti delegaciją; vietoje susipažinti 
su darbo sąlygomis. Vyr. Komitetas 
kvietimą priėmė ir pasiuntė savo de
legaciją. (LTBI).Tarptautinio biuro posėdis

Birželio 10 d. Augsburge įvyko 
Tarpt. Biuro posėdis, kuriame dalyva
vo 9 tautybių atstovai, v Apsvarsčius 
esamą būklę, buvo nutarta įteikti IRO 
ir Tarpvyriaus- Komitetui memoran
dumą, kuriame nušviečiama: kas yra 
Tarpt- Biuras, atstovaująs 700.000 trem
tinių, ir ko jis pageidauja. Prašoma, 
kad tremtinių administracijoje nebe
būtų senųjų UNRRA tarnautojų, nes 
praktika parodė jų labai artimą ryšį 
su Rytais. Visa administracija turėti; 
būti pačių tremtinių, nes jų tarpe yra 
pakankamai žmonių su reikalingomis 
kvalifikacijomis. Be to, tvarkant trem
tinių likimą, turėtų būti išklausyti ir 
jų pačių atstovai-

Gavus patalpas, Miunchene atidaro
mas Tarpt. Biuro spaudos klubas, o 
taip pat ir jo filiale- Prie DP Press 
savaitraščio bus leidžiama Tarpt. Biu
ro anglų kalba biuletenis, kurį reda
guos vienas latvių žurnalistas- Yra

UŽDAROMAS PABALTIJO UNIVER
SITETAS?

Pranešta, kad daugiau studentų į 
Baltic University priimti negalima. Se
mestras, kuris baigiasi rugsėjo 30 die
ną, bus paskutinis.

SPORTAS
Birželio 1 d. Gottingene viešėjo 

Lehrtės sportininkai, kurie žaidė stalo 
teniso 
tenisą 
resni 
pelne: 
Nasvytis 1.

Krepšinyje prieš sustiprintą Lehrtes 
lietuvių-latvių komandą gottūigenie- 
čiai, žaisdami nepilnos sudėties, nepa
jėgė atsilaikyti ir rungtynes pralaimėjo 
31:24. Žaidė ir taškų pelnė: Lehrte: 
Jastzemskis 9, Targonskis 8, Lapikens 8, 
Stepinš 6, Mikoliūnas 0. Gottingenas: 
Šutas 12, Grėbliauskas 5, Šukys 3, Pal
tarokas 2, Stasiulis 2 ir Jurkšaitis 0.

Gettingeno lietuviai studentai šiomis 
dienomis pravedė stalo teniso žaidynes, 
kurios sukėlė akademikų tarpe gyvo 
susidomėjimo. Nugalėtoju tapo Dol- 
govskis, nepralaimėjęs nei vieno susiti
kimo. Antruoju liko Paltarokas ir tre
čiuoju Grėbliauskas.

Lietuviai futbolininkai, vadovaujant 
Aglinskui, š. m. birželio 4 d. sužaidė 
draugiškas futbolo rungtynes su Moo- 
ringeno lenkų komanda. Lietuviai bu
vo techniškai pranešesni ir laimėjo 
rungtynes 3:1. Futbolininkams labai 
stokoja aprangos. Numatoma sužaisti 
su norvegų dalinio komanda. Dg.

ir krepšinio rungtynes. Stalo 
laimėjo įtikinančia pasekme stip- 

giotingeųiečiai 5:0. Taškų 
Dalgovskie 2, Paltarokas 2 ir

Lietuvių Zodie 87 fit,

Kauno arkikatedra bazilika

Kun. Pranas M. Juras-jubiliejatas 
Amerikos lietuvių Kultūrinio Archy-? tais baigė rašyti ir išleido įdomią kny- 

i . „Sve- gq „Pranašystės apie pasaulio pabai
gą“ — iliustruotą ir paremtą gausio
mis Senojo ir Naujojo Įstatymo cita
tomis. — tis —

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Balys Gražulis, BRYDĖ RUGIUOSE. 

Novelės. Patrijos leidinys. Viršelis dail. 
P. Osmolskio. 192 pusi. Kaina 7 RM. 
1947 m.-

Neperiodinis leidinys ŽINGSNIAI 3. 
1947 m. birželis. Redaktorius Jonas 
Mekas. Viršelis ir iliustracijos tekste 
Vi Adamkevičiaus, dailės* darbai K. 
Janulio, Z. Mikšio ir V. Adamkevi
čiaus. Spaudė „Giedra“ Kasselyje. 
Klišes gamino „Aistija“. Kaina 10 RM.

vo žodyje visuomenei skaitome: „S ve-- 
timųjų priespaudai ilgą laiką Lietuvo
je tebesiaučiant ir jos visų laisvo gy
venimo sričių laimėjimus naikinant, 
mums, Amerkos lietuviams, tenka didi 
ir atsakinga pareiga: kovoti už Lietu
vos atvadavimą ir surinkti bei apsau
goti dokumentus, susijusius su lietu
vių tautos kovomis už laisvę, už savą 
kultūrą, tos kultūros srityje pasiektus 
laimėjimus, o taip pat ir už lietuvių 
išeivių įnašą į šį kultūros lobyną“ 
(Ariierika, 1947 m. nr. 16).

Po atsišaukimu yra pasirašęs pirmi
ninku kun. P. M. Juras. Bet šis veik
lus mūsų tautietis yra ne tik Lietuvių 
Kultūrinio Archyvo vadovas. Štai tos 
oficialiosios pareigos, kurias jam ten
ka eiti Bažnyčoje ir lietuvių visuome
nėje: šv. Pranciškaus parapijos Law
rance, Mass., klebonas, katalikiškų 
lietuviškų leidinių Censor Deputatus^ 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų Vienuo
lyno Rėmėjų centro pirmininkas, Šv. 
Jono kunigų seminarijos Brightone, 
Mass., profesorius — dėsto lietuvių 
kalbą ir yra paaukojęs lietuvišką kny
gyną1; Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
pirmininkas ir garbės- narys, laikraščio 
„Darbininko“ generalinis vedėjas, Ku
nigų Vienybės Centro pirmininkas, 
Amer. Liet. R. Kat, Federacijos cen
tro iždininkas; Amerikos Lietuvių Ta
rybos centro valdybos narys, Lietuvos 
Vyčių organizacijos garbės 
Amerikos Lietuvių Kultūrinio Instituto 
direktorius, lietuvių spaudos aktyvus 
bendradarbis.

Kun- Pranas M. Juras yra vienas ak
tyviausių ir populiariausių Amerikos 
lietuvių kunigų. Nuo pat savo jaunys
tės jis yra veiklus visuomenininkas, 
daugelio lietuviškų organizacijų narys, 
gana dažnai jų vadovas ir kūrėjas. Šių 
metų birželio 18 dieną kun. P. M. Ju
ras šventė 25 metų kunigystės 
jų.

