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Pirmoji sėkminga konferencija be
Sovietu Sąjungos tJW*#

KOMITETAI DIRBA. MARSHALLIS ŽADA PAGELBĄ. PRANCŪZIJOJE IŠVENGTA STREIKO. GRAIKIJOJE 
PILIETINIS KARAS. RUMUNIJOJ NAUJI SUĖMIMAI

Liepos 15 d., po trečiojo pilnaties 
posėdžio, sėkmingai pasibaigė liepos 
12 d. prasidėjusi Europos ūkinio atsta
tymo konferencija. Pirmieji posėdžiai 
parodė, kad ten, kur nedalyvauja so
vietai, darbas eina sklandžiai, nes visi 
supranta dabartinio momento svarbu
mą. Konferencija sudarė darbo komi
tetą, kuriame buvo atstovaujamos visos 
16 konferencijoje dalyvaujančios val
stybės. Šioje konferencijoje be Sov. 
S-gos nedalyvauja Bulgarija, Vengrija, 
Rumunija, Lenkija, Suomija, Albani
ja ir Čekoslovakija. Paskutinioji savo 
anksčiau duotąjį sutikimą atšaukė po 
to, kai jos ministras pirm. Gottvaldas 
pasimatė su Stalinu ir Molotovu 
Kremliuje- Tada buvo paskelbta, kad 
Sov. S-ga ir Čekoslovakija sudarė pre
kybinį susitarimą 5 metams.

Europos ūkiniam balansui sudaryti 
yra įsteigti 4 komitetai: ūkio ir mai
tinimo, degalų ir energijos aprūpini
mo, geležies ir plieno bei transporto. 
Egzekutyvinis arba koordinacinis komi
tetas, kurį sudaro visų 16 valstybių at
stovai, reguliuos tų komitetų darbus- 
Liepos 16 d. egzekutyviniam komitetui 
pirmininkavo Bevinaš. Keturi komite
tai ligi rugsėjo mėn. 1 d. turės pa
ruošti visą Europos ūkinį balansą ir 
jį pateikti Amerikai.

Anglijos spauda, rašydama apie sėk
mingai vykstančią konferenciją, kuri 
savo spartumu ir sutarimu yra pirmoji 
po šio karo, pabrėžia, kad dabar vi
siems paaiškėjo, jog ten, kur nėra so
vietų, kurie savo deetruktyvine laiky
sena -kliudo bendriesiems visos žmoni
jos reikalams, galima greitai susitarti-

Liepos 13 <1 Anglijos vyriausybės 
komentare apie dabartinę padėtį pasa
kyta, kad iš tam tikrų Rytų valstybių 
varoma priešiška propaganda prieš Pa
ryžiaus konferenciją neturinti jokio 
pagrindo. Sovietų teigimai, kad dabar
tinė konferencija siekia pagerinti Ang
lijos ir Prancūzijos ekonominę padėtį 
kitų Europos valstybių sąskaiton, nea
titinka tiesos. Šios konferencijos tiks
las 'esąs ne suskaldyti, bet sujungti 
Europą. Šio tikslo siekdama Anglijos 
vyriausybė eis savo nusistatytu kelių.

Iš Paryžiaus konferencijos sluoksnių 
ne vieną kartą buvo pabrėžta, kad ir 
dabar nė vienai Europos valstybei 
neuždaromos durys įsijungti į Europos 
atstatymo darbą. Tuose pat sluogs- 
niuose ne su pagieža, bet daugiau su 
apgailestavimu -buvęs minimas Čeko-' 
slovakijos atsisakymas dalyvauti šiuose 
pasitarimuose, šiandien niekas neabe
joja, kad Čekoslovakija taip pasielgė 
spaudžiama Sov. Rusijos. Taip pat vi
siems aišku, kad ir kitos nedalyvau
jančios valstybės šį kelią pasirinko tik 
todėl, kad to norėjo galingieji Krem
liaus valdovai.

Liepos 14 d. Prancūzija šventė Ba
stilijos paėmimo šventę. Jos proga 
ELizėjaus laukuose įvyko didelis gin
klų paradas, kurio be Prancūzijos vy
riausybės, žiūrėjo Bevinas, Spaakas, 
Grafas Sforza ir kiti konferencijos da
lyviai.

Prancūzijoje grėsė 1,25 mil. tarnau
tojų streikas. Ir valstybės tarnautojai 
pareikalavo pakelti atlyginimus. Min. 
pirm. Ramadier- atmetė šiuos tarnauto
jų profsąjungų reikalavimus. Rama
dier savo kalboje apeliavo į tarnauto
jų tautinį susipratimą. Prieš tai liepos 
13 d. Ramadier pasakė kalbą, kurioje, 
palietęs dabartinę Paryžiaus konferen
ciją, pabrėžė, kad jeigu pasaulis ne
susipras, nugrims į bedugnę. Jis kvietė 
bendradarbiauti visas Europos tautas. 
Jo nuomone, Europa nepasibaigia nei 
-už Elbės nei už Oderio nei už Vyslos. 
Tik jungtinė Europa bendromis 
mis galėtų nugalėti dabartinius 
kuinus.

jėgo-
sun-

jos pramonę ir pakelti gyventojų pra
gyvenimo standartą.

Iš Mūncheno pranešama, kad liepos 
16 d. pabėgo buvęs denacifikavimo 
ministras Loritz- Jis dingo po to, kai 
parlamentas jam atėmė neliečiamybės 
teisę ir leido jį suimti. Jis buvo ap
kaltintas varęs plataus masto spekulia
ciją.

Liepos 16 d. iš Rumunijos pranešta, 
kad vyriausybė pradėjo suėmimus na
cionalinių liberalų partijos narių tar
pe. Suimti vadovaują asmenys, o par
tijos vadas Maniu, šiuo metu gulįs li
goninėje, yra stipriai saugojamas. 
Rumunijoje suimta per 100 asmenų. 
Londone manoma, kad šiuo žygiu no
rima sulikviduoti likusią ■ T" 
opoziciją Rumunijoje.

Š. Graikijoje pagal Albanijos 
nuo liepos 14 d. prie Konica ir 
na vietovių vis labiau įsiliepsnoja pilie
tinis karas. Vyriausybė savo komuni
katuose teigė, kad liepos 14 d. ir 16 d. 
d. prie Konica iš Albanijos buvo per
mesta į Graikijos teritoriją apie 6.000 
tarptautinės brigados karių. Liepos 
14 d. šie kariai grasino užimti Konicą, 
bet vyriausybei permetus oru pastipri
nimų, jie buvo atmušti apie 10 klm. 
Kita šių karių kolona pasuko Janina 
link, apie 40 klm. j pietus nuo Konica. 
Graikijos kairieji sluogsniai liepos 16 
d. teigė, kad prie Janina vyksta lemia
mi mūšiai. Tuo tarpu vyriausybė tvir
tino atmušusi visus puolimus ir apsu
pusi įsiveržėlius-

Liepos 16 d. Maskvos radijas pas
kelbė Albanijos vyriausybės komuni
katą, tvirtindamas, kad Graikijos lėk
tuvai pažeidė Albanijos teritorijos 
neliečiamybę, o vienas greitlaivis įsi
veržęs į Korfu sąsiaurį.

Liepos 16 d. Saugumo Taryba buvo 
susirinkusi posėdžio, kuriame JAV ir 
Anglijos atstovai reikalavo Graikijos 
paskutinį skundą dėl 
nica pradėti svarstyti 
myko pareiškė, kad 
rengęs, t

Jau 
suimta 
smūgis komuniznyii suduotas liepos 
14 d„ kada vėl buvo suimta per 2600 
komunistų. Jie apkaltinti ruošą suki
limą prieš dabartinę vyriausybę. Pas
kutinio suėmimo metu paliesti telefo
nų, geležinkelių, vandentiekio ir elek
tros įstaigų Alenų bei kitų didžiųjų 
miestų tarnautojai-. Jie kaltinami ruošą 
sabotažo veiksmus šiose gyvybiškai 
svarbiose įmonėse. Supūtieji pervežti 
į mažas salas, o jų vadams bus iškel
tos bylos teismuose.

sieną
Jani-

jvykių prie Ko
be eilės- Gro- 

jis tam nepasi-

liepos 10 d.
per 3000 komunistų. Naujas

Graikijoje buvo

kada vėl buvo suimta per 2600

Birželio 15 d. Sult Lako City JAV 
užs. reikalų ministras gen. Marshallis 
pasakė kalbą* 48 valstybių gubernato
riams. šioje kalboje jis pabrėžė, kad 
Amerika privalo ligi galo išpildyti sa
vo pagelbos pažadus. Gubernatoriai 
turį paveikti savo valstijų gyventojus, 
kad ' šie paremtų vyriausybės uždavi
nius.

„šiandien JAV stovinčios kryžkelėje 
santykiuose su draugiškomis tautomis. 
Amerika privalo arba savo uždavinį 
užbaigti ir prisitaikinti naujųjų laikų 
reikalavimama, , arba privalo sutikti, 
kad šie kraštai bus-atiduoti komuniz
mo globai.“ *

Ministras baigdamas pasidžiaugė, 
kad Europa pradeda susirasti save ir 
pasirinko teisingą kelią. Kitame slap
tame posėdyje Marshallis gubernato
riams atvirai nušvietė dabartinę pasau
lio padėtį- Po šio posėdžio guberna
toriai pasisakė remsią dabartinę vy
riausybės pagelbos akciją.

Liepos 16 d. gubernatorių suvažiavi
mas vienbalsiai nutarė remti gen. Mar
shallio taikos ir laisvės programą.

Anglijos spauda nemaloniai komen
tavo žinią, kad Trumanas su respubli
konų partijos lyderiais nutarė nešaukti 
specialios Kongreso sesijos pagelbos 
planui aptarti. Daily Herald liepos 
15 d. pabrėžė, kad Europa negau
sianti pagelbos anksčiau, kaip ateinan
čių metą pavasarį, nes Kongresas pra
dėsiąs dirbti tik sausio 3 d-. Be to, 
Amerikoje tada bus prasidėjusi aistrin
ga'- politinė kova,dėl prezidento kė
dės- Laikraštis tvirtina, kad taip ilgai 
nusltęsus ir dabartinis Marshallio pla
nas gali būti nustumtas į antros svar
bos reikalus. Kiti Anglijos laikraščiai, 
ypač konservatorių, nėra tokie pesimi
stiški. Bet ir jie tvirtina, kad anksčiau 
kaip sausio mėn. 
paruošti konkretaus 
teikti Kongresui.

Marshallio kalba 
renoijoje buvo sutikta nepaprastai pa
lankiai. Belgijos min. pirm. Spaakas 
pareiškė, kad reikia džiaugtis, jog 
Amerika ištiesė savo 1 
ranką. Jis taip pat dėkojo Bevinui ir siekiant- 
Bidault, kad šie ėmėsi iniciatyvos šią Komunikate sakoma, kad 
pagalbą realizuoti. dės visas pastangas atgaivinti

JAV karo ir laivyno ministerijos . 
Vašingtone ir Berlyne liepos 16 d. pas
kelbė bendrą 
JAV politikos 
Jame sakoma, 
savo' polišką 
randa reikalo 
mus savo kariniam gubernatoriui gen. 
Clay, kad būtų pasiekti teisingos ir 
pastovios taikos tikslai.. Amerika ir 
toliau pasisako už Vokietijos demili- 
tarizavimą ir denacifikavimą. Amerika 
proteguoja Vokietijos federalines val-

komunikatą dėl naujos 
okupuotoje Vokietijoje, 

kad Amerika peržiūrėjo 
Vokietijos atžvilgiu ir 
suteikti naujus įgalioji-

Oranžinė es

Tautinio idealizmo laimėjimas 
'•»- DARIAUS IR GIRĖNO MIRTIES SUKAKČIAI 

girstų ir tie, kurie apie ją nieko ne
žino.

Savo testamente jie taip nusakė savo 
žygio tikslą: „Lietuvių tauta laukia iš 
savo sūnų ir drąsesnių žygių. Būtinai 
reikia ir jos sūnums prisidėti prie 
bendrojo darbo — tirti dar mažai ži
nomas žiemių 
sroves, o taip 
gacijos būdus 
kasdieniniams 
darni tokiais laikais, kada oras stengja- 
masi panaudoti žmonijos reikalams, 
laikome savo pareiga tautos vardu tą 
darbą garbingai atlikti“ Du motyvai 
veda abu lietuvius lakūnus per vande
nyną — noras patarnauti mokslui ir 
žmonijos gerovei ir reikalas išgarsinti 
Lietuvos vardą.

Savo uždavinį Darius ir Girėnas pil
nai įvykdė. Aviacijos istorijoje jų
dviejų vardai užima gana reikšmingą 
v etą- Iki to laiao per Atlantą buvo 
mėginta perskristi apie 100 karių ir 
‘ik apie pusė tų skridimų pavyko lai
mingai. Dariau-: ir Girėne pasirinkta
sis kelias buvo tuo metu ilgiausias be 
nusileidimo. Skridimas pasirinktuoju 
keliu vyko gana tiksliai — net sudu
žimo vieta prie Soldino yra tame pat 
kelyje. O tai buvo pasiekta gana pa
prastomis priemonėmis: lėktuvas tetu
rėjo tik tobulą navigacijos kompasą, 

’ , skridimo prie-

Prieš keturiolika metų liepos mėn. 
15 dienos ankstyvą rytą iš New Yorko 
aerodromo pakilo į erdves oranžinis 
Lituanikos lėktuvas. Tai Steponas Da
rius ir Stasys Girėnas pradėjo drąsų 
žygį per audringo Atlanto erdves į sa
vo Tėvynę prie Baltijos jūros, kad ma-
žoji Lietuva dideliais darbais pasida
rytu garsi pasaulyje, kad jos vardą iš-

Atlanto vandenyno oro 
pat naujai išrastus navi- 
ir priemones pritaikyti 

reikalams. Mes, gyven-

bet visų moderniausių skridimo prie
taisų neturėjo — nebuvo net radio 
‘stų-tUvu 4*—priimtuvo, lėktuvas nebuvo 
pilnai pritaikintas transatlantiniam 
skridimui — trūko pinigų. Amerikos 
valdžia taip įrengtam lėktuvui nedavė 
net oficialaus leidimo skristi per At
lantą, ir lakūnai iiskrido pusiau slap-

Liepos 17 dienos naktį Soldino miš
ke mirtis pastojo jiems kelią. Dar ir 
šiandien paslaptis gaubia tragiškas 
mirties aplinkybes.' Tačiau mirtis pa
laužė tik jų kelią į asmeninę laimę ir 
į džiaugsmą laimėjimu, tačiau nepa
laužė jų atlikto darbo reikšmės, nesu
mažino jų ir visos tautos garbės- Jų 
tragiška mirtis po puikiai įvykdyto 
perskridimo dar labiau jų žygį išgar-' 
sino ir iškėlė Lietuvos vardą. Viso 
pasaulio spauda ir radio stotys skelbė 
jų didvyrišką žygį ir užjautė lietuvių 
tautą. Taigi mirties auka jie pasiekė 
visišką pergalę ir amžiną garbę.

Tačiau Dariaus ir Girėno žygio 
reikšmė lietuvių tautai glūdi jų skaid
riam idealizme. Juodu nuėjo tradici
niais lietuvių patriotų, netolimoj pra
eity prikėlusių tautą, • pasiaukojimo 
keliais. Tik jų ginklas ne plunksna, 
ne knyga, ir ne kardas, o tik 20 am
žiaus technikos stebuklai. Pasekdami 
jų žygio istoriją, nerasime joje sava
naudiškumo ir tuščios garbės. Už vi
so gyvenimo sutaupąs perkasi jie lėk
tuvą, jį remontuoja, tobulina, juo pa
čiu uždarbiauja. Be abejonės, be 
lietuvių visuomenės paramos jie negali 
galutinai savo lėktuvo įrengti. Ir ma
tome, kaip jie jaudinasi, kai kairioji 
spauda jiems kliudo, kai juos nori ap
kaltinti savanaudiškumu. Mirties au
reole apsuptas jų nesuteptas idealiz- 

y šiandien
skaidrumu,

.spindi tikrai kristaliniu^ 
*

skeptikas pasakys, kad 
garbinti tik mirusius, d 
negerbiame gyvųjų. Juk 
ir trečiąjį transatlantinį

Steponas Darius ir Stasys Girėnas atsisveikina prieš pat žygį per Atlantą

Artimiausias žingsnis
(Iš N. Y. H. T. liepos mėn. 10 d.) į______  . .
Praėjusį pirmadienį prez. Trumanas imtis tremtinių įkurdinimui vadovauti, 

įteikė Kongresui pareiškimą, kuriuo 
siūlo nedelsiant priimti bėdos įstaty- kad 
mą — įsileisti į šį kraštą 
skaičių“ Europos tremtinių, 
ko, prez. Trumanas sako: „I 
yra priešingi totaliniam režimui, 
dėl jų krašto laisvės ir demokratijos 
principams ištikimumo kentėjo neap
sakomą skurdą ir priespaudą... Mes 
negalime jų vėl grąžinti iš Vokietijos

Amerika nesuspės 
plano ir jį pa-

Paryžiaus konfe-

Gal kuris 
mes mokame 
niekiname ir 
mes turime 
lakūną F. Vaitkų, mėginusį tęsti Da
riaus ir Girėno žygį. Jį pagerbė mūsų 
tauta, jam gausiai atsilygino, bet ideal 
lizmo, deja, iš jo mokytis netenka. ■. 
Dariaus ir Girėno vardą iškėlė ne pro
paganda ir ne reklama. Jų asmeny
bės didybę savaimingai pajuto šimta
tūkstantinė Kauno visuomenė, laukusį 
jų aerodrome, o paskui į amžino po
ilsio vietą lydėjusi Kauno gatvėmis, 
pajuto visa Lietuva,'verkusi prie radio 
aparatų, prie lietuviškų laikraščių skil
čių... Mažai kam težinomi vardai 
staiga tapo tautos herojais, apie juos 
pati liaudis sudėjo dainas, apie juos 
pinasi legendos... r .

