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Vatikanas rūpinasi DP emigracija

Marshallio planas — JAV politikos 
kertinis akmuo

TRUMANAS UŽ MARSHALLIO PLANO ĮGYVENDINIMĄ. KARO VEIKSMAI INDONEZIJOJE. POLITINES 
ŽMOGŽUDYSTĖS BURMOJE. TARIASI DĖL VOKIETIJOS PRODUKCIJOS PAKĖLIMO. STRATTONO BIL- 

LIUS ATIDĖTAS. AUSTRALIJA ĮSILEIS TREMTINIŲ.
Liepos 21 d. JAV prezidentas Tru- respubliką. Tai yra ženklas, kad de- vijo Indonezijos respublikos lėktuvai, 

manas kreipėsi į Kongresą ir nurodė> rybos, kurios tęsiasi jau nuo 1945 m. Kiti Olandijos karo laivyno vienetai 
kad Marshallio plano įgyvendinimas galo, yra nepasisekusios- Abi pusėš išplėtė operacijas Į Sumatros salos 
yra būtinybė Amerikai. Amerikos už- kaltina viena kita nesilaikius karo pa- svarbius punktus, iškeldami ten de- 
sienio politika privalo remtis ūkiniu Baubų sutarties. Olandijos kariuome- santusl Respublikonų baterijos atsa- 
bendradarbiavimu su visu pasauliu- nės vadas įsakyme kariuomenei nuyo- kė į karo laivų ugnį- Olandų lėktu- 
Amerikai būtinai reikalinga, kad iis do, kad tai nesąs kolonijalinis karas vai iimėtė atsišaukimų į žygiuojančias 
klausimas būtų teigiamai išspręstas, prie! Indonezijos respubliką, bet vien respublikonų kariuomenės voras, įspė- 
nors dėl to Amerikoje pasireikitų ir noras įvesti tvarką ir ramumą kraite, darni, kad indoneziečiai nenaikintų 
kai kurių prekių trūkumas- Kiti Indonezijos respublikos min. pirmi- kraito turtų.
kraštai be Amerikos dolerių pagelbos ninkas dr. Šokamo, kreipdamasis per Ryiium su paskutiniais įvykiais In- 
negali pakankamai išsiugdyti perka- radiją į savo tautiečius, nurodė, kad donezšjoje^ AnglijA vyriausybė pa- 
mosios galios, todėl tai gali atsiliepti į jo vyriausybė Indonezijos klausimo siūlė savo tarpininkavimą tarp Olandi- 
Amerikos užsienio prekybą. Europai išsprendimą stengsis perduoti JT orga- jos ir Indonezijos. Taip pat ir Ame. 
reikia padėti, nors ten gali atsirasti ir nizacijai. Kiti Indonezijos vadai rei- rikos vyriausybė su susirūpinimu iety 
kai kurių infliacinių reiškinių. kalavo savo tautiečius kovoti už kraš- įvykių eigą Indonezijoje.

Apaštalų Sostas, iki šiol daug paro
dęs šiltos užuojautos tremtinių reika. 
lais, šiuo metu ėmėsi konkrečių žygių 
padėti tremtiniams išsikeldinti iš Vo
kietijos ir Austrijos.

Vatikane sudarytas tremtinių emigra
cijai organizuoti, centras, kuriam va
dovauja Mons. J. B- Montini, Jo šven
tybės val&ybės pasekretorius. Vokieti
joje ir Austrijoje tremtinių reikalams 
vesti Apaštalų Sostas paskyrė kun. Ed. 
Killion’ą, vienuolį redemptoristą,kuris, 
susitaręs su Sąjungininkų Vyriausybė
mis, atstovaus katalikų tremtinių rei
kalus bei interesus IRO organizacijoje.

S- m. liepos mėn. 10 dieną Vatikano 
Misijos ’Vokietijoje rūpesčiu buvo su
šaukta Vokietijoje esančių Tautinių de
legatų konferencija katalikų tremtinių 
emigracijos klausimams aptarti. Kon
ferencijoje dalyvavo Apaštališkas Vizi- 
tatorįus Vokietijoje J. E. Vysk. A. J. 
Muench, lietuvių, latvių, ukrainiečių, 
lenkų, vengrų, jugoslavų, kroatų, slo
vėnų ir rusų delegatai ar atstovai bei 
jų įgaliotiniai; be to, N. C. W. Con
ference, amerikiečių karinės valdžios 
ir „Fax Romana“ organizarijos atsto
vai.

Kun. E. Killiori, pasiinformavęs apie 
tremtinių padėtį bei planus išsikelti iš 
Vokietijos, pareiškė, kad šventasis Tė
vas, kurie labai sielojasi tremtinių li
kimu, stengsis tiems nelaimingiesiems

žmonėms padėti susirasti naują tėvynę. 
Vatikano emigracijos organizacija, kaip 
numatoma, amerikiečių zonoje turės 
keturius emigracijos biurus: Miunche
ne, Stuttgarte, Frankfurte ir Regensbur- 
ge- Kun. Killion’o, kuris reziduos Že
nevoje, įgaliotiniu Vokietijoje paskir
tas Cpt. Me. David. Emigracijos biu
rai dirbs glaudžiame kontakte su tauti
niais delegatais.

Baigdamas konferenciją Ap. Vizita
torius J. E- Vysk. A. J. Muench pa
reiškė - viltį, kad IRO organizacija 
stengsis krikščioniškai išspręsti tremti
ni^ problemą. Iš Bažnyčios pusės 
daroma visa, kas tik galima, tremti
niams padėti išvykti iš vargšų namais 
tapusio krašto — Vokietijos.

TREMTINIŲ PERKELDINIMAS
Lozana, liepos 15 d., IRO, perėmusi 

1,3 mil. pabėgėlių ir DP, savo pirma
jame posėdy nutarė tęsti datbą ir pa
sikeitusiose sąlygose, kad šie asmenys 
galėtų repatrijuoti ir naujai įsikurdin
ti. Jau 20 valstybių pasirašė IRO sta
tutą.

Anglijos vyriausybė paskyrė avanso 
0,5 mil. svarų. Australija, Dominin
konų respublika ir Guatemala įmokėjo 
po ketvirtį savo metinio mokesčio- 
Belgija, Olandija ir Norvegija paskyrė 
sumas, kurios yra reikalingos liepos 
mėn. UNRRA suteikė paskolą 2 mil. 
dolerių, taip pat paliko prekių ir sa
vo tarnautojus.

Operacijos padėti pabėgėliams ir DP 
yra visur tęsiamos, tačiau komisija ne
gali imtis iniciatyvos vykdyti progra
mą, nes trūksta pinigų. Eilė vyriau
sybių neatliko reikalingų mokėjimų.

(Times, VII. 16.)

Po Trumano pareiškimo Kongresas 
pradėjo svarstyti Marshallio plano 
smulkmenas.

Liepos 21 d. Olandijos vyriausybė 
pradėjo karo veiksmus prieš indonezų

to laisvę ir nepriklausomybę.
Paskutiniai radijo pranešimai skel

bia, kad Olandijos kariuomenė pra
dėjo plataus masto operacijas prieš 
strateginius punktus Javoje. Buvo 
bombarduoti aerodromai, kuriuose sto-

Karas Mandžūrijoje
Dabar vykstančios Mandžūrijoje ko

vos yra ir pilietinis karas ir kažin kas
daugiau. Iš vienos pusės jos yra vie
tinis ginčas dėl kontrolės tarp centri
nės Kinijos vyriausybės ir komunistų, 
o iš antros tai yra nauja fazė tarptau
tinių varžybų dėl įtakos Mandžūri
joje, kurios nelygiu intensyvumu vyk
sta nuo pat 1895 ra. Pagal Trijų Di
džiųjų slaptą susitarimą Jaltoje Kini
jos suverenumas Mandžūrijoje buvo 
netiesioginiu būdu apribotas. Pagal 
Sovietų Sąjungos dėl Mandžūrijos 
užimtą poziciją pilietinis karas srityse 
į pietus nuo Didžiosios sienos gali 
būti laikomas Kinijos vidaus reikalu, 
tačiau srityse j šiaurę nuo šios sienos 
jau sudaro dvikovą tarp Kinijos na
cionalizmo ir Sov. Sąjungos bei komu
nistų.

Prieš metus paskelbdami Jaltos 
slaptą susitarimą Vakarai parodė per 
maža supratimo patriotinės Kinijos nu
sistatymui. Suprantama, niekas negal
vojo šiuo metu ar net šitame šimtme
tyje šią sutartį paskelbti, bet dėl kei
stų paradoksų, kurių buvo imtasi su
tarties slaptumui išlaikytą, ji turėjo' 
būti paskelbta. Prezidentas Roosevel- 
tas, turėdamas galvoj Amerikos užsie
nio .politiką, jautė negalįs jos perduoti 
Valstybės departamentui (Užs. reik, 
m-jai), o Valstybės departamentas, ne
sijausdamas kaltas, vėliau paskelbė su
sitarimą dėl Kurilų salų, kuris nesu
tiko , sų, Jaltos sutarties nuostatai^ 
Maskva protestavo ir tvirtino, kad dėl 
Tolimųjų Rytų buvęs slaptas susitari
mas. D. Britanijos ir JAV vyriausybės 
dėl to nusprendė, kad būtų geriausia 
paskelbti visą Jaltos susitarimą, ir taip 
padarė. Vakarų stebėtojams atrodė, 
kad slaptame susitarime nebuvo nieko 
nauja, nes po Jaltos konferencijos Ki
nija buvo sudariusi su Sov. Sąjunga 
sutartį, suteikiančią Sov. Sąjungai pa
grinde tas pačias kaip ir Trijų Di
džiųjų nustatytas pirmenybes. Bet Ki
nijos požiūriu Jaltos susitalrimo pa-, 
skelbimas visai pakeitęs viešosios Kini
jos ir Rusijos sutarties reikšmę. Ki
nijos — Rusijos sutartis Kinijoje bu
vo laikoma kaip laisvai sudarytas pak
tas, užtikrinąs ir Kinijos vyriausybės 
Mandžūrijoje suverenumą ir Kinijos 
teises j Japonijos padarytus Mandžū
rijoje pramonės įrengimus. Dar dau
giau: Sov. Sąjungai suteiktoms teisėms 
—• kontroliuoti (pagrindinius geležin
kelius, naudotis Daireno uostu ir Port 
Artūro jūrų baze — buvo surasta to
kia diplomatinė formulė, kuri mažiau 
žeidė kinų išdidumą ir užtušavo Ru
sijai suteiktų pirmenybių didumą.

Bet paskelbtasis Jaltos susitarimo 
tekstas parodė, kad čia nebuvo laisvų 
derybų, kad sutarties sąlygos buvo nu
statytos Trijų Didžiųjų be Kinijos ži
nios ir pritarimo ir kad Kinijos gene- 
ralissimui vėliau buvo nurodyta pa
bandyti derėtis dėl sutarties nuostatų. 
Be to, Jaltos susitarimo tekstas paliko 
netik seną juridinę Mandžūrijos iš
nuomavimo padėtį, bet prievartos for
ma, kuria turėjo būti kreiptasi į Kini
ją, pademonstravo ir brutalų stačiokiš
kumą, paprastai vengiamą diplomati
niuose dokumentuose, ir gilų kiekvie
nos tautos, kuri save vadina neprik
lausoma, įžeidimą. Pagaliau tuo me
tu, kai Jaltos susitarimas buvo pas
kelbtas, pasidarė ąfšku, kad Kinijos 
vyriansybė, kaip sutarties partneris, bu
vo išmesta iš vėžių tariamoje Kini
jos — Rusijos sutartyje, nes rusai ne 
tik kad nenusileido, bet sistematiškai 
kliudė išplėstĮ vyriausybės autoritetą

Mandžūrijoje ir pasirūpino, kad Japo
nijos padaryti pramonės įrengimai ati-
tektų jiems kaip „karo grobis“.