Jubiliejatas yra gimęs 1891 
želio 16 dieną 
apskr. Baigęs 

, bo krautuvėse, 
galėjo įstoti į 

, m- išvyko į Ameriką.
. Čikagos universitete ir St. Louis kuni- 
. gų seminarijoje. 1922 m. birželio 
. 18 dieną kardinolas O’Conell Bostono 

katedroje įšventino jį kunigu.
I Kun. P, M. Juras ne tik aktyviai da- 
! lyvauja visuomeniniame ir kultūrinia-
- me lietuvių gyvenime, ne tik daugelio
- lietuviškų laikraščių bendradarbis, bet 
> yra parašęs ir keletą stambių religinių 
i knygų. Paruošė ir išleido maldakny- 
i gę „Didysis Ramybės Šaltinis“, „šven

tųjų gyvenimų“ du tomus, o šiais air

narys;

jubilie-

m, bir- 
ŠiauliųBridų kaime, 

pradžios mokyklą, dir- 
kol susitaupęs pinigų 

Šiaulių gimnaziją. 1912 
Čia studijavo

kurio centre stovi savanorių kovos 
Širvintomis ir Giedraičiais. Susimbo- 
lindamas veikėjus, padarydamas juos 

- kurios nors partijos, ideologijos ar 
luomo atstovais, J. Kmitas atskleidžia 
įdomių dramatinių lietuvių kovos dėl 
laisvės ir nepriklausomybės bruožų-

Poetas J. Aistis, iškėlęs to veikalo 
teigiamumus ir trūkumus, šitaip rašo: 
„Tiesa, būtų buvę daug geriau, kad au
torius apysaką būtų rašęs ramesniu ir 
epiškesniu tonu. Fabulos įtampa, dra
matiškumo momentai patraukia skaity
toją, bet vis dėlto jie ir atitraukia 
skaitytoją nuo paties svarbiausio daly
ko — nuo laiko dvasios ir vaizdo. 
Apysakoj pavaizduotos luomų . ir pa
žiūrų aistros yra tikros, bet jos buvo 
gilesnės ir platesnės. Kita silpnoji 
pusė t veikėjai, atstovaudami luomą ar 
politinę pažiūrą, nustoja buvę gyvi 
žmonės“...

Ir tas pats autorius teigia, kad tie 
trūkumai nenustelbia apysakos įdomu
mo ir reikšmės, kad ji Lietuvoje, ypač 
jaunimo tarpe, turėtų didelį pasiseki
mą. „Ak, kad panašų romaną būtu
me turėję prieš trisdešimt metų! Jis 
būtų buvęs tikrai klasiškas veikalas. 
Bet dar ir šiandien mes neturime to
kios apysakos, kuri apimtų taip platų 
tautos gyvenimo tarpą“. (Amerika, 
1947 m. nr. 16).

Epinėje kūryboje J. Kmitas dirba ir 
toliau. Dabar jis renka medžiagą 
apysakai iš Lietuvos partizanų istori
jos.

ir

Ten graudžiai verkia Nemunėlis, 
Šešupė kūnais tvenkiama...
Iš gailesčio ten vysta gėlės
Ir džiūsta pievų lyguma...

Tiek metų dūmų ir ugnies, 
Aplink tik kryžiai, kapinės, 
Žmonių išgąsdinti veidai.. •

Poeziją pakinkęs į visuomenės
tautos tarnybą, J. Kmitas beveik pa
miršta individualinius jausmus. Tik 
Dievas ir gamta gyviau atsispindi jo 
lyrikoje.

Grynosios poezijos mėgėjas nebus 
patenkintas nei J. Kmito poezijos for
mos tobulumu, pamatys proto nustelb
tą emociją, modernistas neras čia nei 
naujų kelių ieškojimo, tačiau iš laiko 
ir gyventos aplinkos perspektyvos žiū
rįs literatūros istorikas pripažins, kad 
J Kmito indėlis į mūsų poezjią yra 
savaimingas ir reliatyviai vertingas. Kū
rybos grožį juntąs skaitytojas J. Kmi
to poezijoje ras ir tokių grakščių pos
mą:
Girdėt atbalsiai, lyg kas barasi, niurna: 
Perkūnas paleido galingąją burną.
Senatvė kriunėdama išlenda lauk, 
Kad kvepiančio oro patraukti 
Ji amžyje matė pavasarių daug, 
Bet nori daugiau jų sulaukt. 
Kiekvienas pavasarį sveikin ankstybą-, 
Nes ten ateitis ir gyvybė jam žiba.

• (Pavasaris)
Vytis ir Erelis

Šiuo vardu 1946 m. yra išleista nau
ja didelė J. Kmito apysaka, vaizduo
janti Lietuvos kovų 40 metų laikotarpį, Pr. Naujokai t ii

Varginga Prūsų lietuvių padėtis
Vokiečių iššaukto antro pasaulinio 

karo pasekmėje labai didelis Mažosios 
Lietuvos lietuvių skaičius 1944/45 m. 
prievarta turėjo apleisti savo iš seno 
apgyventą žemę: savo tėviškę, miestus, 
kaimus, mylimus laukus. Ten jie tu
rėjo palikti ir savo ūkius, gyvulius, 
drabužius bei visą kitą turtą.

Net vaikai ir seneliai buvo varomi 
kasti apkasų, ir paskutinieji vyrai prie
varta turėjo stoti į volksšturmą.

O moterys ir vaikai be jokios globoa 
turėjo trauktis į vakarus. C>a jiems 
karo belaisviai lietuviai, prancūzai, len
kai, buvo žmoniškesni ir geresni pa
galbininkai, negu vokiečių pareigūnai 
ir gyventojai.

Jie atsidūrė kovos lauke ir gavo per
gyventi visas karo baisenybės. Tankai 
ir lėktuvai naikino pabėgėlių kolonas, 
>r tūkstančiai jų, sugrūsti į laivus, buvo 
nuskandinti Baltijos jūroje- Maži vai
kučiai turėjo matyti, kaip mirė jų se
neliai, o motinos turėjo žiūrėti, kaip 
nuo bombardavimų, artilerijos ir kul
kosvaidžių, šalčio ir bado mirė jų vai
kučiai.

į savo kraštą, prie savo žemės jie kol- 
kas negali grįžti, nes karui pasibaigus, 
dėl grįžimo galimybės paklausti rusų 
pareigūnai pareiškė, jog rusai nėra in
teresuoti, kad išblaškytieji lietuviai 
sugrįžtų į savo namus prie savo turto- 
Jie turį važiuoti ten, kur žmonių trūk
sta, būtent — į Rusiją.

Tie lietuviai, kurie išvažiavo iš va
karų į rytus, už geležinės uždangos, 
dingo kaip vandenyje. Apie 
šiųjų vargus ir pergyvenimus 
siekia šiurpios žinios.

Dėl tautinių, religinių ir 
motyvų lietuvis negali sugrįžti į savo 
kraštą. Todėl kolkas turi pasilikti Vo
kietijoje.

Karui pasibaigus, Prūsų lietuviai, 
kaip formalūs Vokietijos piliečiai, iš 
UNRRA-os arba panašių organizacijų 
negavo jokios globos. Net ir iš koncen
tracijos stovyklų išėjusieji ir nacių 
persekiotų ir išžudytų Prūsų Lietuvių 
šeimų nariai priklauso grynai nuo vo
kiečių ir jų įstaigų malonės.

Kai kurie iš Klaipėdos srities kilę 
lietuviai pradžioje dar gavo UNRRA-

sugrįžu- 
mus pa-

politinių

os pagelbą, bet dabar, ir paskutinieji 
lietuviai klaipėdiškiai iš UNRRA-os 
stovyklų yra vežami į vokiečių pabė
gėlių stovyklas ir perduodami vokiečių 
globon.