Savo skridimą Darius ir Girėnas 
skyrė jaunajai Lietuvai. Ta garbe jie 
ir įpareigojo jaunąją kartą ryžtis nau
jiems dideliems žygiams.

Lituanica yra tautinė relikvija, su
kelianti sentimentų, bet ji yra taip pat 
tauriojo idealizmo simbolis. Per žu
vimą ir mirtį Lituanica Išėjo į nemirš
tamą garbę ir pergalę. „Lituanicos“ 
laimėjimas tegu sustiprina jaunųjų 
Lietuvos sūnų dvasią ir įkvepia juos 
naujiems žygiams. Pr. N-

Jau minėtas faktas rodo, kaip labai 
Darius ir Girėnas vertino savo žygį, 
norėdami išgarsinti Lietuvos vardą- 
Juodu, ypač aktyvusis Darius, matė, 
kaip labai sunku lietuvių fantai kovo
ti dėl savo teisių ir teisybės vien dėl 
to, kad jos vardas plačiame pasaulyje 
ne visiems žinomas. Juodu abu gimę 
Lietuvoje, užaugę laisvoje Amerikos 
šalyje, visa širdimi geidė laisvės ir 
savo tėvynei. St. Darius yra nepriklau
somybės kovų dalyvis, Klaipėdos kraš
to sukilėlis, jaunas lietuvių aviacijos 
kapitonas. St. Girėnas — ramaus ir 
tylaus būdo, bet nemažiau mylinčios 
širdies ir kilnios dvasios. Darius ge
ras organizatorius, aktyvus didelių 
planų vykintojas ir iniciatorius, Girė- 

, nas kruopštus teoretikas, nenuilstamai 
išstudijavęs navigacijos priemones ir 
būdus. Būdo skirtingumai papildo 
vienas kitą ir sujungia abu j neišski
riamą draugystę. Tas susijungimas 
šiandien jau virto amžinu ir niekad 
neišskiriamu — garbingos mirties au
reolė Darių ir Girėną tautos sąmonėje 
padarė viena didinga Lietuvos 'Žygių 
šviesia legenda.

reikalauja, 
spręsdami šią tragiškąją 
problemą, prisidėtumėm 

prie kitų tautų — pasakė prezidentas. 
Kitas aritmiausias žingsnis būtų, 

kai Kongreso vadinamasis Stratton’o 
įstatymas (Stratton bill) tebesvarstomas 
400000 tremtinių pas mus įsileisti, 
jo dublikatas, laidavus abierns rūmams, 
perduoti senatui (atseit, kartu abi par
lamentinės institucijos — atstovų rū
mai ir senatas įstatymo projektą galė
tų svarstyti).

Vilkinimas reikštų IRO kapitalų ne
vaisingą eikvojimą ir sprendimo atidė
liojimą. Žmoniškumas, tzikos reika
las ir visos tautos vertingosios tradici
jos diktuoja mums nedelsiant' spręsti 
tremtinių reikalus. Mums nebėra rei
kalo toliau demonstruoti Amerikos 
demokratinių principų rėmimo jokio
mis kitokiomis konkrečiomis priemo
nėmis, kaip tik tremtinių garbingajai 
daliai atidaryti Amerikos dnris, užtik
rinti jisms saugumą.

Todėl priimkime Strattono įstatymą 
arba kitą panašų dar prieš Kongresui 
išsiskirstant. Vertė Alf. I.

— Mūsų šventa pareiga 
mes,

„tam tikrą tremtinių
Be kita

,Šie žmonės
Jie

Dariaus ir Girėno

Marshallis už DP įsileidimą
— BBC, VII. 16. Kongreso speci- 

jalioje komisijoje, kuri svarsto Strat
ton įstatymo projekto įgyvendinimą, 
savo nuomonę pareiškė JAV užs. reik, 
min. gen. C. G. Marshallis ir karo mi
nisterijos pasekretorius Pauersnn. Geo, kongresmenus, kad šie nedelstų ir įsta- 
Marshallis pareiškė, kad jis remiąs šį 
įstatymą dėl to, kad apie milijonas 
žmonių iš Jugoslavijos, Baltijos vals
tybių ir Lenkijos, nesutikdami su jų 
kraštų okupacija, atsisako ten grįžti 
dėl politinių sumetimų. Jis manąs, 
kad Kongresas, kaip ir jis, nebūsią! 
nuomonės, kad šie žmonės būtų pri
verstinai grąžinti į jų kilmės kraštus, 
kaip to norėtų Sov. S-ga. Amerika,

kaip ir kitos pasaulio valstybės, turėtų 
duoti savo įnašą šiai problemai iš
spręsti.

Lygiai panašiai kalbėjo ir. karo mi
nisterijos pasekretorius, ragindamas 

tymą priimtų ligi šio mėnesio pabai
gos, prieš Kongresui išsiskirstant ru
dens atostogų- Jeigu šis įstaytmas da
bar neįsigaliotų, tad jo svarstymas te
būtų atnaujintas tik po Naujųjų Metų. 
O, tai būtų nepaprastas minusas vi
siems tremtiniams.

Šio mėnesio pradžioje, kreipdamasia 
į Kongresą, panašiai pasisakė ir JAV 
prezidentas H. Trumanas.

TREMTINIU, DALYVAVIMAS IRO DARBE
laidotuvių eisenos Kauno gatvėmis momentas. Eina stu

dentai su savo vėliavomis

stybes su silpna 
Tačiau šį reikalą 
vokiečių tautai. Amerika įsakmiai pa
brėžia, kad jos okupacinės jėgos taip 
ilgai liks Vokietijoje, ligi Vokietija 
bus okupuota. Amerika visuomet 
siekė, kad Vokietija būtų traktuojama 
kaip ūkinis vienetas.
Clay pavedama tartis su kitais kari- 

pagelbos “iais

centrine vyriansyba. 
nuspręsti ji palieka

Ir dabar gen.

gubernatoriais žios vienybės

Amerika
Vokieti-

į tokią žmonių bendruomenę, kuri 
juos persekiotų“.

Tarptautinė pabėgėlių organizacija 
(IRO) paskutiniąją savaitę pasiėmė 
atsakomybę už maždaug 850000 Euro
pos karo aukų. ■ Bet visų nevaisingiau- 
sia būtų jei IRO ir toliau neribotai 
tęstų tik tremtinių išlaikymą. Taip 
šios žmonių problemos, kurių didžio
sios viltys pastatytos „ant kortos“, ne
išspręstų nė tie kraštai, kurie priside
da ir remia IRO. Tik jei ir už Euro
pos ribų pasaulio durys tremtiniams

Likviduojamos UNRRA-os pareigas 
perima IRO- Naujoji globos įstaiga 
dar tik organizuojama- Gegužės mėn. 
Šveicarijoj parengiamosios komisijos 
konferencijoje populiarūs buvo du Sū
kiai: taupumas ir tremtinių grąžinimo 
akcija. Pirmasis Sūkis davė gerą pro
gą tremtinių privačiom globos organi
zacijom pasiūlyti IRO savo bendradar
biavimą. Latvių organizacijų atstovas- 
BALFas, Kanados baltų pagelbės ko
mitetas, Lenkų sąjunga Vokietijoje, 
Lenkų pabėgėlių įkurdinimo taryba, 
Pagelbos Lenkijai draugija, Centrinis 
ukrainiečių pagelbos biuras įteikė sa
vo bendrą memorandumą, žydai savo 
memorandumą skyrium. Memorandu
mų tikslas — įtikinti IRO parengiamą
ją komisiją, kad tremtiniai patys gali

atlikti visą globos pggkirstymo darbą. 
Tuo būdu administracinis aparatas su
paprastėtų ir atpigtų. Šitas argumen
tas buvo rastas labai pagrįstas ir kon
ferencija nutarė priimti patį principą, 
kad tremtiniai būtų įtraukti j IRO 
darbų.

Kaip tai bus padaryta konkrečiai, 
turės paaiškėti kitose konferencijose, 
kurių artimiausia įvyksta liepos 15 d.

Tremtinių įtraukimo idėjai konfe
rencijoj reiškėsi palankiai pats paruo
šiamosios komisijos pirmininkas Pon- 
sol, nepalankiai gen- sekretorius Alt- 
majeris ir jo patarėjai.

UNRRA buvo pasiūliusi perimti 
naujai organizacijai 1900 tarnautojų. 
Po tam tikrų priekaištų buvusiam 
UNRRA-os veikimui sutikta su kom-

promisu: priimti tuos tarnautojus lai
kinai 3 mėnesiams.

Tremtinių globos organizacijų at. 
stovai dalyvavo šioje konferencijoje 
kaip Stebėtojai; Visi laikėsi labai vie
ningai. Lietuviams atstovavo min. E. 
Turauskas. Kitoje konferencijoje vi
siems baltams atstovaus LRK pirmi
ninkas. E.
KOMUNISTAI PRIEŠ BEVINĄ IR 

MARSHALLIO PLANĄ
BBC, VII. 16- Anglijos komunistų 

partija išleido atsišaukimą, kuriame 
prašo vyriausybę atleisti Beviną iš pa
reigų ir mesti rėmus Marshallio planą. 
Komunistai siūlo glaudžiau bendradar* 
brauti su sovietais, vietoje dabartinio 
bendradarbiavimo su Amerika.

1



Lietuvių žinios 29 nr. 1

Kultūros Fondas gims Jeronimas Cicėnas Faktai ir problemos
reikalas darosi dar svarbesnis, nes kul
tūrinės pagalbos kalvė kurį laiką turės 
veikti ir toliau Vokietijoje, iš čia pa
remdama ir „naujakurius“ Anglijoje- 
O kad vėliau tas pate fondas ims gau
sėti šilingais, svarais ar doleriais ir jo 
buveinė kelsis kur kitur, mes tokį fak
tą tik su džiaugsmu sveikinsime.

Ir štai, tolimame šiaurės Vokietijos 
užkampyje, vakariniame Šlezvig-Hol- 
šteino provincijos pakraštyje, pasige
do balsas, šaukiąs tautiečius pasekti 
geru pavyzdžiu: „Neustadtiečiai kvie
čia visus lietuvius tremtinius neužsi
leisti jiems“. („L. Ž-“ 25 Nr.) Kas 
tai? Soclenktynių atorūga? Ne! Tai 
pasiryžėlių būrelio iniciatyva bent to-

Mūsų tautos būde yra vienas gero
kai nelemtas bruožas, būtent — ilgas 
galvojimas, delsimas, svarstant net la
bai akivaizdžius dalykus. Kol tatai 
reiškiasi privataus asmens reikaluose, 
tai tr žala nėra taip apčiuopiama, bent 
visuomeniniu požiūriu. Tačiau kai 
abejingai delsiama ir daug kas pra- 
snaudžiama viešųjų tautinės bendruo
menės reikalų srityje, šis reiškinys 
yra be galo žalingas tai pačiai ben
druomenei-

Labai ryškus kalbamam dalykui pa
vyzdys yra mūsų Kultūros Fondo is
torija. Bene ištisą dešimtmetį (skai
tant nuo pirmųjų sumanymų) įvairių 
asmenų įvairiomis progomis keltas ne
abejojamai naudingas ir daugeliui ge- kiu paprastu būdu duoti užuomazgą 
rokai paaiškėjęs sumanymas tik j ne
priklausomybės sutemas žengiant buvo 
ketinamas realizuoti. Jo istorijai bū
dingas faktas: Justas Paleckis, tapęs 
„liaudies vyriausybės“ galva, paskubė
jo paskelbti Liaudies Kultūros Fondą, 
pažymėdamas, kad „ko nesugebėjusi 
padaryti buržuazinė .Lietuvos valdžia, 
tai įvykdanti „liaudies vyriausybė“. 
Paskelbė ir... paskandino vėliau siūb
telėjusių bolševikinių „reįtrmų“ chao
se! Taip baigė dienas ilgai Lietuvoje 
diskutuota problema, kuri latviams sa
vo laiku nebuvo jokia problema, bet . 
gyvas ir gana greitai realizuotas reika
las, patarnavęs tautinei kultūrai eilę 
metų prieš netenkant nepriklausomy
bės.

Vėliau, Lietuvai tapus vokiečių na
cių imperializmo ir brutalumo auka, 
šis-tas panašu į Kultūros Fondą for
mavosi 1942-44 m. laikotarpyje Švieti
mo vadvbos ir mokytojijos pastango
mis. Tūkstančių nežinomų aukotojų 
surinktos visų rūšių mokyklų mokyto
jams iė moksleiviams tarpininkaujant 
sumos plaukė į Vilnių ir telkėsi Švie
timo gen. tarėjo dr. Pr. Germanto (tik
rojo šio reikalo iniciatoriaus) žinioje. 
Pradžioje šie pinigai buvo skiriami 
beturčiams moksleiviams šelpti, vėliau 
buvo pradėti naudoti daug platesnio 
masto uždaviniams. Šio užsimojimu 
galas sutampa su nacių „Zivilverwal- 
tungo“ represijų prieš Lietuvos švie
timo įstaigas pradžia: 1943 m. kovo 
16—-17 d. d. SD azentai ir Gebiefko- 
misariato pareigūnai, suėmė dr. Ger- 
manta, užklupo Šviet. vadvboje ir 
konfiskavo moksleivių šelpimo fnnda, 
turėjusį tuo metu kaboje apie 60n 000 
RM. Vargais-negalais davus žinią 
provincijos švietėjams apie įvykius 
Vilniuje, nemenkos sumos bnvo sulai
kytos vietose, tuo būdu sudarydamos 
visą eilę slaptų fondų apskrityse.

Čia šie faktai prisimenami tam, kad 
akivaizdžiai prisimintume jau buvusius 
visos tautos spontaniškai paremtus kul
tūros ivgius nei kiek 
aplinkybėse.

Dabar esame tremtyje, 
dėtis reikalauta skubios 
kultūriniams žygiams 
remti. Kultūros Fondo klausimu spau
doje rašė nebe vienas mūsų kultūrinin
kų ir plunksnos darbininkų (Vyt. 
Alantas, J. Cicėnas, K. Barėnas, J- 
Jalinskas, Pr. Alšėnas ir kt.). įvyko 
ir nebe vienas mūsų tautinės bendruo. 
menės atstovų, profesijų ar kitokių 
kolektyvų suvažiavimas. Tačiau kal
bamuoju reikalu nieko nepadaryta. 
O ligšioliniai nusistovėję mūsų tremti
nių kolektyvai — stovyklos pradėjo 
pamažėle trupėti. Kėlimaris į Angliją 
mūsų tautinę bendruomenę britų zono
je pastatė prieš visą eilę naujų ir ga
na opių klausimų- Kultūros Fondo

nelengvesnčse

ir mūsų pa
in tervencijos 

organizuoti • ir

Prieš 50 metų

dideliam, reikšmingam, tik mūsų „vie
šosios“ opinijos prasnaudžiamam, daly
kui. „Lietuvių Žodžio“ 26 Naujau skai
tome 77-ių Neustadto lietuvių, išvyks
tančių j D. Britaniją, rezoliuciją, ku
rioje paprastais, nuoširdžiais žodžiais 
pasižadama „bet kuriomis ateities gy
venimo sąlygomis nepamiršti Lietuvos 
ir lietuvių tautos reikalų“.. 
tikintus lietuviškosios 
nariais, ją remti pagal 
rialiai, moraliai ir savo

Kam tie žodžiai prie 
tais atvejais žodžių? Tai ne vien žo
džiai, kurių nesigailėjo tai temai jaut
rus neustadtietis Kazys Barėnas, uolus 
daugelio laikraščių, ypač „L, Žodžio“

„būti iž- 
bendruuimnes 
išgales mate- 

darbu“
jau tartų ki-

Vadinasi, 1897 metais. Pati XIX tningesnė- Okupanto žandarai, ypač 
Suvalkų gubernijoje, siuto kaip nie
kad prieš- tai: provokacija, kratos ir 
areštai — tai lietuviui duona kasdie
ninė: „O 19amži! Ar gi tu neaušti 
iš gėdos, argi gali kęsti tuos dūmus 
ir ugnį, kurioje nekaltai nyksta myli
miausi tavo turtai — knygos? Argi 
tie dūmai nepasieks jau dangaus ir 
neatveš, griausmo ant galvų persekio
tojų lietuviškų knygų?“

Stipri buvo akcija. neatiaidi ir vis 
pranašesnė reakcija:

„Tie kratvmai — skaitome „Varpe“ 
— tik apalsino policiją ir išdrąrino 
lietuvius, kurių vyrijos tiesiog pradė
jo reikalauti nuo valdžios savo laik
raščių ir knygų. Valdžia išvydus tai, 
nežinojo net ką daryt: buvo paleng
vinusi rubež.ių. tai vėl jį apsunkino- 
Kadangi Petersburgo „Geografiška 
Draugystė“ stojo i apgynimą lietuviš
kos 
tiesų 
tikro 
koki 
žinioje 
pabandė da eit valdžiai i pagalbą, pa
leido iš persenusios maskolin'mo ka- 
nuolės šūvį, užtaisytą „maskoliškomis 
literomis“, bet nepaitaikė... Nė ku
nigui Dubovskiui nepasisekė prikal
anti Veiverių mokinius prie „graž- 
lankos“ ir pataikavimo vyriausvbei. 
Štai Mlntaulos gimnazijos mokiniai 
ietuviai stačiai pasipriešino maskoli- 
lančiai juos vyriausybei Ir, nors 
markiai tapo nubausti, vienok ištu- 
■ėjo. Šitas paskutinis atsitikimas pa- 
iymėtinas keleriopai. Davė valdžiai 
mugi, nuo kurio ii negreit susirami- 
10. Tai viena- Kita: Tie vaikai — 
lidvvriai, parodžiusieji tokį dvasios 
virtumą ir pasišventimo pavyzdį ap- 
tvnime savo tiesų, duoda, mums neuž- 
liepiamą laidą, kad mūs paauganti 
carta turės brolelius, kurie neleis 
'argus vartuose žydėti. Teisybė, pasi- 

daugeliu 
įsikūnijo 
Kudirka

amžiaus pabaiga. Anos kartos veikėjų 
maža beišliko, daugumą jų jau pri
globė žemelė pilkoji Tėvynėje ar už 
jos ribų. Žmonės miršta (toks jau 
gamtos dėsnis), bet lieka jų darbai tr 
žygiai (toks jau istorijos dėsnis). 
Kaip metai eina po metų, be paliovos, 
tiksliai, taip ir žmonių darbai bei žy
giai, lyg tobulame mechanizme, yra 
susirišę, priklausomumo ir priežastin
gumo grandimi. Žvilgterkime tad, kas 
anuo metu lietuviui žurnalistui buvo 
opu ir aktualu- Šit dr. V. Kudirkos 
„Tėvynės Varpai“ („Varpas“ Nr. 1-, 
1897 m.) byloja:

„Vargai šakoją, vargai lapoja, var
gai vartuose žydi — sako lietuviška 
senovės daina. Kas - žin, ar rastume 
kokioje kitoje kalboje taip aukštą poe- 
zijų, pritaikytą išreiškimui vargo. 
Teisybė, juk ir to pat vargo lietuviai 
yra matę, beveik daugiau už kitus: ir 
gamta buvo Jiems gana šiurkšti, ir vi
sokie pašaliniai priešai tankiai užka
binėdavo, tai iš godumo, tai ant garbės 
Dievui ir t. t. Tik atsirasdavo brole
liai ir dieverėliai, kurie vargus iškirs- 
davo: ir gamtą apveikdavo, ir prie
šams kailį išdirbdavo, o apsidirbę su 
tais vargais, dar ant jų garbės tokias 
gražias dainas tverdavo-“

spaudos. valdžia net išsiuntinėjo 
tardvtojams užklausimus, ar iš 
spauda lietuviams reikalinga ir 
tam pamatai. Anuchtinas (jo 

buvo Užnemunės švietimas)

Mr. J. A. Beasley (dešinėje) įteikia Britų’Turto kancleriui Hugh Dalton'ui 
australų tautos dovaną — 20 mil. svarų čekį. (dpd-Keystone)

dieną 
apie

ižva- 
sukti 
Kul-

bendradarbis. Šiuos žodžius lydi ir 
realus žygis: rašvtojo F. Neveravičiaus 
pasiūlytoji komisija jau pirmą 
surenka Kultūros Fondui 
3000 RM.

Kokios iš šio fakto išeinančios 
dos? Ogi tokios, kad nereikia 
galvų, kokiais statutais ims veikti
tūros Fondas, kas sudarys jo valdybą 
ir pan., o imtis panašių žygių, kaip 
Neustadto lietuviai parodė- Kam t1 e 
pinigai bus pasiųsti ar įteikti, kol kas 
nesvarbu, bile tik viešumai bus apie 
tai žinoma. Bus tik vienas įsidėmė
tinas faktas įvykdytas! Kultūros Fon
das gims periferijos žmonių, ne centrų 
(valdybų, tarybų, komitetų ar dar ki
tokių sambūrių), iniciatyva. Gal gi 
taip, pagaliau, išjudės mūsų svarbusis 
reikalas iš negyvojo taško!

Garbė Neustadto lietuviams ir jų 
vadams — kultūrininkams!

V- Čižiūnus,
Sviet. Valdybos įgaliotinis kultū

ros reikalams britų tonoje

iriešinimas reikėjo atpirkti 
lukų. Bet kokia graži idėia 
>e aukų? — klausia dr. V., 
r toliau rašo šitaip:

„Garbė tiems, kurie moka 
inkomis tapti! O kasžin. ar 

sūs jaunikaičiai (tada pašalinta už de
monstraciją, rodos, 10 mokinių, jų 
tarpe A. Smetona, J. Tūbelis, dr. J. 
Šlapelis ir kt.) bus dėkingi už pavadi
nimą jų aukomis? Jie gali pasakvti: 
jeigu iš tokios mokyklos, kur slegia 

vargų paveikslas. Priešai taip mus dvasią ir silpnina doriškas pajėgas, bū- 
įgriebė, kad, galima sakyt, per ilgą lai- tume išėję karjeristais, kaip 
ką visai buvome užmiršę apie iškir- senesniųjų daugumas, arba net 
tlmą vargų, davėme jiems peržydėt, už-.*^®lininkais, tąsyk tai būtume 
simegst, o net nunokti vaisiams. Da- aukomis“.
bar tik, paragavę tų vaisių kartumo, Dr. V. Kudirka pritaria dr. . _ _ 
pradėjome raukytis ir purtytis, viens po sumanymui („parodykime, kad mes 
ir kits brolelis stveriasi už kirvio var- jų pasielgimą suprantame ir apie juos 

tik jas .foku, jer ’SpĮncmėsi Sušelpkime skatiku, idant 
žandaras. Žinoma, var- nori tūli jų galėtų laisvesnėje vietoje 

baigti pradėtą apsišvietimą“) ir kvie
čia siųsti aukų. Dr. V. Kudirka, 
skelbdamas rinkliavą, buvo konse
kventiškas, nes jau 1889 m. yra „Var
pe“ rašęs:

„Kiekvienas iš mūsų turi žinoti, kur 
lietuvis verkia, o kur džiaugiasi, kur 
vargsta, o kur turtuose, kur apleistas 
ir nuskriaustas, o kur liuosas ir lai-

„Šiandie (suprask: 1897 metais) 
simainė gadynės, sąlygos, atsimainė

at-'

tokiomis 
Še drą-

štai jūs, 
valdžios 
tikromis

J. Šliū-

,■ gsm: ki
( neprileii .

gus dabar mokame tik tai keikti, vie
ton poetiškai juos pasveikint. Da tikra 
mūs laimė, kad subruzdome neper- 
vėlai, kad vargus iškapoti da įsteng- 

i rime. Tegul tiktai mūs broleliai su 
' dieverėliais išsigalanda kirvius ir . , . 

netingi“.
1 Kaip mūsų laikais, taip ir prieš pus

amžį žurnalistas, naują metų lapą at- _ 
Skleidžiant, darė praėjusiųjų apžvalgą. “’-^7matymrne7katrą“brolį 
Iš 1896 metų pliusų ir minusų dr V. reikia „ nu0 katro praiytl pa.

gemos, turime žinoti jausmus, mintis 
ir darbus visų lietuvių, idant aišku 
būtų, kuo yra galima remtis, norint

Kudirka visų pirma pastebi, kad Lie
tuvos kova- už laisvę juo tolyn, juo 
darosi planingeenė, aįišketnė ir «ėk-

apginti savo tėvynę ir suteikti jai lai
mę“.

Dr. V. Kudirka straipsnio pabaigojs 
pastebėjo:

„Mūsų bruzdėjimo (suprask: sąjū
džio) vaisiai matyt juk. be abejojimo. 
Vienok, koki būtų vaisiai, kad mums 
nepritrūktų dviejų pamatinių dalykų: 
tvirtumo būdo ir vienybės viešame 
darbe. Mažiausias nepasisekimas’, vie
ton pakurstyti užsispyrimą ieškojime 
naujų takų, atima mums norą dirbti 
toliau, viena ar kita priešo surengta 
klintis, vieton sukarštinti dvasią, mus 
atšaldo, paverčia į aplėpaausius, ku
rie, išvvde užsimojusi persekiotoią, 
patys nulenkia galvą, idant užsimoju
siai rankai smagiau būtų suduot į 
sprandą. Išsitek'nę kirvius, stoja mūs 
broleliai prie darbo. Žiūrėk — viens, 
atsiminęs žandarą, meta kirvi, nubėga 
ir jau negrįžta nė savo įrankių pasiim
ti. Kitam kirvi užkiša kur į palėpę 
pati it taip pamvhioja savo vyrą, kad 
jau tas nė nepasigenda kirvio. Trečias 
anmaino kirvi ant karietos ir t: t. 
Bežiūrint, broleliai prasiretina, o dar
bas tada lieka m"žam skaitliu' tvirtės- 
niųjų, kurie negali vieni išvaliot, ar
ba mažai teesli pasivarvn tolyn. Ar
ba vėl: susitelkia broleFai Su dieverė
liais kirsti vargus, tik tie. kurie atsi
nešė bortas, nenori dirbti su turin
čiais kirvius, traukiasi šalin ir da tai
kosi atšipinti kitų irankius. Menkas 
išeina atlikimas skvrium to darbo, ku
ris būtinai reikalauja susitelkimo, kur 
kiekvienas įrankis, ar kirvis, ar bortą, 
ar daleis, ar peilis, gali būti naudin
gai suvartotas“.

1897 metų „Varpo“ Nr. 6 dr. V. Ku
dirka, būdamas ištikimas dėsniui — 
„kas stengiasi sutremti mūsų dorą idė
ją. sumindžioti giliausius jausmus, ne
galime (į jį) žvelgti prieteliškomis 
akimis“, rašo:

„.'.. kontribuciią nukėlė nuo Lietu
vos giltinė, papjaudama Vilniaus ge
neralgubernatorių. žandarą Orževskį, 
prie kurio atminties prikepė sukrekė
jęs kražiečių kraujas. Tas žvėris, 
žmogaus paveiksle, per 5 metus kanki
no nelaimingą Lietuvą... Perėję į ki
ta Nemuno puse, nerasime jau Apuch- 
tino- ■. Tai tikras la:mėjimas, nes 
Apuchtinas iš paskutiniųjų stengėsi 
užkamšyti rusiškomis samanomis visus 
plyšius, per kuriuos apšvietimo spin
duliai

Dr. 
buvo 
mano 
čiau, 
širdyje iki mirties, o po mirties nu
sinešiu jį į kapą ir pavesiu žemei, te
gul ji tau (okupante) atlygins už ma
nęs skriaudimą, jei tu po ją vaikščio
si šventvagiška savų koja“.

Skaitydamas, kas buvo rašoma prieš 
50 metų, rodos, jauti V". Kudirkos gi
liai žmogišką sieiojimąsi ir podraug 
nepalūžtantį įsitikinimą:

„Ar ta Maskolių administracija taip 
biaurios širdies, ar taip kvailos galvos, 
jeigu nesupranta, kad kareivišką ko. 
mandą negalima pritaikyt prie pabo
dusios tautos dvasios, kad ne smar
kiausi rotmistrai, nė narsiausi gendro- 
liai (supraski generalgubernatoriai), 
kurių rankose Administracija, nenu
malšins dvasios reikafevimų ir kad 
kovoje su prigimtais žmogaus jausmais, 
greičiau ar vėliau, turi pralaimėti rot
mistrai“.

gali pasiekti mokinius.. .“
V. Kudirka okupanto atžvilgiu 
šitokio principo: „Pažeidimo 

sąžinės, nors ir labiausiai norė- 
užmiršti negaliu, jo žymė liks

PRIPRANTAME GYVENTI
Lietuviai tremtiniai, atvažiavę į An

gliją, tuojau pajunta, kad atitrūko 
nuo įprasto gyvenimo, ir reikia kele- 
tos savaičių, o kartais ištisų mėnesių, 
kol psichologiškai pereilauž'a ir apsi- 
pranta su esama padėtimi. Privalu 
įsitikinti,- kad turėsi tiek, kiek užsi- 
diibsi, ir kad ką nors vertingo įsigysi, 
lik labai taupiai gyvendamas.

Pirmieji anglų įspūdiiiai
Girdėjau tokį pasakojimą, vieno 

tautiečio nugirstą. Vienas anglų žur- dalykų, 
nalistas pasakoja:

— Kai atvažiavusiems buvo išmokė
ta po 5 šilingus, stebėjau, ką žmonės 
su tais pinigais veiks. Jie tuoj suplū
do j miestelį ir pradėjo varstyti krau
tuvių duris. Vyrai metėsi į cigarečių 
krautuves, į alaus barus; moterys pir
kosi saldumynų ir įvairių kosmetinių 
mažmožių — lūpoms ir antakiams tep
ti pieštukų, odekolono, šilkinių koji
nių. .

— Vakare, — pasakoja toliau žur
nalistas, — kai visi pirkėjai sugrįžo į 
stovyklą, norėjau pasekti, ką jie veiks 
namuose. Sutemo. Beeidamas keliu, 
išgirdau viename barake dainą ar 
giesmę. Tylutėliai priėjau prie lango 
ir žvilgterėjau į vidų. Mane nustebi
no netikėtas vaizdas: būrys žmonių — 
vyrų ir moterų — klūpėjo ant grindų, 
meldėsi ir giedojo...

Nežinau, ar šitas pasakojimas šimtu 
procentų teisingai atpasakotas, tačiau 
aišku, kad anglai savo svečius susido
mėję seka. Negalima tvirtinti, kad 
mūši) žmonės visus pinigus tuojau 
praleistų rūkalams (tiesa, jie čia 
brangoki ir . už 5 šilingus tegalima 
gauti apie 30 cigarečių), alui arba 
kosmetikai. Žinau atsitikimų, kad 
kiti, tegaudami tik minimalę 5 šil. 
„algą“, po kelių savaičių nusiperka 
skrybėlę, o net ir batus- Tačiau žinau 
ir tokių įvykių, kad iSlaidūo jaunuo
liai gautą 1 svarą avanso per vieną 
dieną išleidžia antraeiliams dalykams.

Kitaip galvoja anglai. Vos tik jie 
išmokėjo pirmuosius savaitės atlygini
mą, pasakė:

— Būtų geriausia, jei pinigus taupy
tumėte ir pasidėtumėte pašte. Susi
taupę, galėtumėte ką nors vertingesnio 
nusipirkti. ■.

Laiikas ii Anglijos

Tačiau mokama ir taupyti
Vienas jaunuolis pasiryžo nusipirkti 

gerą akordeoną. Metė rūkęs, parda
vė kai kuriuos daiktus. Be reikalo 
neišleido nė pusės penso. Ir padirbė
jęs keletą savaičių, nusipirko akordeo
ną už 42 svarus!

Man rodos, kai praeis ištisi metai, 
lietuviai bus įsigiję ne maža naudingų

IR DIRBTI
— Ko taip nusiminei, bičiuli? — 

klausiu.
— Nuvargau! — atsako. — Ir kada 

baigsis ta sutartis?! Nejau taip rei
kės visą gyvenimą vergauti... Kad 
greičiau prie ginklo pašauktų!

Ir jo akys pradeda liepsnoti, veidas 
kaisti. Psichologinis persilaužimas nė
ra lengvas. Sunku apsiprasti su minti
mi, kad dabarties pagrindinė pareiga— 
anksti keltis, važiuoti į laukus ir aš
tuonias valandas dirbti.

' Ne visi pripranta dirbti
Labai įdomu, kaip mūsų žmonės 

aklimatizuojasi, kaip jie apsipranta su 
nauju savo darbu- Gerai žinome, kad 
nemažą mūsų tremtinių dalį sudaro 
protininkai — įvairūs valdininkai, ka
riai, agronomai, mokytojai ir t. t. Ne 
vienas jų, gal būt, seniai beturėjo pro
gos susidurti su fiziniu darbu.

Sakysim, viename bendrabutyje įkur
dintas gražus įvairių profesijų būrelis 
lietuvių, paskirtų dirbti žemės ūkyje.

Reikia keltis 6 valandą, sutvarkyti 
lovą, apsirengti, pavalgyti ir apie 7— 
7,30 vai būti vietoje (kartais už 12 
km). Dirbama aštuonias valandas su 
valanda pietų pertraukos. Atgal grįž
tama apie 16,30—17 vai.

Pirmąjį vakarą visi grįžo pavargę, 
išsisėmę, nekalbūs, alkani. Papietavę, 
beveik viri krito į lovas.

Antrą vakarą įspūdis kiek pasikeitė. 
Tie, kurie anksčiau dirbo fizinį darbą, 
buvo geroj nuotaikoj: pasakojo die
nos nutikimus, juokavo, net griebėsi 
kortų- Fizinio dąybo naujokai išsi
skaidė : vieni — optimistiškesni ir va- 
lingesni — pasakojo, kaip sekėsi dar
bas, kaip jautėsi, kaip mėgino susi
kalbėti su „faameriu“; kiti — aiški 
mažuma — nervinosi, kaltino maistą, 
tolimą kelionę, prižiūrėtojus.

Praėjo ištisas mėnuo. Vienas 
lietis, buvęs pasiturintis ūkininkas, 
sako ja: x

— Pasakiau sau: reikia dirbti! 
galvoju apie lengvesnį darbą, bet sten
giuosi paskirtąjį patenkinamai atlikti. 
Galima gyventi — padaro išvadą.