Viešoji Kinijos reakcija dėl šių pas
kelbimų buvo palyginti silpna, nes vy
riausybė bandė pakto paskelbimą už
tušuoti dėl to, kad jo sudaryme daly
vavo ne tik Sov. Sąjunga, bet ir JAV.
Kojmunistai Jų kontroliuojamose (arki
tyse susitarimo paskelbimą trjfp p.)} 
užgniaužė^ Paviršutiniškam stebėtojui 
dėl to galėjo atrodyti, kad Kinijos po. 
liti”* "pi’Vija nehnvn- sverdi .*?-
rimties. Bet būtų didžiausia klaida gal
voti, kad Jaltos susitarimo paskelbi
mas būtų buvęs ųeįsidėmėtas ar užmir
štas. Kinijos žmonių, sekančių tarp
tautinės politikos įvykius ir formuo
jančių Kinijos viešąją nuomonę, at
mintyje šis įvykis giliai įstrigo. Jis- 
netruko sukelti gilų nepasitikėjimą 
Vakarais ir cinišką nepaisymą prakti
kuojamo mandagumo kaip tik tada, 
kada atrodė, kad Vakarų ir Kinijos 
santykiuose gali būti padarytas puikus 
šuolis. Modernioji Kinijos istorija, jos 
nusistatymas ir jos revoliuciniai jaus 
niai vėl pasuko į tautinę nepriklauso
mybę, į „nelygių sutarčių pašalinimą 
ir teisių atstatymą.“ Kinija ilgą lai
kotarpį tikrai buvo auka įvairių tautų 
įsikišimų ir agresijų, kurios savo kul
minacinį tašką pasiekė 1931 m. Ja
ponų invazijos metu. Kad Kinija pa
jaustų. jog pasibaigus Pacifiko karui

Š. m. liepos 6 d. Neustadte, Holsteino prov. pastatytas paminklas 1915 m. gegužės 3 d. žuvusiems 7.000 24 tautų 
KZ kalinių, transportuojamų laiva>s„Cap Arcona“ ir „Thielheck“ iš Neugamme ir Stuthoffo KZ stovyklų. Tą 
dieną įvyko iškilmingas šio paminklo pašventinimas, dalyvaujant gyviems likusiems polit. kaliniams ir jų arti
miesiems. Paminklas stovi Baltijos pakrantėje, toje vietoje, kur palaidota 600 aukų, prieš kyšančius iš jūros 

„Cap Arcona“ ir „Thielheck“. dpd —EM/3162

džiųjų Vakarų sąjungininkų. Šitą Ki
nija atminsianti labai ilgai.
_ Netiesiogiai tai reirk^'- m-J- 
rijoje pradėtas karas turi tusią reu,- 
mę, kuri negali būti paskelbta viešuo
se neš ir besiginčijančių partijų prh- 
nešimuose.

Kinijos vyriausybė nepaskelbia Jal
tos susitarimo ir neatsisako nuo savo 
prieš 2 metus sudarytos sutarties, bet 
pagal savo politines tradicijas, jei ji 
kontroliuos Mandžūriją ar net jos da
lį, ji sunkiai galės tęsti kitokią kaip 
Kinijos nacionalistų politiką, vestą po 
pirmojo karo. Jie tada paskelbė, kad 
sutarties sąlygos, pagrįstos ^21 reikala
vimu“, neturi galios, nes jos buvo iš
gautos prievarta, ir, nebandydami at
virai jų atsisakyti, įvairiais būdais 
bandė trukdyti sutarties sąlygų vyks 
dymą.

„Geležinkelių imperijų“ Mandjžūriį- 
joje, nepaisant ar jos priklausė Ru
sijos ar Japonijos, patyrimas parodė, 
kad tokia sistema, jei Kinijos įstaigos

jos suverenumas bus vėl atstatytas, kad 
„imperialistinė“ istorijos dalis yra už
baigta ir kad ji galės su pasitikėjimu 
bendradarbiauti lygiomis sąlygomis su 
kitomis tautomis pokariniame pasau
lyje, buvo ypatingai svarbu, kad nauji 
reikalavimai, varžą Kinijos suverenu
mą, nebūtų buvę jos silpnumo metu 
jai primesti jos galingiausių sąjungi
ninkų. Buvo ypatingai svarbu, kad ne
būtų vėl pakaroti 1915 m. „21 rei
kalavimas“. Bet nelaimei naujas įsiki
šimas į Kinijos suverenumą, nors ir 
padarytas tik vienos tautos gerovgi, 
buvo planuotas ir primestas visų di-

yra arba pasyviai atsidavusios arba 
pozityviai „draugiškos“, gerai nefunk
cionavo. Jei Kinijoje bus tautinis re
žimas, kuris tokią situaciją priims tik 
pagal force majeure ir slapta bandys 
svetima kontrole nusikratyti, tada kils 
vietiniu ginčas ir trynimasis, kuris 
anksčiau ar vėliau galės privesti prie 
prievartos. Kokia bebūtų valstybė, 
efektyviai kontroliuojanti Mandžūrijos 
pagrindinius geležinkelius į Port Ar
tūrą ir Daireną, Kinijai ji bus visada 
nepakenčiama, ir todėl yra pavojinga 
leisti nepriklausomos centrinės Kini
jos vyriausybei turėti valdžią Mandžū

rijoje, net jei ji ir bandytų savo poli. įsistiprinę Mandžūrijoje, jei Rusija 
tiką pakeisti. būtų teisingai laikiusia 1945 m. suaita-

Dėjso snksčia ' lap'inijn rėmė Chang- rimo sąlygų. Rusija neleido vyriausy-, 
Iso lui režimą Mandžūrijoje tol, kol bes jėgoms įžengti per Daireno uostą 
jis buvo jai naudingas, ir paskui, jam dėl niekingo preteksto, bet ji leido 
atsisukus prieš japonus, jį nužudė- Kai įžengti į Mandžūriją komunistams iš 
jo sūnus taip pat pasekė Kinijos pa- šiaurinės Kinijos, komplektuojant vie- 
trijotus, Japonija įsteigė Mandžūkuo ir tinius pastiprinimus, ir naudotis Ją
ją okupavo. ponijos Kvantungo armijos, pasidavu-

Sritinis Mandžūrijos komunistų rėži- sios rusams, fiekmenimis. Komunis- 
mas, nepriklausąs Kinijos centrinei vy- tai per pusantrų metų įsivedė savo 
riausybei, suteiktų Rusijai „draugišką“ tvarką šiaurinėje Mandžūrijoje Ir da- 
Kinijos administraciją, reikalingą gin- bar puola vyriausybės kariuomenę, 
ti naujai įsigytoms Rusijos teisėms nuo kuri pagaliau įsiveržė j Mandžūriją iš 
Kinijos nacionalistų įsikišimo ir var- Hopei ir slinko šiaurės kryptimi iki 
žybų, ir sutrukdyti Mandžūrijos eko- Changchuno.
nominį vystymąsi, remiamą JAV ka- Kiekvienas karas turi staigmenų, 
P',al°- bet šio karo išdavos dar nėra aiškios-

Rusija, palyginus su Japonija, turi Jei Nankingo armijos laikysis, Rusi- 
tą pirmenybę, kad ji turi tikrų ir sti- jos pagelba komunistams gali pąsi- 
prių padėjėjų Kinijos viduje, kurie daryti didesnė kaip ligšiol. Jei pa
yra tikri jos draugai iš principo, o ne galiau visa Mandžūriją būtų atskirta 
iš oportunizmo, kaip Chang-Tso-lin ir nuo Kinijos ir pasiliktų komunistų 
ne bejėgės lėlės, kaip Mandžūkuo vai- kontrolėje, Tol. Rytuose iškiltų nau- 
dovai. Komunistai atstovauja įtakingą ja situacija. Tada Kinijos komunis- 
ir populiarų sąjūdį, turintį jau seną tai būtų - identifikuoti su Sovietų Są- 
politinę organizaciją, armiją ir cįvi- jungos interesais ir tai įneštų j jų eg
linę adn^nistraciją pačioje Kinijoje, jūdį visai skirtingą charakterį. Iš ki- 
nepriklausančią nuo tiesioginės pagel- tos pusės Kuomintango ar bet kurios 
bos iš užsienio. Paskutinio karo metu partijos koalicija Nankinge įgys iri- 
kovodami prieš japonus jie parodė ir dentinę programą- ir ugdys Kinijos 
didelį patriotizmą, Rusija įgali juos nacionalizmą kaip politinę jėgą: Tai- 
palikti saugoti Mandžūriją nuo Nan- kingos ir suvienytos Kinijos išsivysty- 
kingo armijos arba net ją išstumti, jei mas vėl nuvestų- atgal į sapnų kifštą 
ji Mandžūriją ir užimtų. Rusijos pa- ir nenurimusi „Mandžukuo“ dvasia 
gelba komunistams yra netiesioginė, vėl keliautų žemėje.
bet gana efektyvi. Komunistai nebūtų (The Economist, 1947. 6. 21)

Vengrijoje Įsigali diktatūra
BBC, VII. 23. Vengrijos parla- ginęs davęs įsakymą pabėgti toa par- 

mento liepos 22 d. posėdyje Smulkių- tijos vadovybei į užsienį ir painfor- 
jų ūkininkų partijos gen. sekretorius inuoti atitinkamų kraitų vyriausybes
Nagy pareiškė, kad partijos dešinysis apie padėtį Rumunijoje Išvykstanūe- 
sparnas nesutinkąs su vyriausybės ve- ji buvo suimti viename aerodrome, 
dama politika. Po pareiškimo di- Nor8 Rumnnijo9 vyriausybė paneigė 
džiuma šios partijos parlamento narių atsakydama pirmojoje D- Britanijos 
išėjo iš posėdžių salės. Jie stengsis notoje skeltus faktU8 dė| politinių 
sudaryti antikomunistinį opozicinį 8uėmimq ir nežmoniškų kalinimo są- 
bl°ką. lygų Rumunijoje, tačiau Anglijos vy-

Liepos 21 d. opozicijos Laisvės par- riausyl)ė liep09 21 d. įteikė pakartoti, 
tijos vadovybė parlamente pranešė, ną prote8to not, Rumunijai, kurioje, 
kad jų partija paleidžiama, nes vy- i5dėsčiūs ankstyvesnius kaltinimus vy
riausybė toliau neužtikrinanti parla- riau8ybei; nurodyta, kad Anglija tik 
mentarinių neliečiamumo teisių. Ji tuomet parem8 Rumunijos priėmimą į 
taip pat nedalyvaus naujuose parla- JTj kada laikysi9 taiko8 8utartie, 
mento rinkimuose rugpiūčio 31 d. nuostatų. Tai yra taip pat sąlyga, kad

CEKOSLOV1KAI TEISINASI Anglijos vyriausybė užmegztų norma- 
BBC, VII. 22. — Čekoslovakijos so- liūs diplomatinius santykius su Ra

cialist!] suvažiavime Prahoje vyriausy- munija. ' A. B.
bės vicepirmininkas socialistas dr. JUODOJI RINKA ITALIJOJ 
Zenker nurodė, kad Čekoslovakija ne- Milana8) DPD. Kaip praneša Reu- 
dalyvavo Paryžiaus pasitarimuose to- teri(> korespondentas, šių dienų Itali- 
dėl, jog Maskvoje vyriausybės atsto- Jo9 aprapinim0 padėtį charakterizuoja 
varas buvo pareikšta, kad jos dalyva- trūkuma9 mai8|o produktų oficialioje 
vimas Paryžiuje galįs pakenkti Sovie- rinkoje k perpildymas juodosios rin- 
tų—Čekoslovakijos draugiškumo pak- ko9^ rm ir jiemq palydėję di-
tui. Suprantama, kad Čekoslovakija potvyniai kai kuriose Italijos sri- 
turėjo pasirinkti Sovietų draugiškumą ly9e ^.ĮkR,,, iki 15% laukiamo der- 
vietoj ūkinių pirmenybių, kurias su- Rau9 |0> kaip pasakoja šurnali- 
teiktų Paryžiaus pasitarimai. 9ta5j ir mai9t0 ^.kirstymas atskirose
SOVIETAMS VISI PRISIPAŽĮSTA-. < srityse labai įvairus. Kai kur iš nor- 

BBC, VII. 22. — Tassas iš Bukareš- muotų prekių tik duona ir cukrus gau. 
to praneša, kad Rumunijos Ūkininkų namas normaliu keliu, o visa kita gau- 
partijos vadas Maniu, dabar sergąs ir narna . tik juodoje rinkoje. Juodoji 
saugomas nežinomoje vietoje, prilipa- Italijos rinka, žinoma savo luinomis,

Londono komentare (VII. 21.) aplę 
padėtį Indonezijoje pasakyta, kad dįĮ k 
dabartinių nesusipratimų yra didžiąja 
dalimi kalta Olandijos vyriausybė. 
Dar 1939 m., prasidėjus II Pasauliniam 
karui, Olandijos vyriausytsė neatsi
žvelgė į susidariusią padėtį ir tautinĮ 
susipratimą šioje kolonijoje. Indone
zijos nacionalistai buvo palankūs ali- 
jantams, ir tik Olandijos atsilikusios 
politikos dėka jie buvo nustumti Į 
Japonijos rankas, kuri žadėjo kraštui 
pilną nepriklausomybę. Tik 1944 m. 
Olandijos vyriausybė pažadėjo indo
neziečiams taikyti kai kuriuos Atlanto 
Chartos nuostatus. Komentatoriaus 
nuomone, kraštas yra padaręs didelę 
pažangą, ir dabartinė Olandijos vy
riausybės politika, kuri primena kolo- 
nijatyiius metodua, yra nųpateidne- 
ma.