Lietuviai čia neieško dvarų, namų 
arba kitokių turtų. Jie tik nori tol, kol 
jie galės sugrįžti į savo tėviškę, užsi- ■ 
dirbti sau duonos kąsnį, išlaikyti savo 
sveikatą, gyvybę ir kalbg. Jie bent da
bar nori gyventi ir tvarkytis be prie
spaudos ir be baimės. Jie nori, kad vo
kiečiai jiems negrąsintų, jų neniekintų, 
jų neapgaudinėtų ir be užpakalinių 
minčių ir veiksmų atiduotų lietuviams 
tai, ką numato įstatymai ir potvarkiai 
ir kaip to reikalauja paprastas žmoniš
kumas.

Vokiečių laikraščiuose 'skaitome, su 
kokiu kietaširdiškumu ir neapykanta 
Vakarų Vokietijos vokiečiai priima sa
vo pabėgėlius vokiečius. O šitie juk 
sugrįžo į tikrą savo tėvą žemę, pas sa
vuosius, nes mūsų krašte jie buvo tik 
kolonistai-atėjūnai. Jeigu jau patys 
vokiečiai savo tėvynėje turi nusiskųsti 
savo tautiečių negailestingumu, tai ko 
gali iš vokiečių globos lauktį čia visiš
kai svetimi lietuviai?!

Esant tokiai padėčiai. Prūsų lietu- 
viai turi daug kentėti ir pergyventi.

Lietuviška motina, norėdama gauti 
savo badaujantiems vaikučiams bent 
gabalėlį duonos arba kelias bulves, 
turi atiduoti vokiečiui paskutinį savo 
turtą — vestuvinį žiedą.

Lietuvis ūkininkas, per visus sunku
mus sugebėjęs išgelbėti bent arklį ir 
vežimą, taip pat turi tą perleisti vie
tiniam vokiečiui ir pas tą patį vokietį 
ūkininką bernauti arba kur nore mie
ste dirbti kaip krovikas-

Lietuvis, turėjęs tarnauti vokiečių 
kariuomenėje ir ten tiek sveikatos nu
stojęs, kad net iš rusų nelaisvas buvo 
greit atleistas, turi išsilaikyti kaip miš
kų kirtėjas arba iš kitokio sunkaus 
fizinio darbo.

Vokiečiai savo politiniams kaliniams 
kacetininkams teikia visokių lengvatų 
ir pirmenybių. Bet jeigu toks nuo jų 
globos priklausantis Vokietijos pilietis 
pareiškia, kad jis yra lietuvis, reika
las tuojau atsistoja-kitokioj plotmėj. 

Eilelių Kaukarai

Mes norime gyventi ir kovoti!
. (Atkelta iš 2 psl.)

Gražia eile eina visi į valgomąjį, sė
da už stalų ir pasišnekučiuodami val
go.

Sekmadienio rytą seni rūmai prade
da skambėti %uo įvairių kalbų ir žings
nių. Visi prausiasi, kloja lovas, tvar
ko kambarius; paskum pusryčiauja.

Renkasi į salę, kur įrengtas provizo
rinis altorius. Kapelionas laiko šv. 
Mišias, o vyrai mąsto, meldžiasi ir 
dūsauja. Giedot nesiryžta. Tačiau ptP 
trumpo pamokslo suaidi iškilminga 
Himno melodija ir nusineša vi&ij min
tis į mieląją Lietuvą.

Pirmadienį atliekami kai kurie for- 
. maltiniai dėl darbo, o antradienį at
vyksta komiteto atstovai, net kai ku
rie ūkininkai, ir prasideda žmonių 
skirstymas į darbus- Į kai kuriuos 
ūkius patenka po du, tris, net po de
šimtį. Po pietų kiekvienam dirban
čiajam išduodamas dviratis nuvažiuoti 
į darbovietę.

Trečiadienio rytą visi sukyla dar 
prieš šešias. Pavalgo pusryčius, pasi
ima iš virtuvės užkandų — keturis su
muštinius, arbatos termusą ir sėda ant 
dviračių.

Rūmai pasilieka tušti. Tiktai virtu
vėje nesustoja darbas, ir namų tvarky
tojai valo prausyklą, valgomuosius 
kambarius, koridorius. • °

Namuose tarnu iki 17- vai. Tada 
pradeda rinktis darbininkai. Sustoja 
būreliais, užsirūko ir pasakoja įspū
džius. Pasirodo, visi runkelius retino.

— Man ūkininkas atnešė užkandų!— 
giriasi vienas.

— Ir man! Geri jie žmonės, 
nežino, kur Lietuva. Kai kurie 
mus lenkais ar belaisviais...

— Man į talką atėjo vokietis belais
vis ir angliškai papasakojo farmeriui po laiškui parašyti*

apie mus, — sako aukotas krepšinin
kas.

— Na, o raumenų neskauda? — tei
raujuosi.

— Kur neskaudės! Atpratome nuo 
darbo. Nedirbusiems visai menkas 
malonumas visą mielą dienelę susi
traukus gurinėti. w Nežinau, 
reikės ir įprasti.. •

Ir taip visą vakarą.
18 vąŲ išduodami pietūs, 

kę valgo. Apetitas didelis, 
norma atrodo mažesnė.

20,30 vai. vakarienė — sriuba.
Tą vakarą niekas nenori vakaruoti: 

ir didžiausi kortininkai laiku baigia 
savo darbą, nes ryt — vėl reikės prieš 
šeštą keltis.

Mūsų stovyklą ištinka nelaimė 
nas vertėjas, 20 metų vyrukas 
Janušas psichiškai suserga.

Po kelių dienų liga dar sustiprėjo 
ir jis išvežamas į psichiatrinę ligoni- 

Gaila jauno, gabaus vyruko. Blo- 
giminių.
atlyginimas, 
m.) savaitė- 
Iš to atskai-

kaip č>a

Vyrai įni- 
ir maisto

jau-
Vyt-

Tik 
laikė

nę. 
giausia, kad neturi jokių

Penktadienį mokamas 
Suaugusiam (pradedant 21 
jo numatyta 4 svarų alga, 
tomą už bendrabutį, išlaikymą, draudi
mą ir k-, ir lieka 2 svarai 10—12 šilin
gų. Kadangi jau vienas svaras gautas 
avanso, šią savaitę teišeina svaras su 
šilingais.

Blogiau nepilnamečiams. Vienas vy
rukas, neturįs 18 m-, savaitei tegauna 
1 sv. S šilingus.
Baigiant

Pradedame apsiprasti, nors rūpesčių 
pilnos galvos. Darbas nevisiems įpras
tas. Reikia 
nuotaikos ir 
trukti 8 vai. 
kai. Grįžus, 
erdvaus kambarėlio, nėr ramaus kam-

Bloga, kad neturime elektros 
gijos. Kambariai apšviečiami 
riais, bet kol kas — ilgai šviesu: 
prasmės žibinti. Turime radijo 
ratų, bet jie nenaudojami guli, 
to stingame žinių, informacijų, 
kurių taip buvome pripratę Vokietijo- . 
je. „Išeivių Draugas“ — netalpus, ne
pritaikintas mūsų dvasiai. Iš Vokieti
jos, geradariams susimylėjus, gauname 
spaudos. Čia ji nekantriai laukiama.

Tačiau nenusimename: rengiamės 
įsigyti baterinj radijo priimtuvą (kai
na 17 sv. 17 šil.), suorganizuoti biule
tenį, susiburti į kokią draugiją. Kol 
kas laukiame paakinimo iš Londono.

Apie Sleafordą žada sutelkti dau
giau panašių stovyklėlių. Viena (150 
žmonių) jau kuriama prie pat miesto. 
Tačiau joje gyvens tik 30 lietuvių, ki
ti — estai ir ukrainiečiai, 
mūsų apylinkėje numatoma 
dinti' 15.000 pabaltijiečių. Kai 
žiuos daugiau žmonių, 
galvų, ir kovosime, kad 
žmonėmis pasijusti.