Tačiau ne visi pripranta dirbti- Jau
nuolis, tarnavęs 
rinktinėje, grįžęs pasižiūri į savo ran
kas, nutyla ir atsigula.

tau-
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gen. Plechavičiaus

Skundšfasi ir mergaites
Lietuvoje ji baigė gimnaziją, gailes

tingų seserų kursus. Keletą metų sėk
mingai dirbo ligoninėje- Besiartinant 
rusams, 1944 metais, palikusi tėvus ir 
sužieduotinį, pasitraukė į Vokietiją. J! 
pirmoji užsirašė j Angliją, ir nūn jau 
septyni mėnesiai dirba vienoje nuoša
lioje. ligoninėje. Šitoji mergaitė pasa
koja:

— Skųstis ir dejuoti nebenoriu, nes 
iš to vistiek nieko nebus- Esame bai
siame užkampyje — trys lietuvaitės ir 
dvi estės. Nežinau, kas yra, bet susi
dainuoti niekaip negalime. O tai visa 
ir pasunkina. Per pusę metų nei baž
nyčios, nei Dievo nematėm- Nuo ry
to iki vėlaus vakarėlio plušam- La
biausiai kankina tai, kad niekaip ne
galima pasispirti anglų kalboje. Taip 
ir reikės antrus metelius kopti. Bet 
gal Dievas duos: pagerės kas nors vė
liau. Dar laikysimės!

Nusiskundžia ir kita mergaitė, atlie
kanti tokias pačias pareigas kitoje li
goninėje. Jai ne tiek sunkus pats 
darbas, kiek troški atmosfera-

Atskiri atvejai dar negali duoti ben
dro vaizdo. Yra ir tokių, kurie, paly
ginti, greitai prisitaiko prie naujų są
lygų ir nesiskundžia-

Viena ponia, kartu su pastarųjų sa
vaičių emigrantais atvažiavusi į Angli
ją, buvo su kitom dviem lietuvaitėm 
paskirta į ligoninę. Padirbėjusi kele
tą dienų, ponia pasakoja savo įspū
džius:

— Mes trys ir septynjos anglės gy
vename gražesniame name. Kasdien 
keliaklupsčiom blizginant kambarius, 
padedam ruoštis virtuvėje, dengtam 
stalus- Iki pietų labai vikriai reikia 
suktis. Privargau ia skauda rankas,

SPORTAS
MIUNCHENO SPORTO APYGARDA, 

papildydama savo ankstyvesnįjį pra
nešimą apie LTB lengvosios atletikos 
pirmenybes, Roscnheime, rugpiūčio 
9—10 d., skelbia:

a) Lengvosios atletikos sekcija, at
kreipdama dėmesį į mūsų lengvaatlečių 
prieauglį, nutarė pirmenybių programą 
papildyti mergaičių grupės sudarymu 
(iki 16 metų imtinai), šiai grupei 
priklausys tos mergaitės, kurios rung
tynių dieną dar neturės pilnų 17 me
tų.

Programoje: 60 m, 4x60 m; į tolį, 
j aukšti; rutulys (2,5 kg), beisbolo 
sviedinukas.

Registracija, kaip ir visiems, iki lie
pos 25 d. Reikia pažymėti, gimimo da
tą. konkurenciją ir apytikrį rezultatą.

Vist sporto klubai prašomi neuž
miršti savo prieauglio ir tiek mergai
tes, tiek berniukus registruoti.

b) pirmenybių programa moterims, 
papildoma 500 m bėgimu, 4X100 m 
estafete.

Adresas: Alg. Bielskus, Max Joseph 
Platz 4 (13b) Rosenheim (Obbl-
(Tel. 688).

Mium l eno Sporio Apygarda

SPORTO VARŽYBOS STADĖJE
Birželio 29 d. štadėje įvyko draugiš

kos krepšinio rungtynės tarp Glūck- 
stadto DP stovyklos ir Štadės lietuvių • 
komandų, štadės lietuvių komanda su
žaidė ryžtingai ir nesunkiai įveikė 
Glūckstadto rinktinę 65:27. Taškai: 
štadė: PaškovičiuK,42, Skiatys 8, Cap- 
linskas 8, Deikus 4, Paulionis’3, Sta- 
nulis 0. Glūckstadtas: Zingis 10, Ja- 
naus 8, Miltinš 4, Gale 3, Lusts 2.

Prieš krepšinio rungtynes buvo su
žaistos stalo teniso rungtynės tarp abie
jų stovyklų. Įtikinančiai laimėjo Sta- 
dės lietuviai 5:1. Ypač gražiai atsto
vavo lietuvių komandą A. Caplinskas, 
kuris tą pačią dieną žaidė ir Štadės 
vokiečių komandoje, gražiai reprezen
tuodamas lietuvių vardą. K. s.

SPORTO ŠVENTĖ OLDENBURGE
š. m. birželio 21—22 d. d. Oldenbur- 

go UNRRA suruošė sporto Šventę, ku
rios programon jaunių ir vyrų grupėse 
įėjo stalo tenisas, tinklinis ir krepšinis. 
Lietuviai sportininkai šiose varžybose 
pasirodė pajėgiausi, ir iš 6 pirmųjų 
vietų, laimėjo 4.

Stalo tenise pergalės atiteko lietu
viams. Jauniai, Strimaitis, Velyvis ir 
Jakimavičius nugali latvius 5:1 ir es
tus 5:0- Vyrų gr., estams nedalyvau
jant, lietuviai įveikia latvius 5:2. ~ 
rai sukovojo Šatas, kuris pelnė 
taškus, Grėbliauskas ir Ignavičins 
1 t.

Tinklinyje 'Jietuvial pralaimėjo 
tams 1:2 ir latviams 2:0. Estai trijų 
setų kovoje įveikė latviua, tapdami 
tinklinio nugalėtoju. Jaunių gr. lietu
viai tinklininkai įveikė estus,/ bet su
klupo prieš latvius, 
baigmėje įveikę estus;

Vifų dėmesio centre krepšinis. Jau
nieji lietuviai nugali pajėgią latvių 
komandą 15:13. Žaidė: Erštikis, Strj- 
maitis, Subačius, Vęlyvis, Krikščiūnas, 
Jakimavičius- Vyrai įtikinančia pa
sekme (49:26) nugali estus. Estai ne
atsilaiko ir prieš latvius 16:19. Lietu
vių latvių .susitikimas visų laukiamas 
įtemptai. ČJa žiūrovams teko nusivilti, 
nes vietoje gražios kovos pamalė pilną 
žiaurumų žaidimą, nes latviai stengėsi 
bet kokia kaina įsigyti laimėjimą. Pit^ 
mą kėlinį lietuviai neapdairiai žaisda
mi pralaimi 12:15. Antras kėlinys 
jau aiškiai priklauso lietuviams, ir 
rungtynės baigiamos 30:28 lietuvių 
naudai. Žaidė: Ignatavičius, Mickūnas, 

■Šutas, Grėbliauskas, Underye, Kinči- 
nas. Po rungtynių I ir H vietų laimė
tojams UNRRA įteikė vertingų dova
nų. Prie šios šventės surengimo daug 
prisidėjo Cinga, Erštikis ir kit., ku
riems linkėtina ir toliau neužmiršti 
sportinių varžybų organizavimo. Dg.

Ge
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Laimi latviai,

pajėgią latvių

SUSIŽEIDĖ KOMA V. JAKUBĖNAS
Liepos 10 dieną komp. VI. Jakubė- 

nas, važiuodamas dviračiu, susidūrė 
su motociklu, kuris dideliu greičiu 
trenkė į jo dviratį. Kompozitoriui 
sužeista galva, koja ir rankos piritas-

Dėl tos katastrofos iširo lietuvių, 
latvių, f estų trio ansamblio gastrolės, 
kurios buvo užplanuotos amerikiečių - 
zonoje: Memmingene, Kemptene,
Augsburge ir kitur, kurioše p. Jakubė- 
nas turėjo dalyvauti. Pirmasis to an
samblio koncertas įvyko Auguatdorfo 
stovyklos teatre. Reikia tikėtis, kad 
kompozitorius (drauge ir pianistas) 
pasveiks, ir tas sužeidimas nepakenks 
jo sveikatai ir darbu1).

Aigentinos prezidentas gen. Peron (de šinėje) ir Braripjos prezidentas gen. 
Dutra (kairėj) naujo tilto, kuria jungia abi respublikas, atidarymo iikilmėse

JIE NORI TIK DARBO
ANGLIJA YRA JŲ KELIONIŲ GALAS

Tokia antrašte populiarus anglų 
laikisštis News Chronicle liepos 14 d. 
laidoje spausdina savo bendradarbio 
p. H. de Winton Wigley reportažą apie 
Wratting stovyklą, laikinai priglaudusią 
900 lietuvių, latvių, estų ir ukrainiečių, 
atvykusių darbams į Angliją. Repor
tažas pailiustruotas 2 nuotraukomis, 
vaizduojančiomis dvi lietuvaites, vieną 
latvę ir estę tautiniais drabužiais. Po

pasi-
me-

na-

bet grindys gražiai spindi ir malonu, 
kai „matrona“ pasako: „Very nais; 
very well!“ Tačiau mano kompanijo- 
nėtus teko jau keletą kartų grįžti at
gal, nes matėsi ant grindų šešėliai... 
Ne ponaut atvykom...

Taigi psichologinis į Angliją atvy
kusių lietuvių persilaužimas nelengvas. 
Neišdildomų pėdsakų paliko karas, 
stovyklinis gyvenimas su ilgais laisva
laikiais, su visa DP gyvenimo realybe. 
Ewenby, 1947. VII. 3.

Jonas Gailius

antrąja nuotrauka, vaizduojančia 2 lie
tuvaites tautiniais drabužiais, pažymė
ta, kad viena jų tautinį kostiumą 
gaminusi Vokietijoje iš įvairių 
džiagos liekanų.

Jie pergyveno dvi invazijas, jų
mai sunaikinti, jie dirbo priverstinį 
darbą.“

„Tolimas kelias nuo Rygos ar Dan
cigo į Cambridgeshire, bet jde čia at
vyko, ieškodami poilsio ir saugumo, 
nes didžiausia jiems palaima yra vie
ną kartą susirasti darbą ir pasidaryti 
vėl nepriklausomais“.

Papasakojęs vieno esto ir vienos lat- 
vaitės tragedijas iki jų atsiradimo va
karų sąjungininkų žinioje, autorius 
patiekia ir vieno lietuvio, buv. advo
kato, kuris prašęs jo pavardės neskelb
ti, tragediją: Jis niekada nebus lai
mingas, nes jo žmona ir vaikai liko 
anapus- Ji iš ten negali išvykti, o aš 
negaliu grįžti, taip mes gal ir niekad 
nesusitiksime,“

„Vyrų ir moterų kančios atsispindi 
jų veiduose, ir tokių yra daug Wrat- 
tinge“.

Vieną dieną stovyklos gyventojai su
ruošę koncertą, kurio metu mergaitės 
pasipuošė iš kontinento atsigabentais 
tautiniais kostiumais ir įvairiais rank, 
darbiais.

„Latvė, virtuvės darbinii.kė, skam
binusi pianinu klasikinius dalykus, o 
tragiškos išvaizdos vyras akomponavęs. 
Liūdnai nusiteikusi auditorija klauriusi 
jų tėvynės muzikos, ir pasigirdus ap
lodismentams, daugelio akys ašarojo.“

Autoriui išvykstant iš stovyklos, vie
nas vyras jį paklausęs, kodėl taip ilgai 
neatgabenamos į Anglija jų Vokietijo
je paliktosios šeimos- Jiems buvo pa
žadėta tai padaryti, ir jie tikį britų pa
žadais-

Autorius teiravęsis šiuo reikalu ofi
cialiose Įstaigose, ir jam buvę atsaky
ta, kad esą tikimasi, kad šeimoms 
venti stovyklos būsiančios neužilgo 
ruoštos ir tada šeimos galėsiančios 
vykti.

„Ministerija turėtų žinoti, kad
vyrai ir žmonos, tėvai ir vaikai negy
vens kartu, tol nei Wrattinge nei ki
toj stovykloj žmonės nesijaus nei vi
sai laimingi nei patenkinti“, baigia 
autorius-
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Mažoji ir Didžioji Lietuva
musų raštų istorijoje / Rašo V. Maciūnas

Rašytojai tiesia veiklos pagrindus
Liepos mėn. 11 ir 12 dienomis Augs- yra Kultūros Fondo įsteigimas. Po L. P. Andriušis, Nyka-Niliūnas, H. Ra-

Lietuvą kurdamas Dievas, 
Josios pusiau nedalino.

A. Jakštas
Nemunas skuba 
žiloje senovėje, 
betariant, „visas

Ten, kur sraunus 
mėlynojon Baltijon, 
S. Daukanto žodžiais 
kraštas viena giria niūksojo“.

O giriose su laumėm raganom, 
Vilkolakiais, undinėm ir smakais 
Seneliai tąsyk šventą ugnį degino; 
Kvepėjo laime ir sakais.

'Jokia neperžengiama siena neskyrė 
tada Lietuvos nuo Prūsų, kurių gyveni
mas, anot poeto J. Aleksandravičiaus, 
buvo jauki idilė gamtos prieglobstyje:

Taip slinko rudenys ir vasaros, 
Taip bėgO metų daugelis šimtų — 
Gyveno jie be kraujo ir be ašarų 
šhmėjime šilų šventų.

Deja, ta gražioji idilė buvo sudrumsta:
Ir niekeno nebeužklystami,
Ilgai gyveno taip vienų vieni, 
Kol neatėjo vyrai nepažįstami, 
Kardais ir kryžium nešini.
Ir taip, ko pats Dievas nebuvo pada

linęs, tai piktas, kryžiuotis buvo užsi
mojęs perkirsti kardu. Tarytum gilios 
žaizdos randas vientisą seniau kraštą 
perskyrė ginklu nubrėžta riba. Ją įs
pūdingu savo poetinio žodžio Ryškumu 
pavaizdavo Ad. Mickevičius „Konrade 
Valenrode“; tai lyg .koks sustingęs gy
vasis paveikslas:

Nemuną lietuvį nuo kryžioko dalo.

šiapus lietuviai, subėgę ant mūšio, 
Meškiniues rūbuos, su kepturėms 

lūšio,
Kilpinėm rankoj ir pilnu saidoku' 
Budriai daboja ant žingsnių kry

žiokų.
Anoj vėl pusėj ant žirgo pas srovę 
Ginkluota kryžiokas nekrutėdama 

stovi,
Lig pirmai progai užpuolimo vengia, 
Kalba rąžančių ir šautuvą rengia.

(S. Dagilio vertimas 1910).
Ilgainiui taigi dvi Lietuvos dalys at

sidūrė dviejų valdžių globoje, dviejų 
skardingų kultūrų įtakoje. Dažnai jos 
būdavo net ir sąmoningai viena nuo 
kitos tolinamos.,

O, vis dėlto, ir ana griežtoji riba te
buvo, anot Mickevičiaus, dirbtinis 
žmogaus padaras:

Nė vienas šiandie, nors kažkaip ga
lingas, . z ‘

Nedrįsta peržengt ribos pražūtingos. 
Tik vainikuota apynio šakelė, 
Patraukta Prūsų žilvičio gražybe, 
Be jokios baimės pratiesia rankelę 
Ir, persiritus per srovės gilybę 
Žolių viršūnėmis ir šakomis kar

klyno.
Savo mieliausią karštai apkabina. 
Tik po senobei lakštingėlės Kauno 
Dar Prūsuos savo seseris aplanko.

Gražų kultūrinį Mažosios ir Didžio- stebėti, kad Maž. Lietuvoje lietuviškas 
sios Lietuvos bendravimą matome jau gaivalas buvo tada toks stiprus, jog 
pačioje tnūeų raštijos pradžioje. Pir- dažnai nevienas vokiečių kilimo kuni- 
moji lietuviška knyga buvo spausdinta 
Karaliaučiuje, betgi jos autorius Mar
tynas Mažvydas buvo kilęs iš Didžip- 
sios Lietuvos- Iš ten pat buvo atvykę 
ir kiti pirmieji lietuvių rašytojai, ku
rių verstos giesmės randamos Mažvydo 
knygose: Stanislovas Rapolionis, Abro- 
mas Kulvietis, Jurgis Zablockis, Bal
tramiejus Vilentas, Aleksandras Rodū- 
nionis ir kiti. Mat, nevienam prote
stantizmą priėmusiam lietuvių kultū
rininkui Mažojoje Lietuvoje susidarė 
geresnės darbo ir gyvenimo sąlygos. 
Antai, mūsų žymusis humanistas, pir
mosios faktiškai, kad ir trumpalaikės, 
Lietuvos aukštosios mokyklos Vilniuje 
steigėjas (1539 ar 1540 m.), Abromas 
Kulvietis savo globėjai Žygimanto 
Augusto motinai Bonai skirtame rašte, 
spausdintame 1543 m., tarp kitko nu
rodė, kad daug mokytų lietuvių dėl 
persekiojimo turėję bėgti ir ieškoti 
prieglaudos Karaliaučiuje pas kuni
gaikštį Albrechtą ar ir kitur; ir pat? 
Kulvietis, jei nebegalėsiąs dirbti Bo
nos globoje, priimsiąs Albrechto siūlo
mą vedėjo vietą steigiamoje aukštojoje 
mokykloje, nors jam ir kitiems esą 
skaudu tarnauti svetimiems, kada galėtų 
būti naudingi saviesiems (pig. prof. V. 
Biržiška, Abromas Kulvietis — Pėd
sakai 1946., Nr. 2 p. 14). Tačiau atvykę 
Mažojon Lietuvon ir radę čia tokius 
pat lietuvius, tamsoje ir priespaudoje 
beskurstančius ir taip reikalingus kul
tūrinių pajėgų, daugumas taip ir liko 
čia darbuotis tų savo tautiečių naudai. 
Nepamiršo tačiau ir paliktos Didžio
sios Lietuvos. Antai, Mažvydo katekiz
mas lotynišku ketureiliu dedikuojamas 
Ad Magnum Ducatum Lituaniae (Di
džiajai Lietuvos Kunigaikštystei). Taip 
pat ir lietuviška prakalba autorius krei
piasi ne tik į vietos žmones, bet ir į 
visus lietuvius (lietuvnikump ir že- 
maičiump), meiliai juos vadindamas 
broliais ir seserimis.