Liepos 19 d. 11 Burmos sostinės Ran- 
gūno pranešta, kad automatiniais gin
klais apsiginklavę teroristai įsiveržė | 
laikinosios vyriausybės posėdžių salę, 
kur tuo metu posėdžiavo kabinetas. Į 
posėdžiaujančius buvo paleista kruša ug
nies ir buvo užmušti 8 laikinosios vy. 
riausybės ministrai. Jų tarpe ir min. 
pirmininką U Aung San, kuris praėju
sių metų gruodžio mėn. sudarė sutar
tį su Anglijos vyriausybe.

Įtarta,' kad šį pasikėsinimą įvykdė 
Burmos nacionalistų partijos vadovy
bė. Dėl to buvo suimta eilė šios par. 
tijos vadovų. Jų tarpe ir jos pirmi
ninkas U Saw, kurie nepritarė dabar
tinės vyriausybės politikai.

Gruodžio mėn. pasitarimuose jis bu
vo delegacijos, kuri tarėsi su Angli
jos vyriausybe, nariu, bet dėl iškilusių 
nuomonių skirtumo su nužudytuoju 
min. pirmininku ii delegacijos išėjo. 
Sakoma, kad esą suimta apie 20 žmo
nių, o kraite yra ramu.

Reikia pastebėti, kad nužudytasis 
min. pirmininkas vadovavo demokrati
niam antifaiietiniam blokui, kurie lai
mėjo paekutiniue Burmos rinkimus. 
Po jo stipriausia Burmos partija yra 
nartSnalistal ir trečioje vietJje stovi 
komunistai-

Liepos 21 d. Attlee dėlx įvykių Bar
nioje parlamente pareiškė, kad Angli
ji ir toliau tęs tą pačią politiką, ku
ria siekiama suteikti Burma! pilną ne. . 
priklausomybę.

Visą savaitę Londone ir Vašingtone 
vyko derybos dėl Vokietijos pramonės 
pakėlimo. Amerikiečiai norėjo, kad 
šios derybos įvyktų Vašingtone, o 
britai stengėsi, jog jos būtų Berlyne. 
Liepos 21 d. šiuo klausimu tarėsi Bo
vinas su JAV ambasadorium Londone, 
ir atrodo, kad tolimesni pasitarimai, 
greičiausiai, vyksią Berlyne. Britai z 
nori, kad šių pasitarimų metu būtų 
ąpąendžiamas ne tik Runro anglies bei 
kiti su šiuo klausimu suriję reikalai, 
bet ir jungtinės anglo-amerikiečių zo
nos klausimas.

Anglų ir amerikiečių noras pakelti 
vokiečių produkcijos koeficientą buvo . 
labai nepalankiai sutiktas prancūzų. 
Šiuo klausimu pilnus susirūpinimo 
pareiškimus padarė Bfdault ir kiti vy. 
riausybės nariai. Prancūzijos ambasa
dorius Vašingtone spaudos konferenci
joje nurodė, kad Prancūzija nestp 
tiks, jog būtų pakelto Vokietijos pra
monė. Liepos 21 d. jis tarėsi ra Mar. 
shalliu ir po šio pasimatymo žurnalis
tams pareiškė, jog esama vilties, kad ' 
Anglija, Amerika ir Prancūzija šiuo 
klausimu pilnai susitarsiančios.

Liepos 19 d. iš Vašingtono pranešta, 
kad JAV Kongresas atidėjo Stratton 
Biliaus svarstymą kitiems metama. 
Nora įtakingiausi Amerikos viešojo 
gyvenimo vadovai palankiai kalbėjo 
dėl Šio įstatymo priėmimo, bet Ameri
kos Kongresas nerado laiko šį įstaty
mą dar šiais metais svarstyti.

Suprantama, kad tai yra nepapras
tas smūgis visiems tremtiniams, kurio 
puoselėjo viltis dar šiais metais išvyk
ti į Naująjį Pasaulį. Ypatingai turėjo 
nusivilti tremtiniai gyveną amerikiečių 
zonoje, nes Šio įstatymo priėmimaa 
buvo tapęs jų gyvenimo vilties Įvytu- 
riu. Ddiar prieš akis vėl stovi negai
lestinga žiema, kurid daugumai, no- 
roms nenoroms, teks ir vėl praleisti 
Vokietijoje, įkyrėjusiose stovyklose.

Tremtinių problemos sprendimas la
bai lėtai juda pirmyn, štai liepos 19 d, 
Anstralijos atstovas Europoje, kuriam 
pavesta rūpintis gyventojų atgabenimu 
į Australiją, pareiškė, kad Australija 
sutinkanti priimti 12.000 tremtinių. Iš 
šio skaičiaus 5-000 skiriami Britų zo
nai. Tačiau nenurodyta nei tenninas 
nei kitos smulkmenos, kokiomis sąly
gomis šie žmonės bus išvežti į Austra
liją. A. B.

yra pajėgi tiekti .visų rūšių gėrybes, 
pradedant nuo rūkytų lašišų, kumpių, 
mėsos, dešrų, sparnuočių, grietinės, sal
dainių, likerių ir baigiant batais, šilki
nėmis kojinėmis, aukščisusios rūšies 
skalbiniais, liuksus automobiliu.

1
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eoTurp šios dienos ir rytdienos Iš politinių kalinių veiklos
S pandos atstovybė Vokietijoje. Ka

daise Lietuvoje turėjome spaudos pla
tinimo įstaigas, kurios aprūpindavo sa. 
vo kraštą visą Jietuviška spauda, kiek 
to darbo nebeaprėpdavo patys leidėjai, 
o taip pat Lietuvos gyventojas šitokiosv 
įstaigose turėjo puikų tarpininką, kuris 
už tani tikrą procentą parūpindavo jam 
reikalingos spaudos iš užsienių. Toks 
tarpininko reikalas darosi labai aktua
lus ir šiandien. Vokietijoje išeina ke
li lietuviški laikraščiai. Knygas leidžia 
taip pat net keli, jei ne keliolika lei
dėjų- Gyvenant čia pat Vokietijoje, 
norimus gauti leidinius, nors ir ne vi
sus, šiaip taip pasiseka sumedžioti, bet 
išvykus į kitą, kraštą bus nebeįmanoma 
dėl kurio nors leidiniu po kelis kartus 
rašinėti kiekvienam leidėjui, o ir tie 
žmonės, kurie bus paprašyti pabūti tar
pininkais, ne visada užteks laiko ir 
kartlrybės; pagaliau tokie tarpininkai 
šiandien sėdi čia, o po savaitės gal jau 
bus pakėlę sparnus išskristi kur nors 
kitur. Knygų ir laikraščių leidimo 
darbas, be abejo, kol kas geriausiai ga
lės būti dirbamas tik Vokietijoje ir iš 
čia sklisti į kitas vietas.

Tąigi labai naudinga ir pravartu bū
tų įsteigti lietuvišką spaudos platinimo 
įstaigą Vokietijoje, kuri atliktų spau
dos tarpininko vaidmenį, o tuo pačiu 
ir didelį patarnavimą jau iš Vokietijos 
išsisklaidžiusiems lietuviams. Kurioje 
vakarinėje zonoje tokia įstaiga būtų, 
gal ne tiek svarbu. Svarbiausia, kad 
susirastų šitokį darbą jau dirbusių ar 
mėgstančių žmonių, kurie arba visiškai 
ruošiasi pasilikti Vokietijoje, arba nors 
nežada greitai palikti jos.

šitokia atstovybė galėtų aptarnauti 
tuos šviesos išsiilgusius lietuvius, ku
rie jau atsidūrė už Vokietijos. Paga
liau tuo atveju, jei palankiomis sąly
gomis būtų susitariama su leidėjais, 
daug patogiau būtų ir Vokietijoje gy
venančia^ lietuviui, jei jis, priteikęs 
kurio nors spaudinio, galėtų kreiptis į 
vieną vietą, o ne į visas leidyklas ir 
leidyklėles, kurių kartais sunku net 
adresą sužinoti. —

Jei kam nors prireiktų vienos kitos 
vokiškos mokslo knygos, romano, žur
nalo ar laikraščio, lankstūs tokios pla
tinimo įstaigos vadovai, susisiekę
vokiečių leidyklomis, ir čia galėtų pa
tarpininkauti.

Pirklio arkliukas. Su mumis į už
sienius yra patekę tokios medžiagos, 
kuri bus labai reikalinga nušviesti 
okupacijų meto gyvenimui. Apdairūs 
lietuviški pirkliai, pramątydami sau iš 
to naudą'ir pelną, pasistengė ją jau po 
visų, pavojų kiek pajėgdami surinkti j 
savo rankai.

Kadangi tokią medžiagą reikia lai
kyti visos tautos teisėta nuosavybe, tai 
ir jos globą turėtų perimti tie, kurie 
vadovauja mums. Kiek mums žinoma, 
tariamieji savininkai turi savus suma
nymus' ir stato savo sąlygas. Pirmoje 
eilėje jiems rūpi ant tos medžiagos, 
lyg ant" rięšeriamo, nieko nekaštavusio, 
bet tik botagu pažmaūkštuojamb ir ’,ar 
gera| pajojamo arkliuko nujoti ten, 
kur jie yra sumanę, o nujojus dar ii to 
Uždirbti krūvą pinigų — tą medžiagą 
parduoti, kas geriau mdkės. '
' Ginklų pirklių, kurie siūdavo įvai

riuose kraštuose, darydami tik biznį ir

užmiršdami vis* kita, mes niekada ne
buvome pratę laikyti pavyzdingos do
ros žmonėmis. Jiems buvo vistiek, ar 
pirkėjas demokratas, ar bolševikas, 
fašistas, kad tik daugiau mokėtum ir
sklidiniau pripildytum jų kišenes. 
Mums būtų labai nemalonu, jei šitokios 
prekybos objektu pasidarytų mūsų tau-

ar

aiškių nutolimo pažymių dar nespėjus 
nė persikelti per kanalą. Jei Vokie
tijoje stovyklose turėjome kai kur pri
mestų pareigūnų, kurie galėjo sauva
liauti kaip norėdami, tai Anglijon ruo
šiantis šitą praktiką laikas būtų už
miršti. Kai kuriais atvejais paskirtie
ji pasirodyti gali labai pripuolami,

Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijos i urnai

su

tintai reikalai, bet apie tai galutinai 
spręsti ir plačiau kalbėti šiandien būtų 
dar truputį per anksti.

Būkime apdairūs- Lietuviškosios ben
druomenės lietuviškasis gyvenimas 
naujuose kraštuose labai priklausys 
nuo mūsų pačių, kiek mes pajėgsime 
aukotis savo tautiniams reikalams, ir 
nuo to, kiek būsime apdairūs ir tiesūs 
iš naujo organizuodamiesi. Tautinis 
kultūrinis ir organizacinis darbas pa
reikalaus idealizmo, laiko ir pinigo; 
tam bus reikalinga auka tiek tų, kurie 
dirbs, tiek ir tų, kurie naudosis šito 
lietuviško darbo vaisiais.

Bet mūsiškė bendruomenė subyrės, 
kaip subyra netvirtos smėlio pilys, kai 
atskiroms lietuvių bendruomenėms vėl 
prasiverš vadovauti ir tie karjeristėliai, 
kurie ne vienoje vietoje buvo prasiver
žę mūsiškėee stovyklose Vokietijoje 
(čia aš labai atsiprašau visus dorus va
dovus, kad imuosi vėl kalbėti apie tuos 
jų kolegas, dėl kurių tikrai nukentės 
lietuviškasis reikalas, jei jie vėl prasi
verš į viršų). Kur tokios vadovybės 
buvo, ten bendruomenės brido į balą 
ir nuoširdžiai šaukė: kad tik naujame 
krašte būtų galima atsikratyti stovyklų 
ir jų visų vadovybių (karjeristų, ne 
dorųjų vadovų!)!