Mūsų pageidavimas: 
Koresponduokime, susirašinė- 
Nepamirškite atsiųsti mums 

Čia ji nekantriai laukiama.
ar esame

ener- 
žibu- 
nėra 
apa-
Dėl 
prie

Jei tiesa, 
apgyven- 

suva- 
bus daugiau 
galėtume vėl

palaikykime

anksti keltis, nežiūrint 
oro vykti į darbą ir už- 
su valanda pietų pertrau- 
mažoka patogumų; nei

ryšius. 
kime. 
spaudos

Pagaliau, ar apsivylėme. 
patenkinti?

Apie tai anksti spręsti. Kol kas ne
sielvartaujame: čia atkrinta pats svar
biausias maisto klausimas. Ir su rū
bais žymiai lengviau. Daug kas jau 
nusipirko batus (9 taškai; moka 20— 
30 šil.), skrybėles (be leidimų; 14— 
20 šil.). Pradeda galvoti apie rūbus.

Bet visa tai laikina. Mes tikime, 
kad ir ši emigracija — dar vienas pe
reinamasis tarpsnis mūsų kovų grandi
nėje dėl Lietuvos lasivės.

Jonas Gailius 
Ewerby, 1947- VI. 19* .
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Tremtinių gyvenimo pradžia Anglijoje J. E.Vysk.V. Padolskis
< „Lietuvių Žodžio“ skaitytojai jau 

• nemaža yra skaitę apie Angliją, apie 
pirmuosius čia atvykusius tremtinius 
arba savanorius darbininkus Anglijoje. 
Mūsų būriai kasdien čia didėja. At
vykstančius Darbo ministerija tuo tar
pu talpina po kelis šimtus į didesnes 
stovyklas. Jose mums 
darbo, kuris tuo tarpu 
bina.

Kadangi, kaip atrodo, 
dėlto visiems teks į Angliją iš Vokie
tijos persikraustyti, tai nebus pro 
apie tą naują gyvenimą ir plačiau 
rašyti.

Esamosios sąlygos
' Trumpai suglaudus, yra šios:

a) Visi vykstantieji iš Britų zonos 
Anglijon pasirašė su Darbo ministerija 
sutartį 12-ai mėnesių, kuri gali būti, 
tam laikui išėjus, ir vėl atnaujinta, ta 
tačiau sąlyga, jei pasirašiusis ją pasi
rodys geru ir šalies visuomenei tinka
mu ir pageidaujamu elementu; kurie 
toms kvalifikacijoms neatitiktų (įUr- 
tuokliai, palaidūnai, vagys ir kitoki 
nusidėjėliai), galės būti deportuoti at
gal Vokietijon.

b) Sutarties sąlygos: Pasirašiusis 
pasižada būti Darbo ministerijos dis
pozicijoj sutarties galiojimo laiku: 
dirbti tokį darbą, kokį ministerija pa
skirs.

Iš punktų a ir b matyt, kad atvyku
sieji nėra paleidžiami laisvai kur kas 
nori gyventi ir kokio nori darbo dirb
ti. Visiems yra Darbo ministerijos 
priežiūra, o pakeitimams reikalingas 
yra jos sutikimas.

Bus sunkenybių su šeimomis, nes ne 
visiems jų nariams gal galima bus ras
ti . tinkamas darbas vienoje vietoje. 
Darbo ministerijos šiuo reikalu nusi
statymas yra toks: kiek galima duoti 
progos šeimoms dirbti ir gyventi vie
noje vietoje, bet kai to negalima bus 
įvykdyti, tai skirti atskiroms šeimoms 
darbus galimai viens nuo kito arčiau. 
Ką praktikoje tas „arčiau“ reikš, tuo 
tarpu 'dar nepasireiškė, nes daugumas 
atvykusių dar darbo negavo. Tačiau 

’.iš kai kurių min-jos pareigūnų teko 
jau girdėti, kad „galiniai arčiau“ gali 
būti interpretuojama — ligi 10—30
angį, mylių atstumo... Prieš tą, žino
ma, keliamas balsas ir manoma, kad 
po tūlo laiko ir šis klausimas žmoniš
kai susireguliuos.

Specialistai gedi gauti darbo pagal savo 
specialybę, bet.. .

Darbo ministerija nedaryk kliūčių 
persikelti į kitokį darbą, negu jam 
yra paskirtas, jeigu jis ras tokį darb
davį, kuris pats įrodys Dar*bo ministe
rijai, kad jam toks darbininkas (kvali
fikuotas) yra reikalingas, kad tas dar
bas yra krašto interesuose, kad būsi
mas darbdavys negali tokio, jam rei
kalingo, darbininko rasti tarp vietos 
gyventojų, anglų, ir kad busimasis 
darbdavys tokį darbininką yra 

k rT tr ten. iiiumei 1
gali tokį darbininką nuo savo 
atleisti.

Specialistams (inžinieriams, amati- 
ninRams, etc ) Ims dar ir ta sunkeny
bė, kad, su viena kita išimtimi, nieks 
nemoka anglų kalbos, 
vienam duoti vertėją, 
neįmanoma. Todėl, 
moks kalbos, teks ir 
savo profesijos darbas, bet fizinis dąr- 
bas, kol kiekvienas įrodys savo suge
bėjimą, ko jis yra vertas. Čia, kaip 
Amerikoj, diplomas dar toli gražu ne
reiškia visko, nes reikia mokėti dirbti.

tenka laukti 
labai neaišku-

galų gale, vis

šalį 
pa-

Dabartis ir ateities perspektyvos 
metais esą žadama visus pabaltijiečius, 
plius ukrainiečius, išvežti Anglijon. 
Man rodosi, kad šį pirmiausį žygį at
tikus, visa kita galima bus išnarplioti 
ir pradėti tvarkyti, — ne tik profesi
nių organizacijų atžvilgiu, bet ir vi
sais kitais. Pirmiausiai turime turėti, 
taip sakant, placdarmą.

Beje, Darbo ministerija nedarys 
kliūčių emigravimui kur kitur ir pirm 
sutarties 
sis gaus 
važiuoti.

užsi'baigimo, jeigu pasirašiu- 
vizą kur kitur iš Anglijos iš-

dar-
Mo-

Paskutif^u metu...
Kasdien vis daugiau išvyksta į 

bus — būreliai vyrų ir moterų, 
terys daugiausia vyksta į ligonines ir
tekstilės fabrikus, vyrai — į žemės 
ūkį. Visi tos nuomonės, kad buvimas 
stovykloje — „grynas nuostolis“. Štai, 
jau gavome po 44 kuponus drabu
žiams pirkti ir šokoladu bei muilo 
korteles. Šokolado galima pirkti per 
mėnesį po 1 svarą (2—3 šilingai), mui
lo po 2 gabalus (7,5 peno), 30—40 
cigarečių arba 1,5 uncijos tabako — 
5 šilingai, o čia be darbo viso ir te
gauname tiktai po 5 šilingus per sa
vaitę. Todėl nedarbas tikrai „grynas 
nuostolis (Patylom įspėju rūkorius — 
pasiimkite rūkalų atsargas...).

Stovyklinio gyvenimo kasdienybę 
stengiamės įvairinti improvizuojamalis 
pasirodymais, linksmavakariais ir t. t. 
Suminėsiu kelis faktus.