Tų Didžiosios Lietuvos išeivių Mažo
joje Lietuvoje išleistieji raštai, kurie ne
abejotinai turėjo plisti ir visoje Lietu
voje, buvo šalia kitų aplinkybių vienas 
iš svarbių akstinų Didž. Lietuvos kata
likams susirūpinti savąja knyga. Juoba, 
kad abiejų Lietuvos dalių kultūrininkų 
tarpe nestigo 
Antai, XVI a. 
jos įkvėpėjas, 
M. Giedrditis, 
karų Europoje 
Jurgiu Zablockiu, Ab. Kulviečio drau
gu ir vienu iš pirmųjų mūsų rašytoju 

Pirmieji Mažosios Lietuvos rašyto
jai, kaip jau minėta ,buvo kilę iš Di
džiosios. Pirmasis reikšmingas vietos 
žmogus Maž. Lietuvos raštijoje buvo 
Jonas* Bretkūnas, šalia Daukšos žy
miausias mūsų XVI amž. rašytojas. 
Ilgainiui Mažoji Lietuva išsiugdė sa
vųjų rašytojų, nebegaudama jų iš Di
džiosios, nusilpus joje protestantizmui, 
kurs ir buvo anos savotiškos kultūrinės 
ekspansijos J Vakarus įkvėpėjas.

gas ar net ir visos jų šeimos suūetuvė- 
davo, pamėgdavo lietuvių kalbą ir kar
tais nejnaža nusipelnydavo lietuvių 
raštų ir 'apskritai kultūros srityje. Ryš
kiu pavyzdžiu galima nurodyti iš Sak-' 
sonijos XVIII amž- pradžios išeivio 
odininko kilusią Maž. Lietuvos kunigi) 
Ostermejerių šeimą, kurios trijų kartų 
penki nariai reikšmingai, ypač Got- 
fridas Ostermejeris (1716—1800), pasi
rodė mūsų XVIII amž. ir XIX a. pra
džios raštijoje. Kokių patriotų iškil
davo iš tų sulietuvėjusių kunigų tarpo, 
rodo Zigfridas Ostermejeris, kuris 1817 
m. išspausdintoje brošiūroje „Ar patar
tina išstumti lietuvių kalbą ir lietuvius 
sulieti su vokiečiais“ nepaprastai kar
štai puolė vokietininkų ketinimus. 
Anot jo, kiekviena kalba esanti Dievo 
dovana tautai, jos neatimama nuosavy
bė; kėsinimasis atimti tautai jos kal
bą, tai tikras plėšimas, tai didžiausio 
pasipiktinimo vertas despotizmas (die 
emporendste Tyrannei und die schrei- 
endste Despotic); būtų pagaliau pagei
dautina, kad tie, kurie gauna Lietu
voje prieglaudą, išmoktų lietuviškai, 
jiemą tačiau esą maloniau naudotis 
Lietuvos pajamomis, valgyti lietuvišką 
duoną ir, nesimokant lietuviškai, nie
kinti lietuvių kalbą ir reikalauti, kad 
lietuvių tauta ir jos kalba būtų išnai
kintos; „bet tiems ponams būtų gali
ma teisingai pasakyti, — rašo toliau 
Z. Ostermejeris —: jei jums šita kalba 
ir tauta nepatinka, ko jūs čia atsi- 
kraustote; mes ir be jūsų apsieiti ga
lime, jūs tik sumaiščių pridarote“.'

(b. <t.)

ir asmeninio kontakto, 
pabaigos katalikų rašū- 
Daukšos globėjas vysk, 
dar studentaudamas Va- 
turėjo artimų ryžių su

Panaiiai negalėjo nutraukti toji riba 
ir perkirstos tautos dvasinio bendrumo.

' Tai labai gražiai parodo kad ir pavir
šutiniškas žvilgsnis į mūsų raštijos 400 
metų istorinį kelią. Negalėdami trum
pame straipsnyje to dalyko smulkiau 
išnagrinėti, pasitenkinsime keliais ryš- Pasukusi savarankišku keliu, .Maž- 
kesniais faktais, ypač • iš senesnės Lietuvos raštija tolydžio augo, o jos 
gadynės. rašytojų skaičius didėjo. Reikia pa-

(Tęsinys iš nr. 28)
Tuo metu Sovietų ambasada taip pat 

nesnaudė: rugsėjo 8 d. Dominijos vy
riausybė gavo iš jos tokią notą:

„Ambasados pareigūnas Igor Serge- 
ievič Guzenko rugsėjo 6 d. neatvyko į 
darbą; Vėliau buvo nustatyta, 

.1. Guzenko pavogė 
dos pinigų sumą ir 
sislėpė.

Sovietų Sąjungos 
Užsienių reikalų 
skubių žygių surasti ir areštuoti L Gu
zenko ir pristatyti jį deportacijai.“

Kanados vyriausybė paprašė smul
kiau paaiškinti pavogtąsias sumas, ta
čiau ambasada nieko neatsakė- Vietoj 
paaiškinimo rugsėjo 14 d. ji atsiuntė 
labai skubią notą, kurioj tarp kitko 
buvo rašoma:

„Pagal vyriausybės instrukcijas am
basada pakartoja savo prašymą Kana
dos vyriausybei areštuoti Guzenko ir 
jo žmoną Ir be tardymo išduoti juos 
ambasadai grąžinimui į Sovietų Sąjun
gą“.

Bet tuo metu Kanados vyriausybė 
nematė jokio reikalo kam nors išduo
ti Guzenko. Užtrukusi ieškojimu prie
monių savo tiesumui pareikšti ir do
kumentų autentiškumui nustatyti, ji 
iš šios padėties išėjo iškeltomis vėlia
vomis.

Dokumentai nebuvo suklastoti: dau
gumas jų buvo rašyti ranka rusų kal
ba. Guzenko tvirtino, kad jie buvo 
parašyti pulk. Zabotino, pulk. Rogovo 
ir pulk. Moūnovo. Tyrinėtojai ap
lankė daugelį namų, į kuriuos šie ka
rininkai buvo kviečiami, ir viename 
jų (medžiotojų name) buvo surasta 
svečių knyga su šiuose namuose viešė
jusių vyriausybės ir diplomatinių pa
reigūnų ir šitų trijų vyrų parašais. 
Rašysenos ekspertai nustatė, kad Gu
zenko nurodyti rašysenos pavyzdžiai 
atitiko trijų pulkininkų parašus svečiu 
knygoje.

Be to, buvo daromi ir kiti tyrimėi. 
Guzenko turėjo keturių slaptų telegra
mų, siųstų rugpiūčio m. 24, 25 ir 31 d-d. 
iš Londono j Ottawą, nuorašus. Pa
tikrinus atitinkamose įstaigose, buvo 
nustatyta, kad šie nuorašai visai atiti
ko slaptas telegramas, kurių turinys 
galėjo būti žinomas Ūk D. Britanijos 
ir Kanados vyriausybėms.

Jau nebuvo jokios abejonės, kad 
Guzenko teigimai yra tikri, bet iškilo 
naujas klausimas: kokiu būdu išrauti 
sovietų slaptuosius agentus, kurie kaip 
vėžio, liga buvo apėmusi Kanados vy
riausybės vidujinius organus. Išversti 
dokumentai buVo sugrupuoti pagal šias

kad 
tam tikrą ambasa- 
su savo šeima pa-

ambasada prašo 
departamentą imtis

kategorijas:* atominiai ginklai, radaras, 
slaptos sprogstamos medžiagos, pasų 
klastojimas ir t. t.

Niekada' iki šiol šnipinėjimo istori
joj nebuvo patiekta viename ryšulyje 
taip rūpestingai parinktų dokumentų. 
Čia buvo net per daug įrodomosios 
medžiagos: tiktai vieni slaptų agentų, 
,Rusijos, Kanados, D. Britanijos ir JAV 
piliečių, slapyvardžiai užėmė tris pus
lapius. ,

Rugsėjo 21 d. inspektoriaus Leopol-

burge buvo susivažiavę lietuviai rašy
tojai tremtiniai. Tai antras suvažiavi
mas tremtyje, įvykęs jubiliejiniais lie
tuviškos knygos metais ir praėjęs to 
jubiliejaus ženkle. Dėl to visai natū
ralu, kad suvažiavimas buvo gausus — 
ne tik rašytojų atvyko iš visų trijų zo
nų po gausų būrį, bet ir nemaža sve
čių (žurnalistų, redaktorių, knygų lei
dėjų ir t. t.) dalyvavo suvažiavime — 
ir praėjo darbingoj nuotaikoj.

Liepos 11 dieną suvažiavimas prasi
dėjo pamaldomis Hochfeldo katalikų 
bažnyčioje. Mišias laikė ir pamokslą 
apie kūrybinio žodžio galią ir jo at
naujinimą pasakė prof. St Yla.

Iškilmingame atidarymo posėdyje 
prof. Pr. Skardžius skaitė mokslinę 
paskaitą apie M. Mažvydą ir jo reikš
mę lietuvių raštijoje. Suvažiavimą 
sveikino visa eilė lietuviškų organiza- 
cijtį ir komitetų atstovų bei šiaip as
menų.

Keliuose darbo posėdžiuose buvo ap
tarta visa eilė organizacinių ir kultu- kai, beletristai, dramaturgai, grožinės 
rinių klausimų, susijusių su rašytojo 
darbo ir gyvenimo sąlygomis bei svar
biausiais tautiniais uždaviniais trem
tyje. Siauriau ar plačiau buvo refe
ruoti ir diskutuojami šie klausimai: 
knygų leidykla, bendradarbiavimas su 
kitų tautų rašytojais, pastangos daly
vauti Pen klube, literatūros ir rašyto
jų klausimas perijodinėje spaudoje, 
rašytojų namų klausimas, lietuvių 
grožinės literatūros vertimas j sveti
mas kalbas ir kt. Suglaustai galima 
pasakyti, kad visų diskusijų ir refe
ratų vedamoji mintie sukosi apie lite- 
tatūros' meninio lygio pakėlimą, apie 
lietuvių tautos reprezentavimą pasau
lyje ir apie rašytojo medžiaginės ir 
moralinės būklės pagerinimą.

Tačiau epochinės reikšniės klausimas

Dovydėno pranešimo ir gyvų diskusijų 
suvažiavimas nutaria įsteigti Kultūros 
Fondą ir jo statutui paruošti ir susi
tarti su visuomeninėmis lietuvių trem
tinių institucijomis ir kitų kultūros 
sričių veikėjais išrenkama organizaci
nė komisija (L. Dovydėnas, 
nis, St. Yla, V. 
Pradžiai „Patrios“ 
aukoja 1000 RM.

Svarbus buvo ir 
ganizacijos 
tremtyje veikusi be įstatų 
datuosi senosiomis Liet, 
tradicijomis ir pirmojo 
tremtyje (1946 m. žiemą) 
šiame suvažiavime gauna 
tus, savo dvasia artimus 
Dr-jos įstatams, Ūk pritaikytus trem
ties gyvenimo sąlygoms. Nariais gali 
būti senieji draugijos nariai, padavę 
atatinkamą pareiškimą, o naujus na
rius priima visuotinis draugijos narių 
suvažiavimas. Nariais gali būti lyri-

Alantas, 
leidykla

Žemkal- 
Leskaitis). 

tuojau pa-

-A V

Gražusis Palangos pajūris vasarą

rašytojų 
sutvarkymas.

pačios or- 
Draugija 

— vadovau- 
Raš. Dr-jos 
suvažiavimo 

nutarimais— 
naujus įsta- 

Liet. Raš.

literatūros vertėjai, literatūros kritikai 
bei® liter, istorikai, pasireiškę savai
minga kūryba ar mokslo darytais. Pa
gal naujuosius įstatus priimti 7 nauji 
nariai. Draugijos valdyba įgalėta 
peržiūrėti ir pagal įstatų nuostatus pa
tikrinti praėjusio suvažiavimo priim
tuosius narius. Draugijos garbės na
riais pakelti: suvažiavime dalyvaują —r 
Vydūnas, M. Vaitkus, J. Vilkutatis-Ke- 
turakis — ir nedalyvaują — V. Krėvė- 
Mickevičius, Myk. Biržiška ir Ve. Bir
žiška. *

Dar viena naujiena, atžymėta įsta
tuose, kad jei kurioje nors valstybėje 
atsiranda apie 10 rašytojų tremtinių, 
gali būti steigiami draugijbs skyriai.

Naujai išrinkti draugijos vykdomie
ji organai: valdybon — St. Santvaras,

dauskas, B. Brazdžionis (kand. ■ St. 
Yla ir A. Rūkas); revizijos komisijon 
— L. Dovydėnas, J. Švaistas ir J. Žu- ' 
kauskas; garbės' teisman — M. Vait
kus, Aug.-Vaičiūnienė, F. Kirša-

Suvažiavimui vadovavo: prezidiu
mas — F. Kirša, H. Radauskas, J. Jan
kus; sekretoriatas — VI. Prosčiūnaitė 
ir P. Jurkus. ;

Šis suvažiavimas parodė, kad mūsų 
rašytojai tremtyje netik nepalūžo, 
kad jie dirbo kūrybinį darbą, viešai 
pasireikšdami perijodinėje spaudoje, 
atskirais leidiniais, kurių pats įspūdin
giausias sutelktinių jėgų pademonstra
vimas yra metraštis „Tremties metai“, 
bet kad ir organizaciniu atžvilgiu nėra 
pakrikę, nore ir plačiuose plotuose iš
blaškyti.

Suvažiavimo pabaigoje priimta visa 
eilė sveikinimų ir rezoliucijų ir atsi
šaukimas į viso pasaulio rašytojus, 
kreipiąs dėmesį į tą tragišką likimą, 
kuriame taip žiauriai naikinama lietu
vių tauta- '

Suvažiavimo proga rašytojai ir lie
tuviškoji Augsburgo visuomenė gavo 
pasigrožėti keletu koncertų. Išvakarė
se (7. 10) nemaža suvažiavimo dalyvių 
pateko į nuostabiai puikų vokiečių vi
suomenei suruoštą pianisto Andriaus 
Kuprevičiaus fortepiono koncertą. Ki
tą vakarą lietuviškos knygos 400 me
tų sukakčiai paminėti suruoštas litera
tūros vakaras. . Pradžioje Dr. Vydū- , 
nas skaitė paskaitą „Rašytojo uždavi
nys“, toliau dramos aktoriai H. Ka- . 
č'nskas, J. Palubinskas, A. Brinką, L- 
Kevalaitytė ię B. Pūkelevičifitė dekla
mavo ir skaitė ištraukas iš M. Mažvy
do, Kr. Donelaičio, Maironio, A. Ba
ranausko ir V. Krėvės raštų. Senasis 
lietuviškas žodis, aktorių širdyje at
gaivintas, iš naujo sušvito visu savo 
grožiu. Suvažiavimo pabaigai malonų 
koncertą davė J. Kačinsko vadovauja
mas choras ir -solistai: St. Baranaus
kas, A. Paukštys, J. Krikštolaitytė ir 
J. šeštakauskienė.

Augsburgo liet, komitetas ir visuo
menė suvažiavimą nuoširdžiai rėmė ir 
Rašyt. Dr-jos vadovybei visur padėjo, 
kad dalyviai būtų ir sotūs, ir patogiai 
išsimiegoję. Lietuviškas nuoširdumas 

. sujungtomis jėgomis sudarė sąlygas, 
kad suvažiavimas puikiai pavyko.

— lis —

•'nusus

ATSIŲSTA PAMINĖTI leista V- Europoje aštuntasiais tėvynės Tai lengva publicistine forma pa-
Stasys Mingaila, Nepakenčiamo imo- laisvės paneigimo metais, 120 psb, teikti mąstymai apie skaudžią treniū- 

gaus užrašai. Rankraščio teisėmis iš- spausta rotatorium, kaina nepažymėta, nio gyvenimo realybę ir neišspręstas

Sovietų žvalgyba
— Jo asmenybė dar nenustatyta, dos parlamentui pareiškęs, kad daly- 

Spėjama, kad jis galįs būti mokslinin- kas liečiąs tokį reikalą, kuris negalįs 
kas, veikiąs šito darbo centre- Pagal būti patikėtas telegrafui.
telegramas Nr. Nr. 244 ir 11955 rugsėjo 
7 d. Alek turėtų būti Londone ir ban
dyti susisiekti su Sovietų atstovu. Ma
nau, kad Tamstai būtų įdomu išgirsti

do vadovaujami ekspertai galėjo mi- 1*1 turint- 
nisteriui pirmininkui pranešti:

Įrodomoji medžiaga patvirtina, kad 
čia veikia organizuotas slaptų agentų 
tinklas; kurio uždavįnys yra išgauti iš 
Dominijos vyriausybės įstaigų ir pa
reigūnų slaptų informacijų. Sitam 
darbui pagal tiesiogines Maskvos in
strukcijas vadovauja tam tikras SoVie- 
tų ambasados narių skaičius. Visi ši
tie agentai buvo nustatyti pagal jų sla
pyvardžius, pav., pu]k. Zabotino sla
pyvardis yra „Grant“.