Karjeristai išvažiuodami apsirūpino 
visokiais įsiteikiančiais pažymėjimais, 
susižymėdami sau gausybes nuopelnų, 
kokie tik į galvą atėjo, ir rytoj mes 
vėl turėsime garbę pamatyti juos prie
kyje, todėl, kur šitaip atsitiks, nebar
kime žmonių, kad jie neturės idealiz
mo, nes ten, kur savanaudžiai mėgins 
vesti, galima, nušligužti tik į neišbren
damą balą’ ir užmigti purve.

Demokratijos vis dėlto neuimūikime. 
Šiuo metu ypač daug lietuvių važiuoja 
į Angliją, nepalaužiamos ir tradicinės 
demokratijos kraštą, tad mums ten bū
nant būtų gera artėti prie demokrati
jos, o ne tolti nuo jos. O matyti jau

čia pirmoje eilėje, jei jau būtinai rei
kia skirti, žiūrėtina ne savireklamos, 
bet idealistinio pasireiškimo. Mokėji
mas įsiteikti ne visada laiduoja pasise
kimą pavedamojo darbo.

Atrodytų, kad vis dėlto galima pla
tesnės reikšmės reikalus plačiau ir ap. 
tarti. Sakysim, jei kultūriniams rei
kalams tvarkyti reikia kelių* žmonių, 
tai kandidatus galėtų aptarti ir pasiū
lyti vadovaujantieji kultūrininkai, o 
jei spaudai — dėl šitokių mielai pasi
sakytų spaudos žmonės, ir t. t. T ' 
me nors truputėlį demokratai, tad 
bendruomenė demokratės!

K. Barėnas

PATIKRINTI SĄRAŠAI ŽUVUSIŲJŲ 
FLOSSENBURGE

Amerikiečių teismo, esančio Dachau, 
žinioje yra kacetų medžiaga, bet kol 
kas neleidžiama viešam naudojimui. 
LARPKS-ga bando gauti leidimą vie
toje patikrinti sąrašus žuvusių lietuvių. 
Centro V-bos pirmininkui, lydimam 
Dachau kacetininko kun. Pikturnos, 
pavyko birželio 25 d. prieiti prie Flos- 
senburge žuvusių mūsų tautiečių są
rašų. Iš penkių tomų medžiagos tėra 
žinios tik apie 97.000 kalintųjų, tačiau 
tai toli gražu nėra pilnas skaičius. Še
štas tomas yra dingęs. Dėlto pilnas 
lietuvių sąrašas nustatyti neįmanoma. 
Pagal esamus duomenis lietuvių žuvu
sių procentas yra pats didžiausias (46, 
5), lyginant su kitų tautybių kalintųjų 
šiame kacete mirtimis.
ŽUVUSIŲJŲ FLOSSENBURGE URNA 

I USA
Kaip brangi mūsų tautos kankinių 

relikvija, Flossenburge Žuvusiųjų pele
nų urna, iškilmingai įteikta gegužės 
25 d. Pol. Kalinių S-gos atstovams, 
šiuo metu randasi Centro Valdybos ži
nioje. Netrukus ji bus pasiųsta į Ame
riką, kad ten mūsų tautiečiai ją išsau
gotų iki bus galima grąžinti į laisvą tė
vynę. Norima ją pavesti vienai Ameri
kos lietuvių mokslo įstaigai, kurioje 
būtų prieinama platesniems lankytojų 
sluoksniams.

120, mokesčiai Kr. 60. Vos verčiamasi. 
Esu biednas, susenęs, suvargęs. Nieko 
turėti ir nenoriu . . . Švedijoje mums 
visai nesaugu. Čia yra viena iš nesau
giausių vietų.“

RYŠIAI SU KITŲ TAUTŲ K Z 
ORGANIZACIJOMIS

. Praėjusį mėnesį Liet. Pol. Kalinių 
S-gai pavyko užmegzti pirmuosius ry
šius su lenkų ir vokiečių pol. kalinių 
organizacijomis. Vokiečių organizacija 
„Vereinigung der Verfolgten dės Nazi- 
regimes e. V. (VVN)“ savo įstatuose 
yra įtraukus net specialų punktą ben
dradarbiauti su analogiškomis užsie
niečių organizacijomis ir turėti su jo
mis gerus santykius^

Prancūzijoje veikia ministerija 
karo belaisvių, deportuotųjų ir pabė
gėlių reikalams, kuri taip pat rūpinasi 
politinių kalinių reikalais.

ypatingu būdu Weideno komiteto pir
mininkui C. Petrikui už nenuilstamą 
rūpestį tvarkant visus.reikalus vietoje.

Tinkamai pasiruoškime didžia 
r jam sąskrydžiui

Skautų sąjūdis yra visame pasauly 
paplitęs, ir turį didelės reikšmės žmo
nijos gyvenime. Trilapė lelija vienija 
beveik visų tautų jaunimą į vieną di
delę šeimą kilniems idealams siekti* 
Jų įgyvendinimui paskatinti yra šau
kiami viso pasaulio skautiškojo jauni
mo sąskrydžiai. Pirmasis tarptautinis 
skautų. sąskrydis, kuriame dalyvavo 
20 tautų 8000 jaunuolių, įvyko 1920 m. 
Londone, Anglijoje; antrasis — 
1924 m- Kopenhagoj, Danijoj, iš 36 
tautų 6000 jaunuolių, 1929 m| Bir- 
kenheaede, Ąnglijoje, — 25.000 skau
tų, 1933 m. Gūdollo, Vengrijoje, — 
28000 skautų ir 1937 m. Vogelenzange, 
Olandijoje, — 37.000 skautų. Tokie 
sąskrydžiai šaukiami kas ketveri me
tai. Tik dėl karo tarptautiniai sąskry
džiai neįvyko.

Šiais metais rugpjūčio mėn. 6— 21 
dienomis laukiamas įeitasis tarptauti
nis skautų sąskrydis Moissono miške, 
70 km nuo Paryžiaus, prie Senos upės. 
Jame dalyvaus apie 30.000 skautų iš 
šių valstybių: Argentinos, Belgijos, 
Brazilijoj Kinijos, Kolumbijos, Či
lės, Kosta-Rikos, Danijos, St- Domin
go, Egipto, Ekvadoro, Amerikos, Suo
mijos, Prancūzijos, Prancūzijos kolo
nijų, Anglijos ir jos dominijų bei ko
lonijų, Graikijos, Haiti, Olandijos, 
Vengrijos, Irako, Irano, Grenlandijos, 
Italijos, Libanono respublikos, Lich
tenšteino, Luksemburgo, Meksikas, Ni- 
karaguos, Norvegijos, Peru, Filipinų, 
Lenkijos, Portugalijos, Švedijos, 
Šveicarijos, Sirijos, Čekoslovakijos, 
Venecuelos ir kitų.,

šiam sąskrydžiui prancūzai jau dve
jus metus ruošėsi. 500 meistrų ir 
2.000 skautų vyčių nutiesė 20 km ke
lių, 12 km takų, nuvalė 200 ha žaidi
mų ir susirinkimų aikščių, 1000 sto
vyklavimo aikščių, automobiliams 
aikštę, kurioje vienu metu gali tilpti 
4000 mašinų; įrengė areną su 6000 sė
dimų vietų. Pastatė geležinkelio stotį, 
kurioje kiekvieną dieną sustos 20 trau
kinių; 2 autogaražus, kuriuose telpa 
200 autobusų, siaurąjį geležinkeliuką 
8 km ilgio aplink stovyklą, vanden
tiekio' stbtį, su 25 km. ilgio vamz
džiais, kuri patieks 3000 m* vandens 
per dieną, 90 aprūpinimo punktų: 
prausyklų, dušų, išviečių, maisto san
dėlių, dirbtuvių, — įrengė telefoną su 
300 km ilgio vielomis, jungiančiomis 
500 aparatų, ligoninę su 300 lovų. Žo
džiu, pastatė, miestą tokio didumo 
kaip Doveris, Rūme, Liuksemburgas.

Neužilgo suskridę skautai iš visų ša
lių apgyvens šį skautų miestą. Prie 
laužų, teatruose bei susirinkimo aikš
tėse ekambės įvairių tautų dainos, bus 

1 šokami tautiniai šokiai, vaidinimai, 
įvairiausių kraštų parodėlės žavės da
lyvių akis savo margumu ir patrauk
lumu. šis sąskrydis pavadintas tai
kos sąskrydžiu. Jo ženklas skautiška 
lelija 
ženklas 
skautai 
karo.

Mūsų 
lyvauti 
metu įvyks Paryžiuje ir tarptautinė 
skautininkų konferencija, kurioje bus 
svarstomas ir Lietuvių Skautų sąjun
gos klausimas. Mes turime tinkamai 
pasiruošti sąskrydžiui, kad gerai galė
tume reprezentuoti mūsų tautą. Buvo 
sakyta, kad visas išlaidas padengs 
Tarpt. skautų biuras. Galutinai pa
aiškėjo, kad jis tegalės tik apie pusę 
išlaidų sumokėti. Mūsų bendruome
nės vyriausiosios įstaigos ir visi lietu
viški veiksniai turėtų paremti šį taip 
svarbų mūsų tautai žygį parūpinant 
trūkstamas lėšas. Stovyklos, tuntinin- 
kai turėtų įtempti visas jėgas paruo
šiant kelionėn iš savo stovyklų vyks
tančius skautus. Rankdarbių, lietuviš
kų audinių ir drožinių, tautiškų lėlių 
ir kitų mūsų tautai būdingų dalykų 
parūpinti, ar paskolinti. Taip pat 
pageidautina, kad būtų tinkama ap
ranga aprūpinti mūsų reprezentacinės 
draugovės nariai. Čia yra visos mūsų 
tautos reikalas- • Todėl nuoširdžiai 
remkime šią progą išeiti Į pasaulį, 
tuojau veikdami, kad nebūtų per vėlu!

A. Kr.

su dvigubu mazgu. Tai yra 
pasaulinio broliškumo, kurį 
nori atgaivinti

skautai taip pąt 
toje jamboree.

po balsiojo

pakviesti da- 
Sąskrydžio

IŠ LIET. KACETIN1NKŲ GYVENIMO 
KITUOS KRAŠTUOS

Šiomis dienomis gautas laiškas iš 
buv. Stutthofe pol. kalinių, esančių 
Švedijoj. Tarp kitko rašoma: „Gero 
pas mus nieko. Savijauta, pasitikint 
sava atmintim, — negeresnė kaip Stutt
hofe . . . Apie savo privatų gyvenimą 
daug---- „ nekalbėsiu. Metus laiko išdir- 

Būki- b8u taip langų valytojas, fabrike ge- 
”■ lr ležų krovėjas. Jau 7 mėn. kaip dirbu 

kontoroje. Gaunu Kr. 360 mėn. Dirbu 
nuo 9—17. Kambarys Kr. 100, maistas

Dotnuvos Žem. Okio Akad. bažnytėlė

Pabaltijo dailės paroda
ATGYJA TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ 

DRAUGIJA
Gražių nuopelnų turinti ypač knygų 

leidimo srityje dar prieš pirmąjį pa- 
Drau-

aavo 
sky- 
lie-

SIŪLOMAS LIET. POL. KALINIŲ 
SUVAŽIAVIMAS FLOSSENBURGE 
Lietuvių politinių kalinių suvažiavi

mas numatomas š- m. rugpjūčio vidu
ryje. Flossenburgo kaceto dabartinis 
tvarkytojas prof. E. Wiegelski patarė 
lietuvių Pol. Kalinių S-gos pirminin
kui šį suvažiavimą pravesti pačiame 
Flossenburge, pažadėdamas vispusišką 
savo paramą ir globą.

LIET. VISUOMENĖS ĮNAŠAS 
FLOSSENBURGO PAMINKLŲ 

STATYBOJ
Per mėnesį visi paminkliniai darbai 

mūsų kankinių atminčiai įamžinti bus 
baigti. Išlaidos šiuo metu yra žymiai 
prašokusios prieš pusantro mėnesio 
numatytą sąmatą, šiuo metu sąmata 
steką jau 25-000 RM. Visuomenės in- 
stitucijos, kreipiantis šiuo reikalu į ja* 
Pol. Kalinių S-gai, yra suaukojusios: 
LTB Vyr. Komitetas 12.500 
VLIKas — 3.000, Weideno Liet, 
•etas ir visuomenė 3.000 RM., 
ALGIRDO SARGYBŲ KUOPA 
vaujama kacetininko pulk. A. Andriu- 
šaičio) — 3.000 RM., V. T. — 2.000 
RM., Šv. Sosto Delegątūra — 1.000 
RM.. Ateitininkų Federacija — 100p 
RM. ir LTB Wuertenbergo apylinkė —- 
1.000 RM. • (viso 26-500 RM.).