Koncertai, prakalbos,..
Bedhampton stovykloje p. Mamaitis 

suorganizavo vyrų chorą, o p-lė Moc
kutė — tautinių šokių grupę. Pirma
sis koncertas įvyko per Devintines. 
Atsilankė per 200 anglų, kuriems sto
vyklos direktorius pasakė kalbą ir nu
švietė mūsų padėtį bei žiaurų tėvynės 
likimą, 
rė, jis 
Vienas 
riniams 
ši'l-,

Tiems, kurie tą padėtį suda- 
nepasigailėjo tinkamų žodžių- 
anglas tuojau paaukojo kultū- 
stovyklos reikalams 1 Sv. 2 

kiti du broliai — pianiną- Ta 
pačia proga buvo suruošta paroda, ku
rią gausiai lankė anglai-

B’rželio 8 d. buvo 
lams, kurių prisirinko 
Vienas iš paaukojusių 
anglus visokiais būdais 
kaip aukštos kultūros 
pasiūlius, anglai suaukojo apie 100 Sv. 
sterlingų kultūros reikalams.

Koncerte anglams labai patiko „Ma
lūnas“. Jie J viršų mėtė skrybėles, 
paltus, - ir šokį teko kartoti. Dabar 
koncertantai pakviesti koncerto Ports- 
mounto j irinmkų mokyklon.

koncertas ang- 
pilnutėlė* salė, 

pianiną ragino 
remti baltus 
žmones. Jam

Fui’ Sutton stovykloje įvykdytos sta- 
lo teniso varžybos, kur'o'-e . ugalėtoju 
su Pokkiiigtono analais išėjome du 
k'rtiis mes-

Latvių skautai, taiVnanit mūsiškių 
suruošė laužą, kuriame atsilankė ir 
anglų

Kas 
mūsų 
kurių 
vykios tautų atstovai — lietuviai, lat
viai, estai ir ukrainiečiai. Linksmava- 
karius lanko anglų jaunimas.

Sekmadieniais anglų katalikų kuni
gas laiko pamaldas, kurių metu skam
ba lietuviškos giesmė*- Evangelikams 
ir stačiatikiams taipgi yra laikomos 
pamaldos.

Birželio 14 dieną visos trys Pabalti
jo tautos bendrame susirinkame minė
jo prakalbomis, gedulingu susikaupi
mu- Anglų evangelikų bažnyčioje an- 
gin kunigo iniciatyva .it’a kytos gedu
lingos pamaldos už išvežtuosius. Da
lyvavo daug vietos anglų.

Anglai labai domisi Lietuvos gyveni
mu, likimu. Jiems daug tenka aiškin
ti. Deja, kalba, kalba, ir kalba!!! Ai, 
stipriai visi jos mokykitės!

Ir dar: vežkitėfe visi, kas kokią turit, 
lietuvišką lektūrą — knygas, laikraš
čius, jų komplektus, — visa, visa, nes 
čia tikras viso to badas. Ir, kas tiktai 
gali, Muškite savo pažįstamiems viso
kią spaudą Juk be to mūsų žmonės 
čia vysta ir džiūsta,-kaip gėlės be lie-' 
taus. -.

Ir' baigiant šį platesnį raštą, 

Organizuotumo reikalai
Tai yra svarbu ir atvykusioms ir at

vykstantiems. Ir į tai atkreipiamas la
bai rimtas dėmesys. Juk mes, regis, 
norime būti kultūringos tautos žmo
nėmis, norime — rimtai! — susidaryti 
ir rimtą vardą. Iš to juk, be abejoji
mų, tikimės ir sau ir savo tautai, ge
riausių vaisių. Todėl mums visiems 
visų pirma privalu būti drausmingais.

Man gi teko patirti 
kankamumo šia prasme 
bent du stambesnieji.

1) Lietuvos ministeris 
las, informuoja mus apie visa, kas rei
kia žinoti ir atsakinėja į paklausimus, 
kad žmonės tikrai būtų informuoti. 
Bet ir jis reikalingas tam .tikros infor
macijos. Jis visų pirma prašo siųsti 
jam atvykstančiųjų sąraąps. Deja, jis 
jų negauna, gal tiktai mažos* išimtys 
tai vykdo. O juk taip lengva tuos są
rašus sudaryti ir pasiųsti? Juk paga-

skautai.
šeštadienis, grojant provizorinei 

kapelai, įvyksta linkstnevakariai, 
programoje dalyvauja visų sto-

liau tai mūsų pačių interesuose. Ne 
gi sau ministeris prašo tų sąrašų- Tau
tiečiai, atlikime tą mažą, ko iš mūsų 
reikalaujama- Atlikime nedelsdami ir 
punktualiai! Būkime pareigos žmonė
mis-

2) Mes, kaip aš patyriau, perdaug 
apkrauname savo ministerį visokiais 
smulkiais paklausimais, begale menkos 
vertės reikaliukų. Ministeris mums at
sako. Bet jis vienas. Ne jo darbas 
atsakinėti į nereikšmingas smulkmenas. 
Jis turi daug ir svarbaus politinio dar
bo. Mes turėtume tai suprasti ir, kiek 
galėdami, jam padėti, o ne trukdyti jo 
tiesioginėms pareigoms*} Smulkmenas 
patys stenkimės išsiaiškinti vietoje- O 
į ministerį kreipkimės tiktai svarbiais 
reikalais, principinio pobūdžio reika
lais.

Mokėkime kultūringai kooperuoti. 
Jeigu ministeris ką prašo padaryti, pa
darykime, ypač, kad jis mums visokiu 
atvejų pasiruošęs padėti-

J. Emigrantas

pas Flensburgo lietuvius
Birželio mėn. 20 d. šventadieniškai 

pasipuošę, dėl išvykimo į Angliją žy
miai praretėję, stovyklos gyventojai 
ties iškilmių vartais laukė atvykstant 
sielų Ganytojo. Berniukų būrys bal
tuose^ Jiturgjniuose drabužiuoscf, r~ 
kyklos vaikučiai su mokytoju tvarkiu-' 
,gai išsirikiavę, moterys, vyrai — nuo
širdus, iškilmingas vaizdas.

17 vai- suskambėjo stovyklos koply
čios varpelis, ir iš juodo automobilio 
išlipo J. E. vyskupas, lydimas dvasiš
kių.

Visuomenės vardu Ganytoją pasvei
kino gen. T. Daukantas. Prisiminda
mas skurdžią svetimo pasviečio aplin
kumą ir kolonijos gyventojų sumažėji
mo priežastį, geneColas vykusiai mokė
jo išreikšti Ganytojui visų tremtinių 
krūtinėje susitelkusį tremtinio skaus
mą - skundą. Ne vienas sugraudintas 
Ganytojo apsilankymu ir gen. T. Dau-

10 viai prieš išvykdami j Angliją

kanto pasveikinimu, šluostėsi graudžią 
ašarą...

Bažnytėlėje nuaidi galingas j „Te 
Deum laudamuš“. Po klebono pa
mokslo - pranešimo apie tikinčiųjų pa- 

111 °- dėtį Flensburge, prabyla sielų Ganyto
jas.

„Gėris laimės kovą su Blogiu“ — 
sako savo pamoksle J- E- Vyskupas. 
Gyvenkime pagal Dievo įstatymus“. — 
Daugeliu pavyzdžių Ganytojas nurodo 
ištisų tautų nesilaikymo Dievo įstaty
mų pasekmes. „Kad pasaulyje šian
dien vyksta chaosas — pats žmogus 
dėl to kaltas, nes jis paneigė Dievą ir 
jo įstatymus. Pasaulis iš chaoso te
gali išsigelbėti tik priimdamas krikš
čionybės pagrindus“.