Pulk. Zabotinas pagal šnipinėjimo 
ptogramą rūpinosi: 1) atomine ,bom- vykdamas jis aplankys uranijaus gamy
ba, jos struktūra, technologiniu proce
sų ir brėžiniais; 2) uranijaus 235 pa
vyzdžiu ir smulkmeniškomis žiniomis 
apie jo gamybos vietą; 3) tautinės ty
rimų tarybos (National Research 
Council) knygynu, ir 4) JAV kariuo
menės dalių judėjimu“.

Buvo nurodyta ir kiti sovietų žval
gybos Objektai, apėmusieji V-bombas, 
elektroniškus sviedinių degtuvus, ra
darą ir supersprogstamąją medžiagą 
RDX.

Ministeris pirmininkas paklausė:
— Ar galiu aš sužinoti, iki kurio 

laipsnio jiems tai pavyko pasiekti?
Nepakeisdamas veido išraiškos, bet 

faktus patvirtinančiu balsu pranešėjas 
atsakė:

— Čia nebuvo apsirikimų.
Išgirdę tokį' 'atsakymą, aukšti valsty

bės pareigūnai nejaukiai nutilo.
— Ar kai kurios smulkios žinios 

apie atominius ginklus taip pat jiems 
pateko? — paklausė ministeris pirmi
ninkas.

— Čia, štai, yra telegrama Nr. 241, 
paremta agento „Alek.“ pranešimu ir 
rugpiūčio 9 d. pasiųsta j Maskva:

„Direktoriui. Faktai patiekti Aiek... 
Clintono gamybos įmonėse magnetiniu 
būdu kiekvieną dieną yra iškasama 
400 gr- uranijaus 235. „49“ yra iška
sama dvigubai. Alek. įteikė mums 
platiną su 162 tnikrogramais uranijaus 
233. Grant.“

— Kas yra Alek? —- paklausė minis
teris pirmininkas.

Pranešėjas patraukė pečiais:

Rugsėjo 28 d. Kingas iš Ottawos iš
vyko ir kitą dieną jau tarėsi sų prezi
dentu Trumanu Vašingtone. Per pasi
tarimus išryškėjo sovietų špionažo 
aferos apimtis, 
dos ministeris 
įsėdo į Queen 
j D. Britaniją.

Ministeris pirmininkas tuo metu bu
vo nuolatinėje javo rezidencijoje 
Chequers. Jam buvo pranešta apie 
Kingo vizito svarbumą, ir jis pakvietė 
Kingą tuojau atvykti. Prieš tai į 
Chequers buvo iškviestas ir Scotland 
Yardo vyr. įgaliotinis, pulkininkas lei
tenantas Leonard Burt, kuriam buvo 
pavesta nustatyti Alek asmenybė ir 
prižiūrėti slaptojo 
siančio kitos dienos (spalio 7 d.) va
karą, sekimą. Pulk. Burt. šiam darbui 
talkininku pasikvietė slaptosios polici- 

mėnesiui atvyksiąs j Kanadą. Mes iš- jos inspektorių William ’ 
mokėjome jam per 500 dolerių. 
Grant.“

Į šią telegramą gauta tokio turinio 
telegrama Nr. 11955:

„Grant’ui. Susitikimo paruošiamieji 
darbai nėra pakankami. Pranešu nau
jas aplinkybes.

1. Vieta: priešais Britų Muziejų, 
Great Russell gatvės priešingoji pusė. 
Alek ateina nuo Tottenham Court 
plento, o ryšininkas — nuo Southamp
ton Row. '

2. Laikas: 8 vai.'
3. Atpažįstamieji 

kairiojoje rankoje 
Times, o ryšininkas 
je žurnalą Picture Post.

4. Atsiliepimas: ryšininkas paklaus: 
„Kuris yra trumpiausias kelias į 
Strand’ą?“, o Alek atsakys: „Eikite 
tiesiog, aš taip pat tuo keliu einu.“ 
Direktorius.“

Ministerio pirmininko palydovams 
pasidarė aišku, kad kuo skubiausiai 
reikia nustatyti Alek asmenybė, 
nes kitaip kiekviena atominės bombos 
raidos ir jos gamybos apsaugojimo 
priemonė būsianū visai bevertė. Mi
nisteris pirmininkas nusprendė, kad 
reikalas yra toks jautrus, kad kurių 
nors rezultatų galima paniekti įtiktai 
pačiam susisiekus su prezidentu Tru
manu ir Britų ministeriu pirmininku 
Attlee.

Vėliau ministeris pirmininkas Kana-

Granto prieš 
toje į Maskvą 
koma:

„Direktoriui.
kimo su Alek Londone aplinkybes. 
Alek pageidauja dirbti King's koledže, 
Strange. Susitikimai spalio 7, 17 ir 
27 d. d. gatvėje, priešais Britų muzie
jų. Laikas — 11 vai. vak. Atpažinimo 
ženklas — laikraštis kairiojoje ranko
je. Atsiliepimas — geriausi linkėji
mai Mikel’iui. Rugsėjo pradžioje 
Alek turi skristi j Londoną. Prieš iš-

keletą savaičių pasiųs- 
telegramoje Nr. 244 sa-

sovietų
Po pasitarimų Kana- 

pirmininkas New Yorke 
Mary laivą ir išplaukė

Mes nustatėme susiti-

susitikimo, jvyk-

bps įmones Petawawa apygardoje. Jis 
tvirtino ateinančiais metais vienam

ženklai: Alek
laikys laikraštį 

kairiojoje ranko-

Whitehead- 
informacijų 

norįs dirbti 
nes, jei jis iš 
apie atominę

Viena neįkainojamų 
buvo žinia, kad Alek 
King’s koledže, Strande, 
viso ką nors nusimano 
energiją, tai jis turįs būti fizikas. 
Reikėjo nustatyti, kuris fizikos fakul
teto narių neseniai buvęs Kanadoje.

Burt’ui ir Whitehead’ui pasiteiravus 
tuo reikalu King’s koledže, fizikos sky
riaus vedėjas jiems iš karto atsakėt

— Tai turėtų būti dr. May, dirbęs 
atomo energijos srityje Montrealyje.

Burt, pavartęs fakulteto registerio 
puslapius, atrado tokius įrašus: „Dr. 
Alan Nunn May, universiteto profeso
rius, Stafford Terrace, Kensington. 
Nuclear fizikos. skyriaus vyresnysis 
narys ir b-vės Imperijos chemijos pra
monės narys.“

Ar iš tikrųjų jis buyo Maskvos te
legramos Alek? Nurodytą dieną pa
reigūnai buvo pasiųsti į Stafford Ter
race, kad iš slaptos vietos pasektų fizi
ką. Panašiu būdu buvo pasirengta ir 
prie Britų muziejaus.

Atėjus susitikimo laikui, Dr. May 
sekančios akys atrado jį sėdintį fotely
je su pypke ir šliurėmis prieš savo 
namo langą. Atrodė, kad jis yra įsigi
linęs tik į skaitomą knygą. Net 
8 vai. pasibaigus, jis nepajudėjo, 
pat nutiko ir prie muziejaus.

Gavęs iš abiejų vietų stebėtojų 
nešimus, pulk. Burt nusprendė, 
laikinai reikalai yra sustoję.

ir
Tas

pra- 
kad

problemas.
Lord Baden-Powell of Gilwell, Skau

tų vadovui. Skautų lavinimo teorijos 
vadovėlis. Vertė sktn. Ona Saulaitienė 
ir A. Landsbergis. Redagavo ir Ba- 
den-Powellio biografiją parašė vyr. 
sktn. Stasys Jakštas. Išleido LTB lei
dykla „Aistia“, Kassel-Mattenberg, 
1947 m., 74 psl., kaina nepažymėta.

Pranas Lembertas, Baltija šaukia, 
antroji lyrikos knyga. Išleido „Lithua
nia“, Oldenburgas, 1947 m. Tiražas 
2000 egz., 48 psL, kaina nepažymėta-

Pranas Enskaitis. ARTIMUI PAGAL
BON. Gerojo darbelio vaizdeliai- 
„Gintaro“ tunto leidinys. MeeAeck. 
1947. Rotatorinis leidinys. Kaina nepa-. 
žymėta.

Studentų Varpininkų organas STU
DENTŲ VARPAS 3 nr. 26 puslapiai, 
didelio formato.

Scotland Yardas pasiuntė karališkai 
Kanados raitajai policijai prnešimą, 
prašydamas nustatyti, kaip glaudžiai 
Dr. May kelionės yra susijusios su te
legramoje Nr. 241 nurodytais įvykiais.

Atominės energijos Petawawa įmo
nių Montrealyje ir Chalk River vyr. 
direktoriumi buvo dr. John Douglas 
Cockcroft, pasaulinio garso mokslinin
kas. Dr. Cockcrofto užrašai parodė, 
kad dr. May ne tik dukart' (paskutinį 
kartą gruodžio 3 d.) buvo atvykęs į 
Petawawą, bet keletą išvykų buvo pa
daręs ir į pagrindines Manhattan tyri
mo laboratorijas Chichagoje, kur da
lyvavo keliuose eksperimentuose su 
JAV mokslininkais. Prieš keletą die
nų, po paskutinio savo apsilankymo 
rugsėjo 3 d. Petawawoje, jis išvyko į 
Angliją, ir, kaip telegramoje buvo nu
rodyta, pagal rastus įrašus ateinan
čiais metais turėjo vėl atvykti vieno 
mėnesio darbams-

Nebuvo nei vieno kito mokslininko, 
kuris buvo numatęs grįžti ateinančiais 
metais. Išvada aiški!

Pranešimas apie Dr. May buvo pa
siųstas Manhattan inžinerijos apygardos 
direkcijai Vašingtone, kuri tuojau pa
informavo generolą Leslie 'R. Groves.

Vienas pagrindinių JAV karo žinių 
tarnybos reikalavimų yra, kad dirbą 
slaptą darbą pareigūnai gali patirti 
tik tai, kas yra reikalinga jų tiesiogi
niam darbui. Todėl Kanados tautine1 
tyrimų taryba, prieš prašydama dr. 
May leidimo atvykti į JAV, pasiuntė 
generolui Groves jo žinių lapą.

Vėliau gen. Groves grąžino užpildy
tą dr. May žinių lapą, kuriame buvo’ 
nurodyta, kad pastarasis triskart ap
lankė atomo tyrimų laboratorijas Či
kagoje ir kad paskutinysis jo lanky
masis įvyko 1944 m. tarp rugsėjo 25 
ir spalio 30 d. Lankymosi metu jis 
bendradarbiavo su kitais mokslininkais 
ypatingai svarbioje ir slaptoje tyrimų 
šakoje.

Todėl prašymas ketvirtą kartą at
vykti dr. May į laboratorijas genero
lui Groves atrodė neleisūnas dėl sau
gumo sumetimų, nes dr. May būtų ga
lėjęs perdaug sužinoti apie atskirai at
liekamus įvairių rūšių tyrimus. Ir ge
nerolas atsakė maloniai, bet tvirtai: 
„Ne“.

Tuo tarpu dr. May Londone buvo 
pastoviai sekamas: kiekvienas jo 
žingsnis buvo užrašomas. Bet savaitės 
praėjo, o dr. May nerodė jokio noro 
daryti taip, kaip telegramose buvo nu
rodyta.

Ministeris pirmininkas Kingas kartu 
su ministeriu pirmininku Attlee ir užs- 
reik. min. Bevinu visą laiką tarėsi dėl

dokumentų galimų politinių pasekmių. 
Jie nutarė, kad šnipinėjimo veiklos su
sekimas prieš keturių Didžiųjų konfe
renciją grtfodžio mėn. gali įnešū į jų 
tarpusavius santykius tam tikros dis
harmonijos. Pagaliau Kingas ir Att
lee nusprendė pasitarū su prezidentu 
Trumanu.

Maskvos reakcija j šių vyrų trijų 
dienų pasitarimus buvo pažymėtina- 
Kai Trumanas, Attlee ir Kingas tarėsi 
jūrų jachtoj Sequoia, Sovietų Sąjunga 
šventė 28-rių metų Rusijos revoliuci
jos sukaktuves, kurių metu užsienių t 
reikalų ministeris Molotovas savo 80 
min. trukusioje kalboje tarp kitko pa
sakė:, „Dabartiniu metu yra neįmano
ma išlaikyti didelio masto paslaptį vie
no krašto arba kelių kaimyninių kraš
tų kontrolėje.“

Kingui grįžus* į Ottawą, Attlee suži
nojo iš pirmųjų šaltinių naujų šios 
bylos davinių.

Pirmasis tardytojų uždavinys buvo 
neleisti nieko patirti apie šnipinėjimo 
veiklos susekimą pulk. Zaboūnui, kad, 
jis apie tai neįspėtų savo bendradar
bių kanadiečių. Nors rusų karo atta
che ir žinojo apie keletos dokumentų 
trūkumą, tačiau buvo jaučiama, kad 
jis nieko nežino, jog Guzenko yra iš
davęs ir telegramas, kurios prieš mė
nesius jam buvo įteiktos sudeginu.

Tardytojai taip pat žaidė ir su Za
botino baime dėl represijų iš Maskvos. 
Buvo jaučiama, kad pulkininkas, ne
tikras dėl savo likimo, sąmoningai ma
žino netekti] dokumentų vertę ir visą 
Guzenko įvykį suprastino „iki tam tik
rų sumų pasisavinimo“, kaip apie tai 
buvo pranešta ir diplomatinėse no
tose.

Taigi per rugsėjo, spalio ir lapkri
čio mėn. pulk. Zabotinas ir jo ben
dradarbiai veikė, tarytum nieko svar
baus nebūtų įvykę.

Per 1945 metus buvo padaryta pa
žymėtina pažanga svarbiausių šnipinė
jimo bylos dalyvių išaiškinime.

Tarp kitų dokumentų buvo ir siun
čiamųjų raštų knygutė, _ kurioje pulk- 
Zaboūn žymėdavo kiekvieną jo išsiųs
tą raštą - į Maskvą. Inspektorius Leo
poldas nusprendė, kad tai yra viso 
šnipinėjimo ūnklo raktas, parodęs ne 
tik siunčiamos informacijos turinį, bet 
ir jos šaltinį.

Šios knygos Nr. 175 buvo skirtas No
rai ir apėmė 10 telegramų, 3 ankietas 
Ir 11 fotografijų. Guzenko atsirdinė 
šias telegramas užšifravęs. Jam bnvo 
įsakyta telegramų tekstus sudeginti, 
bet jis laikė seife, ir dabar jie pateko 
į Kanados vyriausybės rankas.

(b. d.)
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Iš Flensburgo lietuvių gyvenimo Laiškai iš Anglijos
PIRMIEJI LIETUVIAI EMIGRANTAI 

IŠ FLENSBURGO Į KANADĄ
Kaip jau anksčiau buvo ekelbtg, iš 

Šlezvigo-Holšteino pabaltiečių bei ukrai
niečių DP stovyklų 400 viengungių vy
rų bus imama miškų kirtimo darbams 
į Kanadą. Šitokia savanorių registra
cija jau buvo anksčiau, susiregistravu- 
sieji asmenys buvo sugabenti į Liubeką. 
Čia apie 2 savaites buvo pagrindinai ti
krinama sveikata, o taip pat įvykdytas 
ir politinis apklausinėjimas. Iš Flens
burgo lietuvių stovyklos Muetzelburge 
buvo nuvykę 15 viengungių Vyrų, no
rėjusių vykti Kanadon- Vienas sava
noris pačioje pirmojoje komisijoje dėl 
turėto sužeidimo buvo atleistas, o pa
čioje’ pabaigoje paaiškėjo, kad iš 
flensburgiečių lietuvių savanorių dar 6 
jauni ir stiprūs vyrai nepriimti Kana
dos komisijos. Nepriimti dėl labai men
kų priežasčių: vienas pripažintas, kad 
nesugebėsiąs mišką kirsti, kito širdis 
truputėlį išsiplėtusi, trečio plaučiuose 
pastebėtos mažytės sukalkėjimo žymės 
ir pan. Žodžiu, Kanadon emigrantų 
atranka daroma labai didelė ir gali ne
patekti net ir toks asmuo, kuris jau
čiasi vispusiškai sveikas ir pajėgus.

Liepos mėn. 2 d. Flensburgo DP sto
vykloms pranešta, kad tiems patiems 
darbams Kanadoje vėl gali užsirašyti 
170 savanorių viengungių vyrų vien iš 
Flensburgo pabaltiečių bei ukrainiečių 
tarpo. Ir šiuo kartu statoma griežta są
lyga: savanoris negali būti vedęs. Emi
gracija į Kanadą lietuvių tarpe susido
mėjimas yra gana gyvas, tačiau tokių 
vyrų, kurie atitiktų statomus reikalavi
mus, nebėra, nes apie 90%. darbingų 
vyrų, o iš viso 147 Flensburgo lietu* 
viai, jų tarpe gyd. J. Pūdymaitis su 
šeima, Stasys Kuzminskas, žurn. J. Sen
kus ir kt.,x su pirmuoju transportu sa
vanoriais darbininkais išvyko į Didž. 
Britaniją (av)

FLENSBURGO LIETUVIAI ATSIS
VEIKINO SU SAVO UNRRA-os 
DIREKTORIUM KPT. A. D. R.