Šia proga Pol. Kalinių S-gos Centro 
Valdyba dėkoja visiems aukotojams ir

PARUOŠTI KACETININKŲ 
ŽENKLELIAI

Pol. Kalinių Centro Valdybos nuta- 
.:acetinin-
: raudo- 

trikampis su L raide viduryje. S- 
suvažiavimo proga visi nariai ga- 

juos įsigyti.

POLIT. KALINIŲ KAPŲ TVARKY
MAS

Ne vienas mūsų tautiečių, išėjęs iš 
kalėjimo ar kaceto, yra įniręs Vokieti
joje ir palaidotas be ypatingo ženklo. 
Pol. Kalinių S-ga kreipiasi pirmon 
eilėn į savo narius ir jų seniūnijas, o 
kur jų nėra į vietinius komitetus, pra
šydama sutvarkyti mirusių polit, kali
nių kapus, parūpinti antkapius ir jų 
tolimesnę priežiūrą suorganizuoti vie
tose. Pol. Kalinių S-ga būtų dėkinga, 
jei visu tuo, kas šiuo reikalų yra 
ar bus padaryta, būtų ir ji painformuo
ta. Tokių kapų nuotraukos praverstų 
ruošiamam tautos kankinių leidiniui.

rimu ruošiami specialūs liet. Ai 
kų — polj kalinių ženkleiiin: 
nas ‘ 11 * * ” 11
gos 
lės

SPECIALUS „ŽIBURIŲ“ NR-ls K Z 
REIKALUI

Susitarta su vyr. „Žiburių“ tad. p. 
Vitėnu išleisti specialų numerį apie 
karėtus ir lietuvių kančias bei aukas 
juose. Pol. Kalinių S-ga yra kreipusis 
į kaikuriuos savo narius, pirmon eilėn 
žurnalistus ir rašytojus, kad greitu lai
ku atsiųstų reikiamos medžiagos 
Prašoma taip pat kacetinės poezijos, 
beletristikos ir nuotraukų arba pieštų 
(atkurtų) vaizdų. Siųsti C. Valdybos 
vardu: (14a) Kirchheim-Teck, Strin
ga u s tr. 18.

RM., 
Komi- 

DLU 
(vado

TAUTINES MARTIROLOGIJOS 
SKYRIAUS DARBAI

Martirologijos Skyrius, vadovau
jamas Jon. Rimašausko, baigia ruošti 
medžiagą specialiam leidiniui apie ka
rėtus, priverčiamo darbo stovyklas ir 
kalėjimus, o taip pat apie juose kalin
tus ir žuvusius lietuvius. Iš tos me
džiagos žinoma, kad lietuviai yra ka
lėję 16 kacetų, 13 priverčiamųjų darbų 
stovyklose ir 74 sunkiųjų darbų ir po
licijos kalėjimuose (viso 103). 
juos yra praėję 29.500 asmenų.

bu- 
ap- 
pa-

Per

dar 
dar-

Du koncertai rašytojams 
tensingumas, .patvarumas, chorui 
siektinas. Vis dėlto J. Kačinsko 
has su choru padarytas nemažas.

Labai įdomi buvo solistinė dalis, 
kurioje teko išgirsti arba seniau gir
dėti arba ir visai negirdėti solistai. '

Galima sakyti, kad visi solistai nau
jai besireiškią žmonės. Gal tiktai 
viena Krištoiaitytė jau Kauno kon
servatorijoj besimokydama ėmė reikš
tis ir atkreipė dėmesį ir vertinga me. 
džiaga ir balso lengvumu. Tikrai, ji 
turi gerų koloratūros duomenų: leng
vą. gražaus tembro, geros skalė* baL 
są. Jei dabar, pereinant į aukštumas, 
jaučiamas tūlas sleųksteiis — nelygu
mas, tai ateity ir tai gali būti išlygin-

Istorinis, 400 metų Jietuviškosios 
knygos sukakčiai paminėti rašytojų 
suvažiavimas tremtyje, įvykęs liepos 
11—12 dienomis Augsburge, buvo pa
žymėtinas. be kita ko, dviem įdomiais 
koncertais*

Tie koncertai ir jų dalyviai jau 
vo suminėti rašytojų suvažiavimo 
rašyme, tačiau juos tenka plačiau
žymėti, nes jie buvo ne eilinio pobū- 
džio ir specialiai paruošti suvažiavi
mui bei to suvažiavimo pobūdžiui.

Abu juos paruošė broliai Kačinskai; 
pirmąjį — literatūrinį — dramos ar
tistas Henrikas Kačinskas ir antrąjį — 
muzikinį — dirigentas konup. Jeroni
mas Kačinskas. *

Pirmąjame puikiai deklamavo akto- j* biia 8era» net puiki kola- 
riai-ės Kevalaitytė, Pūkelevičiūtė,
Brinką, H. Kačinskas, Palubinskas, 
referavo Žukauskas. Bet abiejų kon
certų svoris gula muzikiniams daly
kams. Pirmame koncerte labai įdomų 
muzikaliai deklamuojamąjį momentą— 
ištrauką iš Krėvės „Šarūno“ — statiš
kai deklamuojant Palubinskui, Brin
kai »ir H. Kačinskui, patiekė ir pats 
fortepijonu palydėjo J. Kačinskas.

J. Kačinskas, modernizmu nusileis
damas, gal, vienam tik V. Bacevičiui, 
„Šarūnui“ parašė labai santūrios for
ma ir vertingos turiniu muzikos* J. 
Kačinskas čia pasirodė labai sąmonin
gu, rimtu ir gilios intuicijos kompozi
torium. Muzikalinių „Šarūno“ frazių 
aiškumu ir gilumu teko tiesiog stebė
tis. Norėtųsi spėti, kad J. Kačinsko 
asmeny bręsta labai rimtas muzikali- 
nės mūsų dramos kūrėjas — savai
mingas, origina|us. šia prasme pir
muosius J. Kačinsko darbus reikia 
vertinti labai teigiamai.

Antrame koncerte dainavo solistai — 
Baranauskas, Kništolaitytė, Paukštys, 
Šarauskienė ir mišrus choras, J. Ka
činsko vedamas.

Mišrusis choras J. Kačinsko gerokai 
patvarkytas: neblogai intonuoja ir 
gerokai palygintas ir pakoncentruotas, 
nors progresas dar labai galimas. Jei 
Šimkaus daina saulei iš „Pagirėnų“ ne
pavyko, tai daugiau pianistės, negu 
choro kaltė» už tai dainos gerai pavy
ko ir palyginti gražiai skambėjo. In-

j'
ii 
ir 

1K 
jie

ratūra.
Pirmą kartą teko išgirsti p- Saraus- 

kienę. Ji turi gerų mezzosoprano 
duomenų: balsas išlygintas, gerai pa
statytas, tauraus tembro. Jis aukštas, 
ir labai gali būti, kad su laiku jie ga
li kilti. Solistės santūrumas bei lai
kysenos akademiškumas sulaiko 
nuo siekimo efektingumo.

Paukštys, kurį ligšiol pažinome 
muzikinių recenzijų, turi didoką 
gerokai pralavintą baritoną, gal, jį 
vysčius, net batbaritoną. Tiesa,
dar reikalingas koncentracijos ir tvir
tesnės diafragminės atsparos, bet jau 
gerokai jaučiama muzikalinė jo kuL 
tūra. Ir Paukštys turi visų duomenų 
išsivystyti j gerą baritoną, ypač, kad 
jo jau daug atsiekta.

Bet kas ypatingai sužavėjo, tai Ba
ranauskas. Daug jau gražių atsiliepi
mų teko girdėti apie jo balsą. Girdė
ti buvo lyginant jį su garsiuoju Italų 
dainininku Karuzo.

Aš tūriu konstatuoti, kad Baranaus
ko balso medžiaga geresnė už Karu
zo. Kaiuzo turėjo silpnokas aukštu
mas — falcetavo, aukštumose skydo, 
sunkiai jas ėmė. (Už tai jis imponavo 
muzikine kultūra). Baranausko gi 
balsas didelis, lygus visoje plačioje 
skalėje, nuostabiai lengvas aukštumo
se, kaip ir tvirtas žemumose. Puikūs 
obertonai harmoningu sąskambiu lydi 
jo pagrindinį-ašinį stiprų dramatinį 
tenorą. Balsas didelis, puikios kanti- 
lėnos, nešąs, galingas ir pajėgus. Tie
siog — puiku! Neabejotina — tai' 
pasaulinio masto, 
balsas.
nio lyrinio tenoro 
susilauktam tokio
noro-

Bet... Yra vis
tai liečia muzikinę bako kultūrą. Ba
ranausko balsas reikalingas dar mo
kyklos. Turint tokią puikią medžia
gą ir drauge puikias perspektyvas, 
reiktų visą dėmesį sutelkti mokykline 
kryptimi- Pirmas dalykas — mokykla 
ir būtinoji jos kultūra. Nes Bara
nauskas dabar dar nedai joja. Be 
rimtos mokyklos yra pavoj:.:i.y kad ir 
fenomenalus balsas, kaip ir daugelis 
puikių balsų, gali žūti arba <umažinti 
savo vertę.

Baranausku, kaip anuomet K. Pet
rausku, reiktų susirūpinti LTB ben
druomenei, RK ir kt., kad jam būtų 
padėta rimtai padirbėti pas gerą mo
kytoją. Tiktai gera mokykla gali iš
ryškinti visą balso vertybę. Toks bus, ■ 
spėju, ne mano vieno linkėjimas 
nepaprastai turtingos medžiagos 
sui.

Šiais dviem koncertais artistai 
žiai pagerbė ir pastiprino istorinį ra
šytojų suvažiavimą. . J. Kardelis

Liepos 20 dieną Delmenhorste, ties 
Oldenburgu, įvyko YMCA-os sušauk
tas pasitarimas Pabaltijo dailės paro
dos organizavimo reikalu- Dalyvavo 
iniciatoriai — YMCA atstovai — 
B. J. Radzinš ir p. K. Viilu, iš estų 
pusės p- Martin, iš latvių pusės prof. 
Tone, prof. Šveics ir dail. Mazeks ir 
iš lietuvių pusės dail. V, Andriušis.

Parodą nutarta atidaryti rugpjūčio 
21 dieną Oldenburgo miesto muzieju
je, po 10-tiea dienų ją perkelti į 
Liubeką, paskui į Hanoverį, Hambur
gą, Lemgo, Izerlon, Kolną ir, jei bus 
sąlygos, gal, dar ir kur kitur- Bet 
gali būti, kad bus apsiribota ir 4-mis 
vietovėmis. •

Parodų tikslas: parodyti DP kultū
rinį lygį, kultūrinius atsiekimus, kul
tūrinį gyvenimą ir tremtyje.

Svečių bus iš didžiųjų centrų — 
Londono, Paryžiaus ir kitur, jau 
kalbant apie vietinę okupacinę 
džią, karo vadovybę ir t. t.

Parodos mintis yra kilus! iš 
sluoksnių bei asmenų, kurie susidomė
ję bei suinteresuoti tremtiniams padė
ti įsikurti' ir 
cialybę.
LIETUVIAI

ne- 
val-

*1

susirasti darbą pagal spe-

VAIDINTOJAI „ATŽA
LYNAS“

stato A. Gehri 9 pav. pjesę, „Šešta
me Aukšte“. Režisuoja akt. Vyt. Va
liukas, dekoruoja dail. K. Jezerskas. 
Premjera numatoma rugpiūčio pra
džioje. 
KOMUNISTAI SUKLASTOJO KAR

DINOLO ATSIŠAUKIMĄ
Prieš kiek laiko Varšuvos radio ir 

užsienio telegramų agentūros buvo pa
skelbusios Krokuvos metropolito 

apie A. Voldemaro mirtį. Ameri- kard. Sapiehos atsišaukimą, kuriame 
raginami iš užsienio lenkai grįžti j tė
vynę. Tačiau ” 
polijos kurija 
šaukimas yra 
24 nr.)

GAIVINAMA LIETUVYBE
Lietuvos Vyžių pastangomis suorga

nizuoti Amerikoje, Brooklyne, dviejų 
mėnesių lietuvių kalbos kursai jauni
mo dvasiai gaivinti. Kursuose dėsto
ma ne tik gimtoji kalba, bet taip pat 
Supažindinama su Lietuvos istorija, su 
lietuvių kultūriniais laimėjimais. Kur
sus veda Iš Europos nuvykęs Dr. Pr. 
Padolskis.