Ganytojas tvirtai pareiškia, kad 
„Lietuva prisikels, taps vėl laisva ir 
nepriklausoma. Tik būkime savo do
ru gyvenimu ir gerais darbais to ver
ti- -.“ „Kur bebūtume — išlaikykime 
savo tautinį charakterį“. Ir tas ne vie
ną kartą Jo Ekscelencijos buvo pa
kartota. Tai sielų Ganytojo, bet kar
tu ir didelio tautos sūnaus žodžiai, 
kurių niekas niekad negali pamiršti, 
kur jis bebūtų, kur jis bevargtų. -.

nemaža nepa- 
reiškinių. štai

lanko stovyk-

Du nauji diplomuoti agronomai
Gegužės 21 d. Gottingęno Georgia 

Augusta Universiteto .gamtos matema
tikos fakulteto agronomijos skyriaus 
studentai lietuviai Kazys? Blažys ir Ed
garas Muceniekas išlaikė valstybinius 
egzaminus ir įgijo diplomuoto agro
nomo vardg.

Dipl. agr. Kazys Blažys gimė 1919 m. 
kovo mėn. 28 d. lietuvių vilniečių 
ūkininkų- šeimoje. 1937 m. baigęs Ute
nos gimnazijų, studijavo Dotnuvos Že
mės Ūkio Akademijoje. Karo audrų 
atblokštas į Vokietiją, dirbo ūkio dar
bus Saksonijoje. Po kapituliacijos, su
sidarius sąlygoms, įstojo į Gottingeno 
Universiteto gamtos matematikos fakul
teto agronomijos skyrių, kurį po sėk
mingų trijų semestrų studijų ir baigė. 
Jis parašė prof. Secdorf, Gottingeno 
Universiteto agronomijos institutų di- 

-cektodau^. -įmzubuoįą djplominL. darbą __________
„Die Milchwirt&chaft in Litauen und <*avo įgytas žinias kuo sėkmingiausiai 
ihre betriebs- und volkswirtschaftlirhe pritaikyti savo tėvų žemėa, laisvos Tė- 
Bedeutung“. vynės, dirvonuose. P. G.

Dipl. agr. Edgaras Muceniekas gimė 
1922 m. rugsėjo mėn. 13 d. lietuvių 
aukštaičių ūkininkų šeimoje. 1941 m. 
baigė Joniškio gimnaziją ir pradėjo 
studijuoti agronomijos mokslus Dotnu
vos Žemės Ūkio Akademijoje. Vokie
tijoje ligi kapituliacijos dirbo taip pat 
žemės ūkio darbus. 1945 m. rudenį 
įstojo į Gottingeno Universiteto gamtos 
matematikos fakulteto agronomijos sky
rių. Savo diplominį darbą jis parašė 
pas prof. Gartner tema „Durch welche 
MaBnahmen kann man in Zukunft die 
Mileli- und Fettleistung steigern“.

Dipl. agronomai Kazys Blažys ir Ed
garas Muceniekas yra pirmieji lietuviai 
tremtiniai Gottingeno Georgia Augusta 
Universiteto absolventai. Kad ir sun
kiomis' darbo* sąlygomis, sugebėjo pa
siekti užsibrėžtą studijų tikslą ir tokiu 
būdu pagausino mūsų agronomų šeimą. 
Linkime naujiesiems dipl. agronomams

norėjo įteisinti Pabaltijo valstybių so
vietinius „užs. reik, ministerius“. Tai 
nepraėjo. Gegužės mėnesį Paryžiuje 
buvo pasaulinės Pašto unijos kongre
sas, kuriame Sov. S-ga vėl bandė tokiu 
pat būdu įteisinti jau pačias Pabaltijo 
„tarybines respublikas“, bet, kaip „Le 
Mond“ rašo, tas prašymaą perduotas 
organizaciniam komitetui, nes Pabalti
jo valstybių „aneksijos Vakarų Demo
kratijos nėra pripažinusios“

„Išlaikykime ir išsaugokime savo 
tautinį charakterį, neišnykime svetimų
jų jūroje“ — ilgai ilgai tebeskambėjo 
tikinčiųjų ausyse šie Ganytojo pasaky
ti žodžiai. Jie vertė kiekvieną susi
mąstyti, susigalvoti.. Br. D.

I§ WATENSTEDT’O GIMNAZIJOS
Gimnazijos direktoriaus, dipt tei

sininko P- Stankevičiaus vadovaujama 
Maironio vardo lietuvių gimnazija 
Watenstedt’e sunkiose tremties sąly
gose išleido jau dvi abiturientų laidas. 
Atsižvelgiant į vykstantį anglų zonoj 
tremtinių savanorišką vykimą į Ang
liją, šie mokslo metai numatyta su
trumpinti-

Kultūrinė veikla gyva ir įdomi- Gim
nazijoj reiškiasi literatų, kurie leidžia 
neperiodinį sieninį laikraštėlį „Trem
tinys Moksleivis“. Sporto srityje taip 
pat neatsilielfama. Neseniai įvykusiame 
Braunschweigo apylinkės krepšinio tur
nyre ^.gimnazijos penketukas užsireko- 

• maudavo kaipo darnus vienetas, laimė
damas 1-mąją vietą.

Gimnazijos mokiniams yra įvesta 
rytmetinė mankšta. Nors stovyklos 
gydytojas, atsižvelgdamas į menką ka
lorijų kiekį, ne visai tam pritarė, njp- 
kiniai ją atlieka su dideliu malonmnu.

A. j
-ANTRAS BŪRYS Iš AUGUSTDORFO 

Šį šeštadienį iš Augustdorfo į Angli
ją išvyksta antras tremtinių būrys, vi
so 9 asmens — 7 lietuviai ir du estai- 
Išvyksta šie lietuviai: p. Josiukienė su 
dukra, p-lės Koreivaitės, p. Strimas ir 
p. p. Veršulių šeima-

ANTRAS BANDYMAS
Taikos konferencijos metu Sov. S-ga

Reikėtų kiek- 
o tas, žinoma, 

bent kol neiš- 
jiems dirbti ne

• Darbo sritys
Darbininkai bus talpinami daugiau

sia į tokias valstybinio ūkio šakas, ku
riose daugiausiai darbo jėgų trūksta (į 
kurias, dėl visokių priežasčių, anglai 
ne labai nori eiti). Tarp tokių šakų 
pirmiausioj vietoj stovi: anglių kasyk
loj plieno ir geležies fabrikai, teksti
lės pramonė ir žemės ūkis.

Pabaltiečiai enwgrantai į anglies ka- 
sjklas beveik nebus skiriami (reika
lingas 2—3 mėn. apmokymas); mote
rys turi eiti daugiausia į tekstilės pra
monę, vyrai — daugiausia į žemės ūkį 
(ne be to, kad tūlas skaičius nepatektų 
ir į geležies ir tekstilės pramonę), Mano 
manymu, tai ir gerai: anglių kasyklose 
ir geležies fabrikuose darbas ir sun
kus ir nebe pavojaus, o Lietuvon su
grįžus — sulyginamai arba ir visai ne- 
taikintinas. Žemės ūkyje gi, nors ir 
mažiau apmokamas, bet ir sveikiausias 
ir, Lietuvos atžvilgiu, gali būti ir nau
dingiausias.