METAXA
Liepos mėn. 2 d. su Flensburgo lie

tuvių stovyklos „Muetzelburg“ gyven
tojais atsisveikino bu v. UNRRRA-os 
Team1 73 direktorius,, britų karo lai
vyno kpt. A. D. R. Metaxa, kuris 
Flensburgo tremtinių stovyklas tvarkė 
nuo 1946 m. Kalėdų. Tai buvo beveik 
vienintelis iš visų buvusių Flensburge 
UNRRA-os pareigūnų, kuris vispusiš
kai suprato pabaltiečių tremtinių pa
dėtį bei jų reikalus. Tiesa, prieš tai

pročius bei tradicijas, ir ten visa tai 
lygiai taip branginkite, kaip čia, Vo
kietijoje, branginote ir puoselėjote.

Baigdamas savo atsisveikinimo žodį, 
kpt. Metaxa pareiškė pereinąs dirbti 
į IRO, kur ir toliau pažadėjo visais 
galimais būdais rūpintis tremtinių ge
rove. Visiems lietuviams linkėjo, kuo 
greičiau išvykti į Didž- Britaniją ir 
ten pradėti naują normalesnį ir sotesnį 
gyvenimą.

Stovyklos gyventojų vardu su 
išvykstančiu direktorium atsisveikino 
„Muetzelburgo“ lietuvių stov. vedėjas 
Vyt. Bulota, padėkodamas kpt- Metaxa’i

už nuoširdų rūpestį ir linkėdamas jo 
ateities darbuose visokeriopos sėkmės*

Įteikus gėlių puokštę, išvykstančiam 
direktoriui stovyklos gyventojai sudai
navo „Ilgiausių metų“.

Nuo liepos 1 d- Flensburgo stovyklas 
perėmė CCG (Britų Kontrolinė Komi
sija) ir tiesioginiu šitų stovyklų ad
ministravimu rūpinasi CCG karininkas, 
taip pat anglų laivyno kapitonas Da
vies, buvęs UNRRA-os vicedirektorius. 
Jis taip pat yra nuoširdus DP draugas 
ir atjaučia pabaltiečių tremtinių sunkią 
padėtį. (av)

Taip pat mokamas toks pat atlyginimasPO DVIEJŲ DARBO SAVAIČIŲ
Iš pereinamosios stovyklos 113 lie- dienas, jei tik yra gautas iš

tuvių ir apie 30 estų buvome pervežti 8ydyt°j° pažymėjimas. z 
į pas ūkininkus dirbančiųjų stovyklą 
prie Sleaford miestelio- 
Kesteven’o rajono žemės ūkio komite
to žinioje ir iŠ šitos stovyklos vyksta
me į darbus pas ūkininkus. Vykstame 
dviračiais ir autobusais, pagal ūki
ninko nuotolį "nuo stovyklos. t

Stovykla. Mediniai barakai, kokių 
Kiekviepame bara-

Guli- 
žhio-

Rotenburgo lietuvių vaikų grupė prie savo „namų“

Atidaromas L. T. Baletas
• Augsburge suburtos visos mūsų 
tremtyje esančios ir joje išaugusios ba
leto jėgos.- Vadovauja baleto artistai 
Vasiliauskas ir Čunovas, dalyvauja: T. 
Babuškinaitė, A. Šlepetytė, V. Adoma
vičiūtė, Ceglokovaitė, J. ir R- Draz- 
dauskaitės, Dobertaitė, Kepalaitė, Šo- 
dzeviciūtė, Pobedinaitė, Smolskaitė, 
Kaliskienė, Ambrazas, Baublys, Bru- 
neizeris, Cunovas, Madzeliauskas, Ma
želis, Puodžiūnas/ Velbasis, Liepinas, 
Vasiliauskas, Žygas ir kt-, viso apie 
30 asmenų.

Statomas Delibo baletas ■ „Kopelia‘v. 
Dailininkas p. Vilimas, baletmeisteris 
p. Bandzevicius. Dekoracijas ir kos
tiumus gflmina Augsburgo miesto tea
tro dirbtuvės- Baldinius batukus siu- 
<a Kauno teatro specialistas p. Indra- 
šius. Repeticijos vyksta lietuvių sto-

HANAU -RUOŠIASI L. T. OPEROS 
GASTROLĖMS

Hanau lietuvių tremtinių bendruo
menė ruošiasi Lietuvių Tremtinių Ope
ros atsilankymui. Jau esąs sutartas 
Frankfurto simfoninis orkestras, su 
kuriuo eis „Sevilijos kirpėjas“. Gas
trolių laikas dar nenustatytas, bet rert- 
gėjai projektuoja apie rugpjūčio 5 d. 
Opera Hanau galėtų- turėti 4—6 spek
taklius-
P. P. DIKINIAI IŠVYKSTA Į AN

GLIJĄ
Liepos 14 dieną iš Augustdorfo sto

vyklos į Angliją išvyko du lietuviai — 
artistai p- p. Dikiniai — p. Lemešytė 
Dikinienė ir p. A. Dikinis, abu dirbę 
Vilniaus „Vaidilos“ teatre ir tremtyje 
„Aitvaro“ teatre, Detmolde.

daug Vokietijoje- 
ke apgyvendino po 12 žmonių, 
me dviaukštėse lovose. Dviem 
nėm yra skirta komoda ir nedidelė 
spinta drabužiams. Kasdien yra karš
tas dušas, Jau įrengtas klubas*-skaityk- 
la, kurioje yra ir radio aparatas. Prieš 
mums atvykstant stovykloje gyveno
vok. belaisviai, tai stovyklos rajonas 
dar ir dabar apsuptas spygliuotų 
lų tvora-

Aprūpinimas. Maitinimas 
YMCA-os priežiūroje. Kiekvienas w 
vome po 3 kaldras (dekius), 2 paklo
des, du pagalviukus su užvaikai inkais 
ir rankšluostį. Lovos baltinių plovi
mu rūpinasi komitetas, o už asmenis, 
kų baltinių Hšplovimą tenka patiems 
mokėti- Dviem savaitėm duoda ga
baliuką tualetinio muilo.

Darbas. Visi dirbam pas ūkinin
kus, tik keletas žmonių mašinų remon
to dirbtuvėse. Vieni1 kaupia bulves 
ir runkelius, kiti veža dobilus — žo
džiu, įvairiarūšiai daiba'i. Pažymėti
na. kad nemažai ūkininkų dar turėjo 
pernykščio nekulto derliaus ir jį rei
kėjo kulti., O dabar (liepos prttdž'io- 
je) jau pradėjo kasti bulves- x

Pirmosios darbo dienos buvo sun
kios, ir daugelis „savanorių darbinin- 

tkų“ po dienos darbų prie runkelių 
retinimo sunkiai belankstė savo nuga
rą. Tačiau dabar, įpusėjus trečiajai 
darbo savaitei, /visi pradeda priprast*! 
ir apie save dairytis —- grįžta gera nuo
taika.

Darbo tempas pas ūkininkus 
didelis 'ir jį lengvai išlaiko ir 
ūkio darbų nedirbęs asmuo.

Mums buvo paaiškinta, kad 
tik sezoniniai darbininkai, o 
kus nepatekom dėl gyvenamųjų. patal
pų trūkumo.

Atlyjį’nima^ Pagrindinis atlygini
mas yra 4 svarai už darbo savaitę. 
Lietingomis dienomis į darbą neva
žiuojame, bet atlyginimas mokamas.

Atskaito maistui, 
Čia esame draudimo mokesčiams 

Taigi už darbo savaitę 
kas 2,5 svaro ir 2,5 peno, 
kad greit atlyginimas būsiąs padidin
tas, ir gausime po 3 svarus į rankas.

Kainos. Gavus 2,5 svaro jau norisi 
išeiti į artimą miestelį ir apsidairyti. 
Krautuvėse prekių yra- 
gūs: vyšnių svaras — 3 šilingai, tiek 
pat slyvos, pamidorai. Apelsinai anks
čiau kainavo po 3 penus kiekvienas, o 
dabar jau po 8 penus.

Turint kuponų, už 8 svarus galima 
nupirkti visai gerą kostiumą, nors yra 
gražiai atrodančių ir už nepilnus 3-

vie-

Batai — nuo 18 šilingų. Lietpalčiai 
labai įvairūs ir jų kainos taip pat įvai- 
rips. Apskritai, Šilkiniai ir vilnoniai- 
gaminiai yra brangoki. Taip pat la
bai brangūs čemodanai — paprastas, 
pbprerinis — iki 5 svarų! Jie priskai- 
tomi prie nenormuotų prekių.

Kultūrinis gyvenimas dar tik užuo
mazgoje, nes karkart atvyksta naujų 
žmonių, atsiranda vis naujos dirban
čių stovyklos, o jos tarp savęs dar ne
turi ryšio. Be to, reikia nugalėti dar
bo nuovargį, priprasti. Visa tai vyks
ta iš lėto. Tačiau jau kultūrinėje sri
tyje žengiami pirmieji žingsniai. Jau 

Vaisiai bran- yra stovyklų, kuriose chorai repetuoja 
dainas. Tačiau reiktų vienijančios 
rankos. Daug kalbama apie lietuviš
kos organizacijos, kuri apimtų visus 
Anglijos lietuvius, reikalingumą. An
glijos lietuvių esamos organizacijos 
yra tik lokalinės ir didesnių uždavinių 
nuveikti negalės. Jonas Biržys

patalpoms ir 
arti 1,5 svaro, 

gauname į ran-
Šnekama,

Mūsiškiai Angli j o j e gerai j aučiasi
Atvykom į Market Harborough pe

reinamą stovyklą. Ši vietovė vidurio 
Anglijoje, pusiaukely tarp Leicester ir 
Northeampton. Vietovė labai graži, 
kalvos ir pievos. Aplink vien žemės 
ūkio kraštas ir iš čia skiria darbams 
daugiausiai į žemės ūkĮv Stovykloje 
tenka laukti paskyrimo į darbus 3—7 
savaitės. Stovykla didelė, įrengta .ame
rikiečių karių barakuos^. Barake gy
venu po 12 žmonių. Stovykla nepa
naši į vokiškas — barakai geriau 
įrengti, jokių dulkių — visur žolė ir 
asfalto takai- Valgyti gaunam 4 kart 
į dieną. Maistas geras, bet mums dar 
atrodo jo dar kiek maža, 
vykios gyventojai sako, 
Pavyzdžiui, pailiustruosiu 
nos meniu: 1) pusryčiai: 
pieniškos sriubos, vienas kiaušinis, ar
batos su pienu puodukas, trys riekės 
baltos duonos ir truputis apelsino mar
melado. 2) pietūs: lėkštė sriubos, 50 
gr- mėsos su sosu, bulvių košė su pu
pom ir pudingo lėkštelė. 3) pavaka
riai: žuvis su bulvių koše, trys riekės 
duonos su trupučiu sviesto, ir marme
lado 4r kakao puodukas* 4) vakarienė: 
lėkštė 'sriubos. Žinoma, tas meniu kas
dien keičiasi. Dirbantieji gauna žy- 

esame’ miai geresnį maistą ir tvirtina, kad jo 
į fabri-

yra 
ga-

yra ne- 
niekada

Senesni sto- 
kad įprasim. 

vienos die- 
lėkštė tirštos

pilnai pakanka. Toje stovykloje gau
nam po 5 šilingus į savaitę- Čia gau
sim angliškus dokumentus, rūbų ir šo
kolado korteles.

Dabar bendri įspūdžiai: kraštas, iš
skyrus pramonės rajonus, daro malonų 
įspūdį, Tirštai apgyventas, miestai se-

noviški, bet švarūs, o nauji rajonai 
visai gražūs- Susisiekimo tinklas tan
kus. Traukinių 3 kb vagonai lygūs 
Vokietijos 1 klasės vagonams. Keliai 
atrodo geresni, negu Vokietijoj. Žmo
nės rengiasi gerai ir mes visi atrodom 
čia nuplyšę. Mūsų atžvilgiu anglai la
bai malonūs ir paslaugūs. Visi ban
dom kalbėti angliškai. Kiek mokan
čiam jau iy visai lengva, nes su kiek
vienu užsieniečiu anglai kalba visai 
aiškiai. Vietiniai provincijos žurnalai 
ir laikraščiai pilni nuotraukų ir apra
šymų apie mūs ir visur palankiau štai 
prieš mane „Northcamptonshire Eve
ning Telegraph“ 19- 6. 47, kuriame, 
aprašomas Darbo Ministro Isaoks apsi
lankymas mūsų stovykloje. Mr. Isaoks, 
tarp kitko, pasakė: esu daugiau, negu 
patenkintas savanoriais kontinento 
darbininkais. Jie yra pirmos rūšies 
vyrai ir moterys. Kiek teko kalbėti 
su jau dirbančiais, visi patenkinti. Dir
bantiems pas ūkininkus maisto visiš
kai pakanka. Dirbantieji gyvena taip 
pat stovyklose, tik tos stovyklos visur 
nedidelės- Žinoma, per tokį trumpą 
laiką, nespėjau tinkamai su visomis 
sąlygomis susipažinti, bet jau dabar 
galima pasakyti, kad visų daiktų kai
nos, palyginamai, aukštos. Maistas 

pigus. Jei bus galima ką nors įsigyti, 
tai tik laikantis didžiausio taupumo. 
Rūkoriams ir gėrėjams gyvenimas Čia 
menkas. Darbas ūkiuose, atrodo, ne
sunkus, nes dirbamos «žemė» nedaug. 
Kiek užmatai —. daugiausia ganyklos.

B.
trumpai vadovavęs Flensburgo UNRRA-i 
britų kariuomenės kpt. Tyrellis taip 
pat buvo širdies žmogus, kokių šiandien 
tremtiniai, deja, retokai tesutinka.

Gausiai susirinkusiems stovyklos gy
ventojams kpt. Metaxa pasakė atsisvei
kinimo žodį. Tarp kitko, jis pastebėjo, ' 
kad jo, kaip UNRRA-os direktoriaus 
pareigos, buvusios sunkios ir jis džiau
gęsis kiekviena proga sulaukęs para
mos bei tinkamo įvertinimo iš pačių 
DP tarpo. Užsiminęs apie ateitį, kpt. 
Metaxa pažymėjo, kad mus dar laukia 
sunkumai ir, gal būt, netikėtumai bei 
bandymai. Į stovyklas lankysis repa- 
triacinių komisijų karininkai ragin
dami grįžti namo.

— Tačiau nuo jūsų, ir vien tik nuo 
jūsų laisvos valios priklausys ir atei
tyj® grįžimas į namus, — pabrėžė di
rektorius. — Priverstinė repatriacija 
jokiu atveju nenumatoma vykdyti.

Toliau kpt. Metaxa iškėlė lietuvišką 
tautinę dainą, tautinius šokius ir gim
tojo žodžio vertę. f

— Kitos tautos, kurios jau seniau 
nusigrįžo nuo kaimo ir rūpinosi di
džiulių miestų bei pramonės kūrimu, 
nėra tokios laimingos, nes jos atitrūko 
nuo gamtos, paskendo didmiesčių dul
kėse ir pramonės rajonų fabrikų dū
muose, O tuo pačiu primiršo senąsias 
savo tautines tradicijas, liaudies melo
dijas ir kt. Jūs, lietuviai, sklaidyda- 
miesi po svetimus kraštus, kartu su sa
vimi vežkitės .savas dainas, savus pa-

vyklos salėje. Iš visų stovyklų suva
žiavę baleto artistai gyvena bendrabu
tyje, kukliausiose sąlygose. Dailinin
kas net stalo neturi, nekalbant jau 
apie kėdes. Nežiūrint visų sunkumų, 
baleto entuziastai pasiryžę nugalėti vi
sas kliūtis ir liepos 28 dieną Augsbur- 

' go miesto teatre atidaryti Lietuvių 
Tremtinių Baletą. Dirigentu pasižadė
jęs būti p. A. Kučiūnas.

„Kopelijoj“ Svanildos partiją pil
dys T. Babuškinaitė ir A. Šlepetytė, 
Franco p. Velbasis ir p. Liepinas, Ko- 
peliaus p. Maželis, Burmistro p. Vasi
liauskas. ' "

LTB administruoja A. Butkus ir B. 
Čunovas.

Baleto kūrėjai turi daug darbo, daug 
vargo, daug neišskaičiuojamų rūpes
čių. Bet darbas eina pilnu, tempu, ir 
laimėjimas neabejotinas. Istorinę da
tą, liepos 28 d., Augsburgas laukia 
daugelio svečių ir iš kitų stovyklų.

LTB remia „Žiburiai“ su vyr. red. 
p. Vitėnu priešakyje.

Geriausios kloties.

NAUJA ŠOKĖJA
Šį pavasarį Hamburgo „Laban“ var-> 

do šokių mokyklos laidoje išėjo ir 
viena lietuvaitė Jonė Kviecinskaitė* 

Išleidžiamajame mokyklos koncerte 
J. Kviecinskaitė turėjo didžiausį pasi
sekimą, didesnį, negu vokietės šokė
jos. „Hamburger Freie Presse“ laik
raštis gražiai apie jaunąją mūsų šokė
ją atsiliepė bei ją įvertino.