PATVIRTINAMOS ŽINIOS

kos „Vienybės“ pranešimu, prof. A. 
Voldemaras miręs nežinomomis aplin
kybėmis 1946 m. Užkaukazyje, kur jis 
buvo bolševikų iš Lietuvos ištremtas 
1940 metais.

vėliau Krokuvos metro- 
prsnešė, kad šis atsi- 
pramanytas. („Vienybė“,

saulinį karą Lietuvos Mylėtojų 
gija vėl atgaivinama ir pradeda 
veiklą. Kuriami ar atgaivinami 
riai, rūpinamasi platinti ir leisti 
tuviškas knygas.

LIETUVOS DIENA
Liepos 28 dieną sukanka 25 metai, 

kai JAV pripažino Lietuvą de jure. 
Tam jubiliejui Amerikos lietuviai la
bai aktyviai ruošiasi. Tikimasi, kad 
ir Amerikos valdžia lietuvių pastangas 
parėmsianti-

Čia matome sudegintus 
rūmus

Vokiečiai pasitraukdami naikino Lietuvos turįą- 
Dotnuvos Žemės Okio Akademijos

ŠVIETIMO VALDYBA PASKYRĖ 
LITERATŪROS PREMIJAS

Lietuvių Tremt. Rašytojų Draugijos 
suvažiavimo proga Šviet. Valdyba pa
skelbė, kad šiais metais skirianti po 
5000 RM už geriausią naujai parašytą 
romaną (dvi premijos). „T. G.“ 
Pradės eiti pedagoginis žur

nalas
Vietoje sustojusio „Tremtinių Mo

kyklos“ žurnalo, kurio išėjo 6 nume
riai, pradės eiti „Tremties Mokykla“, v>’i tie milijonai išmirsią per 8 me- 
Redaguos pedagogas ir rašytojas Juo- tus. Tose vergų stovyklose marinami 
zas Kralikauskas. „T. G.“ ir tūkstančiai lietuvių.

ŽEMĖLAPIS
LAS SOVIETŲ SĄJUNGOJE

„Plain Talk“ žurnalo redakcija vie
name New Yorko krautuvės lange iš
kabino žemėlapį, kuriame pateikiami 
dokumentais ir gyvų liudininkų tvirti
nimais paremti duomenys apie vergų 
darbo stovyklas Sovietų Sąjungoje, ku
riose yra marinama kankinių mirtimi 
14 mil. žmonių. Apskaičiuojama, kad

unikalinės vertės 
Mes greta pasaulinio unikali- 

— K. Petrausko —- . 
pat dramatinio <e-

dėlto ir „bet“. Ir

šiam
bei- a

gra-
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Mažoji ir Didžioji Lietuva musų raštų istorijoje
(Pabaiga)

Maž. Lietuvos raitijos istorijoje ypač 
pažymėtinas yra XVIII amžius. Jau 
vienas Donelaičio vardas kiek sverial 
Buvo tuo metu čia ir daugiam tegu ir 
netokių talentingų, rašytojų, pasireiš
kusių ne lik religinėmis giesmėmis, 
bet ir pasaulietine poezija (K. Milkės 
Pilkalnis, Aį. Simelpenikio eilėraš
čiai ir t. t.). Gražiai klestėjo ir reli
ginė raštija, susilaukusi pagaliau spaus
dinto Sv. Rašto- Netrūko jai ir gausių 
giesmynų, dėl kurių, pvz., tarp G. 
Ostermejerio ir Milkių iškilo įdomi, 
nes jau ir tikrai'literatūrinė polemika, 
liudijanti Maž- Lietuvos kunigų gyvą 
rūpinimąsi lietuvių raštija ir kalba. Tą 
patį rodė įvairūs lietuvių kalbos tyrinė
jimai (pvz. Ruigio Betrachtung der 
litauischen Sprache su pagarsėjusiais 
liaudies dainų tekstais), gausios grama
tikos ir žodynai, kurių vienam (Kr. 
Milkės, 1800) prakalbą parašė garsu
sis filosofas. Im. Kantas, kai kieno 
spėjimu ^patą buvęs lietuvių kilmės.

XVIII amžių galima būtų pavadinti 
Maž. Lietuvos raštijos aukso gadyne. 
Nors Didžioji Lietuva ir viršijo spau- ■ 
dinių kiekiu, bet tiek savo raštų ko
kybe, tiek apskritai literatūrinių inte
resų platumu bei paties literatūrinio 
gyvenimo intensyvumu, o taip pat ir 
reikšme mūsų raštijos istorijoje Mažoji 
Lietuva XVIII amžiuje aiškiai pra
nešė Didžiąją. Pastaroji greitai netgi 
pajuto anos įtaką.

Kaip jžinome, XIX amž- pradžioje, 
vadinamojoje senojo Vilniaus univer
siteto gadynėje, Didž. Lietuvoje paste
bimas didelis kultūrinis pakilimas, 
drauge besiplečiąs lietuvių literatūrinis 
sąjūdis, o netgi ir iš viso lietuviškos 
dvasios atgijimas, gražiausiai pareik
štas .Vilniaus studento Simano Stane
vičiaus entuziastinga „Žemaičių šlove“. 
To lituanistinio sąjūdžio svarbiausias 
požymis buvo tolydžio stiprėjąs domė
jimasis lietuvių ’ kalba, rūpinimasis jos 
tobulinimu, valymu nuo įsikerojusių 
svetimybių, noras aukštinti tos dažno 
šviesuolio paniekintos mužikų kalbos 
grožį; ir garbę, pastangos skiepyti gim
tosiom kalbos meilę. Užsimojus geriau 
ištirti savąją kalbą ir nesitenkinant se
nuoju Sirvydo žodynu ir reta jėzuitų 
1737 įm. gramatika (1829 m- S. Stane
vičiaus pataisyta ir perspausdinta), 
imta rašyti visa eilė gramatikų ir 
žodynų.

Tam savo dažnai bemaž pionieriškam 
darbui paramos beieškant, dažno akys 
krypo į Maž. Lietuvą. Tai darė, pvz., 
ir kun. P. K. Bohušas (dažnai ir 
Baužu vadinamas), kurio veikalas apie 
lietuvių kalbą (1808 m.), nors moks
liniu atžvilgiu ir menkas, labai buvo 
išpopuliarėjęs, nes nepaprastu lietuvių 
kalbos išaukštinimu maloniai glostė 
mūsų literatų tautinę • ambiciją ir kai
tino patriotinius jausmus. Ir štai pats 
Bohušas pasisako, kad negavęs savo 
krašte rašomam veikalui reikalingų ži
nių apie lietuvių kalbą, parsisiųsdino 
iš Karaliaučiaus lietuvių kalbos žodyną 
bei gramatiką ir iš jų mokęsis, prieš 
rašydamas savo ' tyrinėjimą. Ir tikrai, 
savo rašinyje Bohiišas remiasi pavyz
džiais, gausiai imtais iš Ruigio žino
mojo veikalo ir žodyno. Panašiai ir 
Dionizas Poška, žodyną rašydamas, be 
kitko naudojos Milkės žodynu. To pa
ties Milkės gramatiką, kaip liudijimą, 
vertęs žinomasis Žemaičių lietuviškojo 
sąjūdžio globėjas vysk. J. A. Giedrai
tis. Gerai buvo žinomi Maž- Lietuvos 
raštai ir Vilniaus studentams lietuvių 
literatams. Kajetonas Nezabitauskis 
daug jų išskaičiavo savo sudarytoje lie
tuvių bibliografijėlėje, o jo kolega S. 
Stanevičius juos labai išgyrė: .Juk 
Hgsaioley tayp dėstys ir su wysays litu- 
wyszkays rasztaya, jog ti kuri Kara- 
laucziuje, Tylžie, Klaypiedo, Gumby- 
nie yszeina, toly giąresny ir a, ne kaip

musu 
niuje 
name, 
suma 
szios
augantyms be sarga yr be jokia pryda- 
boyma“. Toliau jis nurodo, kad rei
kia rūpintis gerinti mūsų raštų kalbą, 
„o darbume yr gražume darba jymty 
paweyksla nu Li;uwynynku Prusu“.

maldų arba gismiu knigas Vyjl- 
spaudamas. ,Ani pryligst sod- 

kur medey ranka žmogaus po ti- 
yr patogei suswadynty ira; o 
toliges ir myszkams par sawy

Rašo V. Maciūnas
tindami tokią jiems mielą mintį, kokių raštijos istorijai Maž. Lietuva. Ypač 
meno viršūnių gali pasiekti lietuvių svarbus yra tas vardas susidomėjimo 

kalba, daugelio taip nevertinama . . • 
Antai, Daukanta^ po kelių metų rašė: 
„. . . kas tur protą ir aukso plunksna 
Omera (t y. Homero) ar Wirgile, tas

--sakau sau norėdamas tau gal gudrej
Buvo bandomas užmegsti ir asmenį- gudresnėj raszyti toj kalboj. Tou tey- 

nis kontaktas su Maž. Lietuva. Antai, giby pagirtas dayniu Donelaitis darodi 
Jurgis Plioteris buvo nuvykęs Kara- 8awa garbingo Daynie metu layka“. 
liaučiun ir ten pasipažino su Rėza, ku
rio suteiktomis žiniomis ir patarimais 
pasinaudodamas, tyrinėjo lietuvių kal
bos gramatiką. Dėl tų visų faktų aš 
tariausi galįs pavadinti atitinkamą sa
vo knygos apie XIX a. pradžios litua
nistinį sąjūdį skyrių — Mažoji Lie
tuva moko Didžiąją.

Dar kartą reikia prisiminti šioje vie
toje Donelaitį. XIX amž. pradžios 
mūsų patriotiškieji literatai (Poška ir 
ku) savo kūryba norėjo tarp kitko pa
rodyti, kad lietuvių kalba nėra tik 
prastų mužikų kalba, kad ji tinkama 
ne tik kokiai maldaknygei ar elemen
toriui, bet ir tauriai šviesuomenės poe_ 
zijai. Donelaičio raštai, 1818 m. Rė
zos išspausdinti, sužavėjo juos, patvir-

Nemažiau džiaugės juo ir anoniminis 
Stanevičiaus ir Donelaičio pasakėčių 
leidėjas (išsp. 1829): „. . . ani sawa 
rasztys patwyrtina kad žemaytysz- 
koj kalboj, tayp kaip senu dinų Greko- 
nay yr Rymionys sawa kalbose, eylas 
piedom’s tai ira mieronis galerne raazity. 
Tokiu mirų ira Kryžžas Donalaytys“.

Žinoma Donelaičio reikšmė nesi
baigė tuo įspūdžiu XIX amž. pradžios 
mūsų literatams- Jis iš viso užėmė 
vieną iš pirmųjų vietų mūsų literatūros 
istorijoje.

Kalbant apie XIX amž. pradžią, ne
galima pamiršti ir Neringos žvejo sū
naus Liudo Rėzos, vieno iš reikšmin
giausių vyrų, kuriuos yra davusi mūsų

(Tęsinys iš 29 nr.)
Tai buvo nuorašai iš Anglijos gautų 

slaptų telegramų. Jų turinys yra toks 
svarbus, kad.ir šiandien jų dar negali
ma skelbti, ir apėmė dalykus^ liečian
čius ne tik Kanadą, bet ir tuos, kurie 
buvo kitų vyriausybių Kanadai patikėti. 
Jei jų dingimasbūtų laikomas paslaptyje, 
tai Kanados ir jai draugingų valstybių 
santykiai galėtų būti sukompromituoti. 
Todėl nustatyti, kas yra Nora buvo 
ypač svarbu.

Laimingu sutapimu Guzenko žinojo 
jos pavardę — tai buvo Emma Voikin.

Apie ją jis pasakė:
— Visa, ką aš žinau apie Emmą Voi

kin,,yra tai, kad ji pažino majorą So- 
kolovą, kuris pulk. Zabotinui žadėjo 
ją užverbuoti kaip agentą.

—. Ar Tamsta taip pat ten buvote?
— Taip, aš buvau kambaryje. So

kolovas pasakęs, kad jis 1944 m. spa
lio mėn. siūlęs jai būti agente. Bet iš 
tikrųjų jis ją užverbavo žymiai anks
čiau- Ji- maniusi galėsianti dirbti ste- 
nografe ar tarnautoja Komercinio pa
tarėjo įstaigoje. Ji sakė, kad ji mylin
ti Rusiją ir norinti jai padėti.