Naujas reiškinys, naujas bandymas
Kaip atvykusiųjų paskirstvmas dar* 

ban bus praktiškai įvykdytas, tuo tar
pu dar niekas tikrai negali pasakyti- 
Toks masinis darbininkų įvežimas yra, 
gali sakyti, visai naujas šiam kraštui 

. dalykas, kuriam nėra precedentų. Dar- 
biečių vyriausybės lozungas yra, viską, 
kas galima, daryti planingai. Todėl ir 
šis reikalas dar vis planuojamas ir to 
plano detalės dar nėra galutinai iš
dirbtos- Tuo ir paaiškinamas tas fak
tas, kad, pavyzdžiui, dar ir tie mūsų 
emigrantai, kurie atvyko pirmuoju 
transportu balandžio 23 d., ligi šiolei 
dar nėra paskirstyti, sėdi stovyklose. 
Vyrai nekantrauja, nori dirbti, bet pla
nai dar neišbaigti.-. Žinoma, su laiku 
viskas susitvarkys. Anglai ne labai 
greit viską daro, bet stengiasi padaryti 
gerai. Pradžioje galės būti, ir, grei
čiausiai bus, visokių nesklandumų ir 
klaidų, bet su laiku viskas išsilygins, 
kai įeis savo vagon. Tuo tarpu tenka 
turėti kantrybės, nes, kiek tai liečia 
mus, kakta sienos nepramuši-

• Šiuo metu pats svarbiausias 
mas yra, kad visus mūsiškius 
iš Britų zonos į šią šalį, kad
neįvyktų kokių šiuo laiku nenumatytų, 
bet vis dėlto galimų staigmenų, kurios 
galėtų užkirsti tą dabar prasidėjusį, 
bet dabar neužbaigtą kelią. Dar nepa
reikšta, bet yra gandų, kad dar šiais

Bocholto lietuvių pirmoji grupė išvyksta j Angliją

Hanoverio lietuviai dirba 
lietuvis, bet dabar, daugeli&i 
išvažiavus į Angliją ir naujai 
kelis šimtus latvių, lietuviai 
tik nežymioje mažumoje, 
komendantu išrinktas latvis, o lietu
vis liko pavaduotoju.

— Birželio mėn. 7 d. 
tas L. T. B. Hanoverio 
m i t eta s. r~ 
tasis komitetas (tai visi jau čia pasi
žymėję visuomenės veikėjai) sėkmin
gai vadovaus lietuvių gyvenimui.

— Vėl gauti žymesni drabužių kie
kiai iŠ brolių amerikiečių. Tos gau
sios jų aukos žymiai palengvina sun
kią lietuvio tremtinio gyvenimo naštą. 
Dabar iš Hanoverio drabužius atsiims 
ir kitos Hanoverio apygardoje esančios 
lietuvių kolonijos.

— Nors apie trečdalis lietuvių iŠ 
šios stovyklos jau išvažiavo į Angliją, 
tačiau mokyklose mokytojų dar užten
ka ir švietimo darbas dirbamas visai 
normaliai. Mokinių skaičius mokyk
loje net padaugėjo, nes atkeltos kelios 
šeimos. Zvainys

Nors jau žymi dalis lietuvių iš Ha
noverio stovyklos išvažiavo į Angliją, 
tačiau pasilikusieji kolonijos nariai ir 
šeimos tęsia judrų lietuvių bendruo
menės gyvenimą.

Birželio 15 d. gražiai paminėjo 1941 
metų birželio 14—15 d. d. įvykius. Čia 
visi stovykloje gyveną lietuviai iš ry
to susirinko didžiojoj stovyklos salėj, 
kur taip pat susirinko latviai ir estai. 
Čia visų tautybių atstovai pasakė ati
tinkamas kalbas, sugiedoti himnai, pa
siryžta bendromis pastangomis dirbti, 
kad Baltų tautos vėl atgautų pilną 
laisvę ir nepriklausomybę.

11 vai. lietuviai sugrįžo iškilmin
goms pamaldoms į koplyčią.

20. vai. vėl visi lietuviai rinkosi į 
stovyklos aikštę, kur ponia Leparskie- 
nė pasakė kalbą. Giedant tautos him
ną, buvo nuleista tautinė vėliava. Va
kare įvyko gedulingos pamaldos už 
mirusius lietuvius. •

— Birželio mėn. 13 d. D «P. Baltų 
stovykloje įvyko komendanto rinki
mai. Iki šiol čia komendantas buvo

IŠ LIETUVIŲ SKAUTŲ GYVENIMO 
78 LIETUVIAI SKAUTAI VYKSTA 

PRANCOZUON
Liepos mėn. 25 d. Baltų Skautų Ta

rybos posėdy Hamelne, dalyvaujant 
Tarptautinio Biuro atstovui, sktn. John 
Monnet, galutinai nustatytas vykstan
čių į tarptautinį - sąskrydį lietuvių skau
tų skaičius, būtent 78. Zonomis pa
skirstoma šiaip: Britų -- 16 skautų, 2 
skautininkai, Amerikiečių—40 skautų,2 
skautininkai, Prancūzų — 16 skautų, 2 
skautininkai.

Paruošiamosios stovyklos įvyks rug
pjūčio mėn' 1—6 dienomis anglų zonos 
Geesthachte prie Hamburgo, iš kurio 
ir išvykstama, amerikiečių zonos turė
tų įvykti netoli Frankfurto, nes iš jo 
išvykstama, prancūzų zonos turėtų 
ti netoli Baden Badeno, iš kurio 
siog bus važiuojama Prancūzijon. 

Pageidautina, kad ta proga būtų 
Tikimasi, kad naujai išrink- ; g{» pačiose vietose suruoštos

numerius- Viename atspausdinti žai
dimai (28 psl.), kitame — skiltinin- 
kams apie skilties dvasią. Taip ptft iš
leistas liepos mėn. „Skautų Aidas“ su 
spalvingu dail- A. Žmuidzinavičiaus 
viršeliu. Skautų albumas atiduotas 
spausdinti. A. Kr.

JOROS SKAUTŲ SUVAŽIAVIMAS
Liepos įnėn. 28—30 dienomis įvyko 

Seligenstadte visų trijų zonų LSB jū
ros skautų vadovų suvažiavimas.

klausi- 
išvežtų 
kartais

PRANEŠIMAI
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS VA

DŲ IR VADOVIŲ SUVAŽIAVIMAS
LSS Tarybos Pirmija Lietuvių Skau

tų Sąjungos Vadų ir Vadovių Suvažia
vimą šaukia 1947 m. liepos mėn- 6— 
7 d- d. KaBsel-Matenbergo lietuvių 
stovkyloje-

Suvažiavimas prasidės VII. 6 d. 8 vai.
Suvažiavime kviečiami dalyvauti: 

LSS Tarybos, Garbės Teismo, Kontro
lės Komisijos, Skautų Brolijos Vadi- 
jos, Skaučių Seserijos Vadijos ir rajo-1 turės 
nų vadijų nariai, Brolijos Garbės 
Gynėjas, Seserijos Garbės Gynėja, 
tuntininkai-ės ir tuntų vadų bei vado
vių atstovai (po

Atvykstamieji 
maistą. Vietoje 
ir vakare kava

Smulkios informacijos 
LSS Biuletenyje.

LSS Tarybos Pirmija

vieną nuo tunto).

turi turėti ir savo
bus paruošiama rytą

ir pietums sriuba-

lietuyių 
atkėlus 

pasiliko 
Stovyklos

buvo perrink- 
apylinkės ko-

bū- 
tie-

to- 
zoninės 

LSB stovyklos Jamboree idėjai mani
festuoti ir mūsų tautos reprezentantus 
palydėti.