Rotenburgo pabaltijiečių stovyklos vaizdai

Rotenburgo pabaltijiečių stovykla
Į rytus nuo Bremeno, stambioje ke- riaH jie neturi savos vyriausybės, savos mingiausi žmonės Europoje: tai žuo

lių kryžkelėje yra Rotenburgo mies- policijos ir pinigų, tad su jais ir ei- nės, kurie neturi savų namų. Kelios
tas, o šalia jo pabaltijiečių stovykla, giamasi, kaip su daiktais. nuotraukos mūsų skaitytojams aiškiau-
Į šią stovyklą lietuviai pateko panai- Kartą važiuodamaa pr0l 5alį, užsu- 8jai paliudys, kad tai, kas čia parašyta,
kinus Seedorfo stovyklą. kau paniūrėti, kaip čia žmonių gyve- t"£ra l*esa' x. y-

Ši stovykla yra panaši į daugelĮ narna. Baisiausią įspūdį paliko nepa- AUGSBURGO DRAMOS PREMJERA 
UNRROS „rūpesčiu“ įkurtų stovyklų, prastai blogos patalpos. Langai už- Augsburgo lietuviai dramininkai lie- 
Atrodo, tremtiniai, lyg tie šventojo kalti kardonu. skardos gabalais ar len- pos 18 dieną stato naują veikalą. Re- 
Rašto raupsuotieji neturėtų teisės va- tomis. Nyki apylinkė šį vaizdą dar žisuoja p. A. Žalinkevičaitė-Petrauskie- 
dintis žmonėmis ir gyventi žmogiškose labiau išryškino. Net ir Dievo Namų nė, dekoruoja dail. K. Rybakovas, da- 
sąlygose, kaip kad gyvena vokiečiai, barakas jau-toks vargingas. Abejotina, lyvauja H. Kačinskas, p. Palubinskas,
Juk turint gerų norų ir geresnių patai- ar anksčiau jame žmonių gyventa, p. Brinką, p. Žukauskas, p. Pūkelevi-
pų visada buvo galima surasti. Trem- Perblyškusių vaikų veidai be žodžių čiūtė, p. Kevalaitytė ir kt. Po prem-
riniai juk benamiai, niekas jų neužta- kalbėjo, kad čia gyvena patys nelai- jeros teatras leidžiasi j gastroles-

JUNGIA STOVYKLAS
Bergenhusen’as: 1946 metų rugpjū

čio mėnesį, likviduojant Neut.iiinster’io 
lietuvių stovyklą, dalis tos stovyklos 
gyventojų buvo nublokšta į labai nuoša
liai esantį Bergenbusen’o kaimą, it kur 
buvo labai sunku susisiekti su kitomis 
arčiau esančiomis stovyklomis. Tokiu 
būdu šita stovykla buvo kaip ir apmi
rusi, tik retkarčiais švistelėdavo spin
dulėlis ir vėl bevelk nieko; 1947 metų 
gegužės mėn. 28 dienos gražus buvo 
pavasariškas rytas, o mūsų stovykloje 
didžiausias sujudimas, nes jaunimas 
ruošiasi išvykti dirbti į Angliją. 
Dar kelioms dienoms praėjus, 
vėl naujos išleistuvės vykstančių į 
Kanadą. Taip didesniai daliai stovy
klos gyventojų išvykus, likusieji dabar 
tapome perkelti ir sujungti į didesnius 
vienetus, Craiges stovykloj Eckern- 
ffirdėje ir Klein Wittensee.

S. J.

TAUTINIO ANSAMBLIO PREMJERA
Liepos 19 dieną Tautinis ansamblis 

Seligenstadte stato naują premjerą — 
„Žmonės prie vieškelio“. Spektaklis 
įvyks Seligenstadto teatre 20 valandą-

KONCERTAS PILY
Laikantis senos tradicijos rudlli 

koncertus prie istorinių pastatų,- Dil- 
lingeno miesto burmistras suorganita- 
vo tokį koncertą senoj pily.

Nors* Dillingenas turi muzikų, bet
koncerto dalyviais buvo pakviesti įžy-

PRANEŠIMAI 
§v. VALDYBOS KNYGŲ LEID. KO

MISIJOS PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Š- V. Knygų Leidi

mo Komisija balandžio—liepos mėn. 
laikotarpyje aprobavo šiuos vadovė
lius:

1. Prano Naujokaičio „Lietuvių li
teratūros istorija“. Šis vadovėlis jau 
^ausdinamas „Patria“ leidykloj. „Lie
tuvių Žodyje“ Nr. 26 (37) atspausdin
tas skelbimas yra be Š. V. Knygų Lei
dimo Komisijos žinios. Švietimo 
Valdyba yra užsakiusi „Patria“ leidyk
loje visoms aukštesniosioms mokyk
loms reikalingų vadovėlių egz. skaičių.

2. Jono Miškinio „Botanika“ II kl- 
kursas.

3. Jorio Miškinio „Zoologija“ III kl. 
kursas-

4. jono Miškinio „Žmogaus kūnas 
ir jo higiena“ IV kl. kursas.

5. „Skautų Vadovas“. Šis vadovėlis 
jau atspausdintas. Jį galima užsisa- 
kyt šiuo adresu: Kassel-Mattenburg, 
Schulstr. 5.

Š. V. K. Leidimo Komisija

AMERIKOJE GIMUSIŲ IR JŲ ŠEIMŲ 
■DĖMESIUI. REGISTRACIJA PRATĘ

SIAMA IKI Š. M. LIEPOS 20 d.
Anglų zonoje suorganizuotas Ameri

koje gimusiems ir jų šeimoms tarpu
savio susižinojimo centras. Tikslas: su
sižinoti išvykimo reikalais ir rūpintis 
gyvenimo sąlygomis.

Reikalų tvarkymui Centrui reikalinga 
žinoti Amerikoje gimusių ir jų šeimos 
narių skaičius. Žinias teikia gimusieji 
arba šeimos nariai (vyras, žmona, vai
kai).

Reikalingos žinios: a) vardas, pa
vardė (pats gimęs ar šeimos narys), b) 
adresas, c) šeimos narių skaičius, d)

ar išvykimo reikalu kreiptasi Konsula- 
tan? Kurie kalba angliškai, pjašoma 
pažymėti. Žinias siųsti iki §. m. liepos 
20 d. tokiu adresu: Amerikoje Gimusių 
Susižinojimo Centras: (20a) Stadt
hagen, Meerbeck, Lithuanian DP Camp.

GAUTI ADRESAI
iš Gen. Konsulo New Yorke šiems 

asmenims: Bortkevičiui Edmundui ir 
Žakavičini) Antanui. Atsiimti BCT 
Kartotekoje, ’ <21a) Detmold, Wjttjes 
str. 14. į

Gautas laiškas ir kvietimas Care pa- 
kietui atsiimti Petronėlės Kaminskienės 
vardu, anksčiau gyv. Liibecke. Atsiimti 
BCT, (21a) Detmold, Wittjestr. 14.

PAJIEŠKOJIMAI
82. Ieškomas Jonas Urbas, kilęs iš 

Berčiūnų kaimo, Naujamiesčio valse. 
Ieško sesuo Marija Stasiūnienė, gyv. 
USA. Atsiliepti tokiu adresu: (13a) 
Wurzlburg-Zell, DP Camp Northern Ka- 
serne, BĮ. 5/64, A. Asmalaičiui,

83. Stanislaus Tupschewsky, gim. 1912. 
11. 13, gyv. Ludenscheid b. Altena, 
Brūderstr. 51, ieško: av. kap. med. dr. 
Tupšausko Juozo, gyv. Felbach b. 
Stuttgart, Kuncaičio Juozof buv. muiti
nės v-ko K. Naumiestyje, Kašinsko 
Vinco iš Gripenų km., Vilkaviškio 
apskr., Raudonus Petro iš Lauckaimio,. 
K. Naumiesčio.

Ieškomas Venckauskas Vincas. Ži
nias siųsti: Lithuanian National Camp 
„Alexander“ 224/A, Oldenburg (Old.), 
Alexanderstr. 320.

Brokers Helene, gyv. (24b) Rends
burg, Adolfstr. 4, Schleswig-Holst., 
ieško dr- Saudargo Jono su šeima, Put- 
hio Jono su šeima ir Upštienės iš 
Klaipėdos, siuvėja.

Dubickai, gyv. Polen, Pomorze, Po
wiat Kolobrzeg — Karlina, gmina Ze- 
mysel, wies Gorowino, pas Lucija 
Kasperawiczowa, ieško vaikų: Du-

bicko Felikso, sūn. Jono, gim. 1923. X. 
6 d., Dubickaites Saliomėjos, gim. 1927. 
IV. 8 d. ir Dubickaitės Petrės, gim. 
1929. VII. ‘26 d. Visi kilę iš Mariam- 
poles apskr. ir valšč.

Mikelėnas Jonas; gyvM (23) Meile, 
Gronengut. Lettenlager „Daugava“, 
ieško Balnių Leoną iš Kutaičių km., 
Stačiūnų vai., Šiaulių ap., ankš. gyv. 
prie Oldenburgo. Paieškomojo teirau
jasi jo gimyiaitis iš Kanados.

J. Katilius, per Lenkų R. Kryžių, 
gyv, Svidvine (Schifelbein), Polen, 
ieško sūnaus inž. Katiliaus Algirdo, 
30 m. amžiaus, gyvenusio iki 1944 m* 
Kaune ir brolio dukters Katiliūtės Al
donos su motina Katiliene Aleksandra, 
gyv. iki 1945 m. prie Regensburgo li
goninėje „Kiifering“.

Šepaitienė Ona, gyv. Jakobidriebber 
42, Krs. Diepholz (Bremen), ieško 
vyro Šepaičio Stanislovo iš Panevėžio.

Marta Nejienė,. gyv. (13a) Weiden, 
DP Camp, Hammerweg Bar. 3, Z. 9, 
ieško vyro Nejaus Ernsto.

Wachau Wilhelm, gyv. (20) Hanno
ver, Leinhauseri, Harburgerstr. 40, 
ieško Lapėno Gedimino iš Kauno ir 
Gricevičiaus Vlado iš Kaun^, A. Pane
munės.

StašRiene Liucija, gyv. (13a) Wei
den, DP Camp, Hammerweg, Bar. 3, 
Z. 9, ieško Staškos Timanto.

Krumpolcienė Ona, gyv. (13a) Wei
den, DP Camp, Hammerweg, Bar. 3, 
Z. 9, ieško vyro Krumpolco Vinco.

Stasiulienė Ona, gyv. (13a) Weiden, 
DP Camp, Hammerweg, Bar. 3, Z. 9, 
ieško vyro Stasiulio Povilo.

CENTRAL TRACING BUREAU, 400 
UNRRA ADMIN: H. Q., B.AOR. 
PRANEŠIMU, YRA MIRĘ KARO 
METU VOKIETIJOJE ŠIE LIETUVIAI:

1. Danilevvskai Niklas, gim. 2. 10. 98, 
mirąs Hochst, 20. 2. 44, kiląs iŠ Vil
niaus.

2. Borodulina Waldemar, gim. 19. 1. 
37,‘miręs GorlitzJ 1944, kil. iš Lietuvos,

3. Waszick Stanislaus, žuvęs Magde
burg, 3. 9. 45,

4. Greip Woldemar, gim. 6. 4. 90, 
miręs Nobdenitz 19. 7- 46, kil. iš 
Radieken,

5. Kapitanova Weronika, gim. 1. 6. 
25, mirusi Dresden, 30. 4. 44, kil. i» 
Kauno,

6. Jakubie August, gim. 19. 4. 67, 
miręs Oschatz, 19. 7. 45, iš Dambravos,

7. Warategus Andreas, 54 metų, žuvęs 
Essen-Puterop 29. 1. 44,

8., Borkowski Stanislav, gim. 20. 10.
14, žuv. Kempten 27. 8. 44,

9. Kenull Otto, gim. 10. 11. 13, žuvęs 
Rostock 21. 5. 43, iš Tauragės,

10. Schmidt Auguste, gim. 10. 8. 13, 
žuv. Wismar 16. 11. 45,

11. Medinska Gerdova, žuvus Boren- 
burg 25* 5. 45,

12. Kalfeld Adolf, gim. 2. 5. 44, žuv. 
Penzlin 27. 4. 46,

13. Kalfeld Eva gim. 3. 10. 03, žuv. 
Penzlin 30. 8. 45 kil. iš Ozolines,

14. Knabenschuh Friedrich, gim.
3. 1. 63, žuv. Penzlin 9. 3. 41, iš Balsen,

15. Kalfeld Elma, gim. 20. 4. 35, žuv. 
Penz’in 4 4. 41,

16. Gross Ernst, gim. 5. 5. 12, žuv. 
Penzlin 6. 9. 41 iš Didkehmen,

17. Dohring Friedrich, gim. 24. 2. 00, 
žuv. Penzlin 29. 8. 41, iš Švėkšnos,

18. Krompholz Ernst, gim. 5. 6. 40, 
mir. 10. 5. 41, iš Tauragės,

19. Szypilla Viktor, gim, 13- 4. 28, 
mir. Nentershausen

20. Dulkievitsch Pawel, gim. 1924 m., 
mir. Reichenbach 24. 1. 45,

21. Markui Marija, mir. Michgln 
28. 1. 44,

22. Markui Marie, mir. Micheln
4. 2. 44,

23. Bendiks Hilda, gim. 12. 2. 32, 
mir. Penzlin 8. 4- 41, iš Cipariškių

24- Kaušeli Ewalds gim. 5. 10. 26, 
mir. Penzlin 16. 7. 41, iš Tauragės,

25. Kaspereit Alma, gim. 17. I. 41. 
mir. Penzlin 19. 8- 41, iš Pabreneme,

26. Walchinne Antanina, gim. 10. 11.
83 mir. Brusdorf,

27. Draskinis Susana, gim. 22. 4. 21, 
mir- Liiwitz, 1. 5. 45,

28. Bębusiene Mariella, gim. 28. 9.
72, mir. Lubz 23. 4. 25,

29. Vocminas Juozapas, gim. 1902, 
mir. Stuttgart,

30. Ingois Vytautas, gim. 1922, mir. 
Stuttgart 23. 9. 46,

31. Taucas Vladas, gim. 22. 10. 20, 
mir. Sondershausen 25. 8. 44,

32. Šopys Česlovas, gim. 27. 12. 10,
mir Friedebach 8. 4. 45, * >

33. Eudukaitiene Magdelena, 70 m. 
mir. Darmstadt 17. 5. 45,

34. Bawamauskas Kazys, 34 m., mir-' 
Wpzenau 1. 4. 44, iš Kybartų,

35. Gaigalas Leonas,* miręs Bad- 
Salzhausen 16. 3. 45, iš Nidos

36. Dunčius Vladas, miręs Dresden
13. 11. 44,

37. Kapturauskas Josef, mir. Dresden
13- 11. 44t

38. Kairys Alfonsas, mir.-‘ 27. 5. 46, 
iš Valioniškių,

39. Molsiene Ona, gim. 8. 4. 22, mir. 
Dresden 10. 1. 44, iš Makuskin

40. Žilinskas Petras, gim. 14. 5. 23, 
tnir. Dresden, iš Toniselis,

41. Kalesnikas Kanonas, gim. 1. 12.
21, mir. Kiinigsbsrg 3. 5. 45, iš Šal
tupių,

42. Cizakaite Willi, mirusi Leipzig
3, 9. 45,

43. Benokraitis Bronius 35 m., mi
ręs Parchim 6. 1. 45,

44. Bursuline Jusefa, 80 m., mirusi 
Parchim 31. 1. 43,

45. Stasinkevicias Dominikas,. 30 m., 
miręs Parchim 3. 2. 45,

46. Giedraitis Kasimir, 10 m., miręs 
Parchim 3. 4. 45.

mieji mūsų muzikai: Iz. Vasyliūhas 
(I smuikas), Pr. Mariukas (II sm.), S. 
Gabriolas (altas) ir M. Saulius (čello).
Prie fortepijono buvo Kitty von Teuf- 
fel.

ŽURNALISTŲ SUVAŽIAVIMAS
Galutinai nustatyta, kad žurnalistų 

suvažiavimas įvyks rugpiūčio 30 ir 31 
dienomis Sehweinfurte.

Suvažiaviman kviečiami: 1) vW. 
Liet. Žurnalistų s-gos natiai, 2) visi 
priimtieji pirmame suvažiavime ir 3) 
valdybos naujai priimtieji nutilai.

Be šio bendrojo skelbimo, visi kvie
čiamieji gaus dar asmeninius kvieti
mus. -

PRANEŠIMAS KUNIGAMS
Visi lietuviai kunigai, kurie dar nė

ra gavę per J. E. vysk. Brizgi ii Ame
rikos pašalpos, prašomi iki š. m. lie
pos mėn. 20 d. parašyti kun. Dr. Kon
čiaus vardu motyvuotus prašymus-

Prašymus siųsti šiuo adresu: kun. J. 
Juozevičiui, (13b) Augsburg—Hoch- 
feld.

L1IHLAMAN WEEKIY MFWS

Lietuvių savaitraštis Anglų zonoje 
Leidžia Baltų Centrinės Tarybos 

Lietuvių Skyrius
Redaguoja Redakcinė Kolegija
Vyr. Redakt. Jonas Kardelis

Adresas: (21a) Detmold, Wittjestr. 14
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