Kanados užsienių reikalų ministeri
jos asmeniniame skyriuje buvo patik
rintas Emma Voikin žinių lapas, pagal 
kurį ji nuo 1944 m. vasario mėn. dirbo 
šifravimo skyriuje. Jos viršininkai ją 
laikė ramia ir darbščia tarnautoja. Ji 
buvo gimusi 1920 m. Saskačevane. Jos 
tėvai buvo rusai, 1943 fa. ji išlaikė 
civilinės tarnybos stenografams nusta
tytus egzaminus. Ji kalbėjo rusiškai 
taip pat gerai, kaip ir angliškai. Iš 
pradžių ji dirbo pasų skyriuje, o vė
liau buvo perkelta į šifravimo skyrių, 
kur ji ne tik susidurdavo su visomis 
diplomatinėmis telegramomis, bet ir 
pati šifravimo sistema jai nebuvo sve
tima.

Kitą dieną Emmai Voikin atėjusiai į 
tarnybą buvo pranešta, kad ji vėl yra 
perkelta j pasų skyrių.

— Kodėl? — paklausė Emma Voi- 
kin, — Ar aš blogai dirbu?

teratūros paskaitose (1842—43) Pary
žiaus universitete šiaip kalbėjot lietu
vių tautos garbei esą reikia pastebėti, 
„kad1 labai turtingame jos dainų rinki
nyje (t- y- Rėzos) nėra nė vienos ne 
tik begėdiškos, bet net nepadorios. 
Lietuvių kalboje nėra nepadorių netau- . 
rių posakių. Toji kalba, turinti savyje 
kažką šventa, kunigiška, jų nepaken
čia, negali jų pasisavinti, jei jų ir yra, 
tai jie paskolinti iš slavų ir niekados 
nevartojami padorioje lietuvių šei
moje“.

Po Rėzos Maž. Lietuvos vaidmuo 
bendrajame mūsų literatūros gyvenime 
ėmė mažėti. Mat, ekspansyviojo ger- 
tnanizmo banga kas kartą labiau stelbė 
lietuvybę. Daugelyje vietų, kur dar taip 
neseniai plačiai skambėjo Donelaičio 
būrų kalba, begirdėti buvo vokiečiai. 
Vis dėlto, ir apmenkęs lietuviškasis 
medis duodavo dar gajų atžalų lietu
viškajai raštijai ir apskritai mūsų kul
tūrai. Tautiniame atgimime Maž. Lie
tuvos sūnų vaidmuo toli gražu nebuvo 
nereikšmingas. Paimkime, pvz., kad 
ir „Aušrą“. Daug buvo ketinimų steigti 
pirmąjį tautinį lietuvių laikraštį, bet 
jie buvo įvykdyti, tik įsijungus Į tas 
pastangas ir Maž. Lietuvai. Antai ju
drusis ir energingasis stud. Jonas 
Šliūpas veltui davinėjo prašymus leisti 
lietuviškus laikraščius Vilniuje ir Pe
trapilyje; be rezultatų likdavo ir už
sienyje gyvenančio dr. Jono Basana
vičiaus pasitarimai su bulgarų ir čekų 
knygininkais leidėjais; taip pat ir 1863 
m. sukilimo emigrantas J. Vištalius ne
galėjo realizuoti minties leisti lietu
višką laikraštį, nors ir drąsinamas lie. 
tuviams palankaus lenkų rašytojo J- 
Kraševskio, išspausdinusio savo spaus
tuvėje Drezdene Vištaliaus lietuviškai iš
verstą „Vytolio raudą“. Ir tik, kai pa
togiausioje anų laikų sąlygomis tokiam 
laikraščiui leisti vietoje, t. y. Maž. Lie
tuvoje, susirado tinkamas atsidėjęs 
žmogus — Jurgis Mlkšas, — galėjo Ra
gainėje pasirodyti iš spaudos pirmasis 
-„Aušrosl“ numeris.

Žinoma, dar ir daug kitų Maž. Lie
tuvos patriotų nemaža nusipelnė mūsų 
draudimo meto spaudai; pavyzdžiui, 
paminėsime tik vieną šviesų, nors pla
tesnei visuomenei dabar mažiau teži
nomą, Mortos Zauniūtės asmenį.

Negalime dar neiškelti žymiojo Maž. 
Lietuvos sūnaus Vydūno. Jo raštai, jo 
pasaulėžiūra ir apskritai visas jo gy
venimo būdas buvo ir tebėra nėVienam, 
ypač jaunuoliui, reikšmingas išgyvenk 
m a s, kai kam net lemiamas, susidarant 
savąją pasaulėžiūrą. Nediskutuodami 
pačios Vydūno pasaulėžiūros, dėl ku
rios gali būti įvairių nuomonių,Iškel
sime Ūk vieną jo svarbią mintį — 
tamprų susiejimą žmogaus dorovės ir- 
tautiškumo - išlaikymo reikalo. Tai 
reikšmingas tautinės pasaulėžiūros pa
pildymas ir praturtinimas. Įdomų dar 
čia pastebėti, kad toji mintis kaip tik 
Maž- Lietuvai bjįdinga. Antai jau ir 
senasis Donelaitis guodėsi, kad lietu
viai nutausdami ir moraliai smunka,- 
todėl nuoširdžiai gailėjosi senųjų, arba 
kaip jis rašė — barzdotų, lietuviškų 
gadynių. Vėlėliau taip pat ir Rėza pa
našiai svarstė: „. . .'reikia bijoti, kad 
vokiečių papročių ir ypač žemos karei
viškos dvasios įtakoje ir anasai lietu
vių liaudies dainos skaistumas ir ne
kaltumas, jei ir ne .visai išnyks, tai 
bent gau? didelį smūgį“.

Negalima pamiršti ir draminių Vy
dūno veikalų, kurie, kad ir ne visų 
vienodai vertinami, yra savo origina
lumu ir idėjingumu žymus įnašas j mū
sų naująją literatūrą.

Baigiant nors trumpai dar reikia pri-' 
minti tą faktą, kad nepriklausomojoj* 
Lietuvoje įsteigus kasmetinę valstybinę 
literatūros premiją, pirmoji teko Maž. 
Lietuvos dukrai Ievai Simonaitytei už 
„Aukštųjų Šimonių likimą“, romaną i| 
Maž- Lietuvos gyvenimo.

Ir tik XIX amž. bestiprėjant Vilniu
je romantinėms nuotaikoms, jaunoji 
karta ėmė suprasti lietuvių liaudies 
dainos vertę. Rėzos įtaka čia irgi bus 
buvus reikšminga. Jo vardas buvo Vil
niuje žinomas; pvz, vienas Vilniaus 
laikraštis 1817 m. pranešė, kad Kara
liaučiaus universiteto prof. Rėza, žino
mas šv. Rašto vertimų istorijos auto
rius, esąs surinkęs Prūsuose daug seno
viškų liaudies dainų ir ketinąs tuo 
tikslu atvykti į Žemaičius ir Lietuvą; 
jis jau Vilniuje laiškais teiravęsis rei
kalingų žinių. Ypač išgarsėjo Rėza 
savo 1825 m. išspausdintu dainų rinki
niu, kuris ilgai buvo pagrindinis ir net 
vienintelis žinių apie lietuvių dainas 
šaltinis. Iš jo buvo ne tik dainos ci
tuojamos, bet ir jo pateiktoji dainų 
charakteristika išpopuliarėjo. Pats ro
mantiškai žavėdamasis dainomis ir gi
liai poetiškai įsijautęs į jų grožį, Rėza 
kėlė pagrindines mūsų dainų savybest 
paprastutį natūralumą, reiškiamo jaus-

liaudies daina istorijoje, 
pastaruoju atžvilgiu Didž. 
vo žymiai pasivėlinusi, 
Mažąja, kur jau pačioje 
pradžioje, ar net ir XVII 
goję, kai kurie kunigai rankiojo dai
nas, tiesa, dar tik kalbos reikalui. Vie
nam iš jų (Pilypui Ruigiui) išspaus
dinus tris dainas ir jomis susižavėjus 
žymiajam vokiečių rašytojui Lessingui, 
o kitam (Herderiui) įsidėjuė kelias 
dainas į savo garsųjį dainų rinkinį, 
Maž. Lietuvos visuomenė į XVIII amž. 
pabaigą jau kaskart drąsiau įvertina 
dainų grožį. Tuo tarpu Didž. Lietu
voje apie dainas dar visai tylima; ne
bent koks pamokslininkas jas kartais 
suniekina; pvz, vieno 1794 m. katekiz
mo rankraštyje skaitome tokį klausimą: _ _ 
„Ku iszmanay apie tus, kurie giedzia mo švelnumą ir nuoširdumą, moralinį 
(gieda) giesmes svietiškas? (atsaky
mas:) Yr sawi pati yr klausunčius ing 
prapuolimą, prazuwima yr nebezpiec- 
zenstwa induoda“. (plg. Vacį. Biržiš
ka, Lietuvių bibliografija“ I dali'"', IV 
papildymai). * *

Ir iš viso, 
Lietuva bu* 
lyginant su 
XVIII amž. 
amž. pabai-

skaistumą ir nešvarių dviprasmybių 
vengimą. Ypač prigijo Rėzos mintis 
apie dainų aukštą dorovingumą, ku
rią kartojo tada daugumas rašiusių 
apie mūsų dainas. Iš daugelio primin
sime tik Ad. Mickevičių, kurs slavų li-

TAUTINIS ATSIKVĖPIMAS
DR. VYDŪNO ĮSPŪDŽIAI 

tarsi nenorėta visų*, malonių Lietuvių
Bet ir už

A. — Suvažiavo Augsburge susitikti
liepos m. 11—12 d. visų šių šalių tau
tos rašytojai. Bet ir kitų pašaukimų 
tautietiai pageidavo tame suvažiavime 
dalyvauti. Tur būt, numanyta, kad pasirodyti prigimtą grožę, 
tšc bus nore kokio tautinio gaivumo, tų kaukių buvo numanytas aiškus mie- 
Ir susirinko visai didokas mūsų žmo- lo lietuviškumo plastavimas ir kvaps
nių skaitius- vintas.

Dauguma galėjo pasirodyti nustaty- ' O kad buvo kalbama apie žmogaus, 
tu laiku. Bet vieniems antriems tai 
nebuvo lemta. Juos vežanti mašina 
nuolat skundėsi 
greit sprukti tolyn, 
Tai tik pietų laiku 
tekti į sambūrį 
nuotaiką ir malonų

Bet keista buvo .
veidų, kurie iš seniai praėjusių laikų 
atsinešė į esamąją valandą. Tik var
dai pavardės nesirengė atkilt į atmin
tį. Bet iš visų akių tiesiog spindėjo 
tautos gyvumas ir su juo Lietuvos 
sveikinimas. Iš tų akių tarsi plito 
šviesa, kuri susirinkusiuosius. gaivin
dama ir juose viltingumą žadindama 
nbolatai skelbė likimo bendrumą.

B. — O kad toliau kalbėta, lietuviš
kieji žodiai skambėjo rimtai, prasmin
gai, iškilmingai. Įsišoko kartais, tie
sa, tarimui dar ne visai pribrendę,

neįstengianti taip 
kaip tai norėta, 

tebuvo galima pa
ir patirti tąutietių 
pasitikimą.
apsižvalgant- Visur

ypačiai apie rašytojo uždavinį, visi tai 
priėmė lyg su pasišventimu. Ir vis 
dar gaivingesnė pasidarė tautinė nuo
taika, kaip buvo pranešta, ką tūli žy- 
niaij arba kaip sakoma, poetai, yra

RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIME 
sukūrę, kaip buvo dainuojama, muzi
kuojama. Tada jautėsi visi lyg atsi
kvepia Tėvynėje ir jautiesi gaivinti ir 
stiprinti.

C. — Prašoko taip valandos ir tad 
jau ir antroji diena- Susitarimai bu
vo baigti. Visokie pareiškimai tūliems 
rašytojams skelbti. Tada ir suskam
bėjo lietuviškos dainos iš būrio ir 
iš pavienių dainuotojų. Ir tai visus 
susirinkusius lyg nukėlė į Tėvynę.

b■ imamam

gai, iškilmingai. Įsišoko kartais, tie
sa, tarimui dar ne visai pribrendę, 
bet ir labai linksmi žodžiai juokda
riai. Visais atžvilgiais reiškėsi lietu
viškumas. Sukilo kartais ir priešingu
mų. Girdėjosi, jau ir lyg būtų ginty- 
jama. Vis dėlto neapykanta ne
drumstė tautiškos nuotaikos kvėpavi
mo.