Dalyvio mokestis galutinai nustato
mas 210 RM.

Prašoma paskubėti pristatyti kandi
datus.

NAUJI LEIDINIAI .
LSB Spaudos Skyrius išleido vado

vams du „Skautybės“ (10 ir 11 nr.)

GRAŽIAI PRAĖJO AKADEMINĖ 
STOVYKLA -

Š. m- 25 d- baigėsi 10 dienų trukusi 
akademinė skautų stovykla Neukloster 
prie Hamburgo. Buvo suskridę 50 
skautiško * jaunimo iš įvairių Vokieti
jos universitetų- Tai pirmoji lietuvių 
skautų akademikų stovykla tremtyj, 
kuri sujungė visus akademikus skau
tus vienon šeimom Šiuo tarpu ruo
šiami steigiamai stud, skautų korpora
cijai „Vytis“ įstatai. Jie bus Sąjungos 
suvažiavime priimti-
vavo tinkamai sktn. Kairys, 
harmonizavo ps- V. Bražėno stovykloj 
su dideliu pasisekimu dainuojamą 
dainą. Mes linkime sėkmės skautiška
jam sambūriui „Vytis“.

Stovyklai vado- 
kuris ir

Mūsų kolegai
Prof. Jonui Simoliūnui, 

jo broliui mirus, reiškiame gilią užuojautą.
Baltijos Universiteto lietingų mokomasis ĮMrsonalas

specialybėj ir turėti įstaigą, kuri jung
tų visus šios srities darbuotojus bei 
įgalintų tarpusavį susižinojimą per vi
są tremties laiką.

Kviečiame įsiregistruoti Sąjjungon 
visus dirbusius laivininkystėje ar žve
jyboje, pranešant pavardę, vardą, gi
mimo datą ir vietą, adresą, jūrines 
kvalifikacijas, kur, kokiose pareigose 

galės pastovyklauti 120 eilinių lietu- Sr klek laiko laivininkystės srityje die
vaičių skaučių. Maistas, sprendžiant 
iš dabar vykstančios skaučių vadovėms 
'stovyklos, bus geras. Laikas labai pa
togus, nes moksleiviai liepos mėnesį 

‘ j atostogas. Kandidačių sąrašai 
tuoj siųstini: v. s. L. 'Čepienėj (24) 
Buxtehude, Harburgerstr, 15.

A. Kr.

LIEPOS MENUO — STOVYKLAVIMO 
LAIKAS

Anglės skautininkės organizuoja pa- 
baltietėms skautėms Ha m elne ištisą 
liepos mėnesį stovyklą. Schlcswigo- 
Holšteino srities skautės stovyklaus 
pirmąją liepos savaitę, Reino Vestfa
lijos — antrąją, Hanoverio — trečiąją 
ir ketvirtąją savaitę. Toje stovykloje

JŪRININKŲ ŽINIAI
Yra įsteigta „Lietuvių Jūrininkų Są

junga Užsienyj“. Jos tikslas remti ir 
skatinti laivininkystės specialistų pa- 

sAeelbnamos ruošimą, populiarinti lietuvišką laivi
ninkystę bei žvejybą, ieškoti galimybių 
jau dabar nariams rasti dabo savoj

bęs. Taip pat kviečiame registruotis 
nariais rėmėjais tuos, kurie Jūrininkų 
Sąjungą numato paremti materialiai 
arba prisidėti prie laivininkystės popu
liarinimo.

Jūrų skautų vadovai yra prašomi at
siųsti žinias apie savo vadovybėj turi
nių jūrų skautų skaičių ir laipsnius 
bei atsiųsti programas, kuriomis nau
dojasi jūreiviškam — skautiškam ap
mokymui- Prie jo papildymo i 
plėtimo Jūrininkų Sąjunga mielai 
sidėtų medžiaga ir patarimais.

Numatoma galimybių keliuose 
vuose sudaryti liehiviškas įgulas,

pri-

lai-
to-

Reiškiame savo nuoširdžią padėką 
Pabaltijo Universiteto kapelionui 
kun. Krasauskui, laikiusiam pamaldas 
už mūsų a- a. brangaus atminimo vyrą 
ir tėvą prof. dr. Jurgį Krikščiūną ir 
palydėjusiam jį į amžinojo poilsio vie- - 
tą bei lankiusiam jį laike jo ilgos ir 
sunkios ligos, taip pat kitų stovyklų 
gerbiamiems kunigams, atlaikiusiems 
už jo vėlę šv. Mišias.

Pabaltijo UniWrsitelo vadovybei, 
Rektoriui Maneliui, Profesūrai, Lietu
vių Profesorių Draugijai, Žemės Ūkio 
fakultetui ir, mums sunkioje valandoje 
ypatingai daug padėjusiam, to fakulte
to dekanui prof- B- Povilaičiui, 
dentijai, jos Atstovybėms ir 
nizacijoms: Ateitininkams, 
ir Varpininkams; Lietuvos 
Liaudininkų Sąjungos, Baltų 
Tarybos, BalPo, Raudonojo 
Lietuvių Tremtinių
Žemės Ūkio " Darbuotojų 
Baltų Tarybos Lietuvių sekcijos — 
Šlezvigo-Holšteino apygardos, Pieno 
Centro Bendrovės, Socialdemokratų 
partijos ir špakenbergo Lietuvių atsto
vams;

Visiems draugams, giminėms bei pa
žįstamiems, lankiusiems ligonį laike jo 
ligos, padėjusiems jam, pagerbusiems 
jį, jam mirus, uždėtais ant kapo vaini
kais ir gėlėmis, dalyvavimu laidotuvė
se ir taip pat mums taip gausingai pa- 
reiškusiems savo užuojautą žodžiu ar 
rastu ir parėmusiems bei padėjusiems 
mums.

Stu- 
jos orga- 
Skautams 
Valstiečių 
Centrinės 
Kryžiaus, 

Bendruomenės, 
Sąjungos,

dėl visų zonų jūrininkai, kurie vėl no
rėtų plaukioti, prašomi pranešti išglau- 
kiotą laiką ir eitas pareigas laive. Kas 
turi radiotelegrufisto specialybę ir no
rėtų plaukioti, prašomas pranešti ir 
tuo atveju, jei iki šiol praktikos jūroj 
ir neturėtų- Anglų kalbos mokėjimas 
šiam darbui laive būtinas.

Adresas: Jūrininkų sąjunga (24) 
Flensburg, Munketoft 1, Seefahrtschule 
(Lithuanian Section).

Velionio žmona Ona Krikščiū
nienė, sūnus Gytis, dukterys

Donala ir Julija

PAIEŠKOJIMAI
Matas Ivanauskas, kilęs iš Aleksoto, 

nuo 1927 metų gyvenąs Brazilijoje, 
Sao-Paulo mieste, rua Cananea 208, 
ieiko savo giminių ir pažįstamų. Pra
šo atsiliepti rašant oro paštu adresu: 
Matas Ivanauskas, Sao-tPaulo, rua 
nanea 208, Brazil.

Eugenija Jurkšaitienė-Giraitytė, gyv. 
(13b) Kempten./Allg., Lithuanian 
Camp, P.O. Box 229, BI. III, kanib. 
23, ieško brolio Vinco Giraičio. Ži
nantieji apie jį. prašomi siųsti žinias 
aukščiau nurodytu adresu-
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