Tautos gyvumas gobė visus, nors ir 
būta visokių skirtumų susirinkimuose. 
Visuose, buvo aiškiai gyvi Lietuvių 
tautos suvumai ir jos gajumai. Apsi
reiškė tai visokiais svarstymais ir mąs
tymais. O kad vieniems kitiems šis 
tas atrodė ir nesvarbu, daug tartų žo- 
diiĮ nereikalingų, visa tai pasireiškė 
tik praeinamai. Nuotaikos kvėpavimas 
likosi skaistus ir gaivus.

Tiesa, vienur kitur kilo deginamo 
tabako dūmų, bet jie neveikė susirin
kusiųjų santykiavimo. Visi likosi pa- 
siskyrę sambūrio susitvirtinimui. Ir 
taip kūrėsi sutarimai, ir nuaidėjo va
landos ir posėdžiavimai vieni po kitų- 
Nenuvargo tše nei jau ilgus metus iš
gyvenę dalyviai ir nei nenuobodžiavo 
jaunų metų grožintiėjie.

Minėtina vis dėlto, kad visame gie
drume buvo dar ir visai ypatingų taš
kų. Vieni kiti moteriški veidai atro
dė lyg apkloti užteptomis kaukėmis,

— O ne, nieko panašaus. Aš manau, 
kad pasų skyriui labai trūksta tokių 
patyrusių tarnautojų, kaip Tamsta.

Vyriausybė šituo būdu tikėjosi užtai-
syti dokumentų dingimo skylę ir nu
slėpti susektą aferą. Buvo dar per 
daug neišaiškintų agentų, todėl negali-, 
ma buvo išdrįsti imtis tokių žygių,- ku
rie galėtų padėti jiems pasislėpti.

Kai Nora jau buvo išaiškinta, in
spektorius Leopoldas atsiuntė dar vie
ną raštų registracijos knygos ištrauką: 
1945 m. sausio 5 d. Nr. Nr. 109 ir 110 
buvo pažymėti „nuorašas“ ir „sutrum
pintas nuorašas“. Tai buvo Kanados 
ambasadoriaus Maskvoje slaptų laiškų, 
siųstų Kanados ministeriui pirminin
kui nuorašai, gauti iš „Elli“.

— Kas ji yra? — paklausė inspekto
rius Leopoldas. .

— Prieš palikdamas ambasadą, aš 
patikrinau jos žinių lapą. Jos pavardė 
yra Willsher. Ji dirba Jungtinės Ka
ralijos Aukštojo Įgaliotinio "įstaigoje, 
Ottawoje.

Aukštasis Britų Įgaliotinis . Kanadoje 
buvo Malcolm MacDonald, buv. Britų 
ministerio pirmininko Ramsey MacDo- 
naldo sūnus. Jis buvo nustebintas su
žinojęs, kad vienas jo tarnautojų yra 
įtariamas.

Kathleen Mary Willsher, kaip regis
tratoriaus padėjėjas, prieidavo prie 
visų gaunamų ir siunčiamų raštų ir te
legramų ir ypač svarbių dokumentų. 
Kaip 40-metė moteris ji buvo rami, 
švelniakalbė ir pavyzdingai darbšti. Iš 
išvaizdos ji buvo labiau panaši j ra
mią mokytoją kaip į slaptąjį agentą.

Slaptumo reikalas dar ir dabar buvo 
taip svarbus, kad ji negalėjo būti tuo. 
jau apklausta, todėl jos viršininkams 
liko vienintelis būdas — nuolat ją sek
ti ir palaipsniui keisti jos dirbamo 
darbo rūšį, kad ji negalėtų prieiti prie 
svarbių žinių šaltinių.

Nustatęs Alek, Noros ir Elli asmeny
bes, inspektorius Leopoldas pradėjo 
domėtis kita slapyvardžių grupe
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ČAIKOVSKIS

O pagaliau ir susėsta tam tikroje 
vietoje už stalų pasivaišinimui. Vie
ni gretinos prie kitų, jeib -dar ko aiš- 

• kiau nujaustų tautiškumo gaivumą.
■ Kalbėjo vieni kiti už patirtą palan-
■ kurną.’ ■ I

■ . O kaip vienas dalyvis buvo dainuo- ( 
tais linkėjimais išleidžiamas, galėjo 
būti žodiai pareiškiami apie gyvenimo ( 

1 prasmę, kuri ryškėja žmogaus paaky- , 
rimu darbui, kurs žadina tąutietių 
taurėjimą ir šviesėjimą taip, kad da- 

'. barties sunkumai, skausmai ir vargai 
nuslysta, ir ta galia, kurios visas gy- , 
venimas kuriamas su visokiomis slė- .

I giantiomis ir lainrinantiomis patirti- 
J mis, vėl suteikia tautai laisvą, nepri- 
| klausomą Tėvynę, kurioje jos tada 
I yra ir viešpatingumas. ,

. Vydūnas

I
Jau snaudžia įnakty šis miestas išdidus ir liūdnas — 
Šiuose kvartaluos tartum išguldytuos maro ir mirties, 
Ir į gatves, kur apsigaubę nykumos šešėliais glūdi, 
Mirgėdami žibintai bando protarpiais {šviest.

Bulvarų medžiai rudenio rūke suglebę ir bejėgiai 
Jau ilsisi be šlamesio paminklų tylumoj;
Jau valkatos benamiai, baigę slankiojimą, miega, 
Padėję galvas neramias ant gatvės akmenų.

Tačiau sakyk, kas tai nakties tekėjime, štai, pasigirsta 
Ir tolimais koridoriais fatališkai jau sėlina artyn, 
Ir skrupulingais ir kaulėtais Pikų Damos pirštais

Barbena pamažu, štai, jau į kambario duris!..
Ir tu jauti pasikeliant sunkius mirties garsus lyg žemę 
Ir puolančius tave sukniubusį tyloj piano!

Senoj lentynoje tkvų simfonijų sugulę knygos .
Apie girias rudens peizažuose palšuos, 
Kuriuos, niūksodamos prieš žalvarinį dangų nykų, 
Siūruoja plakas šiaurės lygumų kraštuos.

Apie seniai išgesusias kartas ten įrašyta 
Ir visiškai beprasmio jų gyvenimo žaizdas, 
Kai, nesumerkusį akių ligi vėlyvo ryto, 

Žudydavo tave fatališkos jų pražūties vaizdai.

Tu neradai išsivadavimo iš ūkanų, kur nuolat 
Tavų svajonių rytan imdavo lyg maras tvint! • • 
Tai kam mane dabar o, pasityčiojimo uolos,

Vėl šaukiat nenumaldomai tragingon dykumų naktin, 
Ir kam aš Šlajam pražūtingam šauksmui atsiliepdamas einu 
Sugriūt savižudžio keiksmprie jus papėdžių gelžinųl . . ._

Ii knygos „lemt ir imagus" ALFONSAS GRICIUS

■■aaiMKWiiniaiE^^

| APIE MENININKŲ GYVENIMĄ ŠIŲ 
DIENŲ LIETUVOJE

g Amerikos lietuvių komunistų spau- 
8 doje Tarybinės Lietuvos dailininkų šą
jį jungos pirmininkė Liuda Vaineikytė 
■ vertina Lietuvoje likusių dailininkų 
B darbus. Vertingumo kriterijus — bol- 
H ševizmo vadų garbinimas. Žmuidzina- 
į vičius tapąs gamtos peizažus, bet nesi- 
g seką jam atvaizduoti linksmų ir pa
ll tenkintų veidų. Matuzevičiui nepasise- 
H kęs L. Giros, portretas, Jonas Šileika 
X puolamas už Kauno peizažus, T. Kula- 
g kauskas užpuolamas, kad vaizduojąs 
@ ponaitytes, ne liaudies žmones; skulp- 
ffl torius Rudzinskas blogai padaręs But- 
X bų Juzės galvą, o P. Aleksandravičius 
|| nevykusiai sukūręs K. Petrausko bius- 
1 tą ir S. Neries bareljefą. Tarabildienė 
B turėjusi nutapyti išlaisvintas moteris... 
# Pagiriami: Vyt. Mackevičius už „Rau- 
Š donąją gurguolę“, Vaivada už Lenino 
S biustą, tarybiškiausias esąs daiL Jur- 
IH kūnas, mat, jis skaitęs Lenino žodžius 
X apie meną...
I RAŠYTOJAS ANTANAS VAIČIULAI

TIS
g yra išleidęs Amerikoje, savo novelių 
g rinkinį „Kur bakūžė samanota“.

■ šytojas nuo š. m. kovo mėn. yra 
š kviestas profesoriumi į Scrantono* 

versitetą.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Skautybt mergaitėms, III dalis — vy

resniosios skautės, II laida (spausta 
• rotatorium). Pagal R. Baden-Powell( 
|Į ir kitus autorius paruošė psk. Ona 
g Saulaitienė. Augsburg, 1946 m., 94 psl.

Sovietų žvalgyba
„Back“, „Bagley“ ir „Badeau“, — įsi
skverbusią į atominės energijos paslap
čių saugotoją Tautinę tyrimų tarybą.

Laimingu sutapimu Guzenko iš am
basados atsigabeno ne tik dokumentą,' 
kuriame buvo apibrėžti atskirų grupių 
veiksmai, bet ir anglų kalba mašinėle 
rašytą raštą, kurio pabaigoje buvo įspė
jimas — perskaičius sudeginti — ir 
kuris apėmė pulkininko Zabotino pa
dėjėjo pulkininko Rogovo išleistas 
slaptas instrukcijas‘ „B“ grupės vadui 
Back’ui. Jame tarp kitko buvo nuro
dyta:

„Tamstos grupės sudėtis: Jan (Rogo. 
vas), Back (G. Lunan), Badeau (Dorn. 
forth Smith) ir Bagley (Ned Mazerail). 
Į mane tik Tamsta kreipsies! kaip į 
Jan’,“.

Inspektoriui Leopoldui nereikėjo net 
Ottawos telefonų knygos Lunanui su
rasti. Iš sovietų ambasados gautame 
rašte buvo nurodytas jo adresas ir už
siėmimas — karinio žurnalo Canadian 
Affairs korespondentas. Ten pat buvo 
nurędyta, kad jis šnipinėjimo organi
zacijai priklauso nuo 1945 m. kovo m- 
Be to, po keletos savaičių įsijungimo 
j šnipinėjimo darbą, kovo 28 d., Ba- 
ck’as pasiuntė Rogov'ui pranešimą, iš 
kurio aiškėja, kad sovietai jau keletą 
mėnesių prieš Hiroshima įvykius buvo 
įsimaišę į JAV iv- Kanados pastangas 
atomo energijai išspręsti:

„Jūsų rašytos instrukcijos yra su
prantamos ir kai kurie specialios%ritiee 
parengiamieji darbai yra baigti. Ba
deau man pranešė, kad dabar paslap
tingiausi darbai yra atliekami atomo 
fizikoje — radijo aktyviųjų medžiagų 
skaldymas energijai gauti. Apie tai yra 
dar mažiau kalbama kaip apie radarą. 
Šios rūšies darbai vyksta MonL-ealia 
ir McMaster universitetuose. Smulk
menos vėliau. Back.“

Greta to buvo dar du dokumentai, 
kurių pirmasis buvo rašytas Rogovo ir 
lietė Badeau:

„Badeau prašo pakeisti darbą urani- 
jaus srityje“

Antrasis — Granto telegrama direk
toriui;

„Mes gavome iš Badeau 17 visai slap
tų Anglijos, Amerikos ir Kanados do
kumentų, iš viso apie 700 psl. P,er 
dieną mes galėsime juos visus nufoto
grafuoti. Artimiausiomis dienomis ti
kimės 3—4 valandoms gauti tokį pat 
dokumentų kiekį. Aš nutariau pa
grindinai ištirti visą Tyrimų tarybos 
biblioteką. Grant“

šis pranešimas nustebino net inspek
torių Leopoldą, todėl jis paskyrė žmo. 
nes sekti Back'ą, Badeau ir Bagley.

Lunan’as ir dabar dar tebebuvo Ca
nadian Affairs redaktoriumi. Kadangi 
jis buvo tik ryšininkas ir pats prie 
slaptų informacijų prieiti negalėjo, to
dėl nebuvo jokio reikalo keisti jo uži
mamąją vietą.

Tautinėje tyrimų taryboje nebuvo jo
kio Dornforth Smith (Badeau), bet ten 
buvo surastas Dumford Smith, baigęs 
matematikos ir fizikos mokslus McGill 
universitete ir prieš penkerius metus, 
prieš pradėdamas dirbti tyrimų tarybo
je, dirbęs Bell telefono bendrovėje, 
Montrealyje. Jo užimamoji, vieta teikė 
jam progos prieiti prie slaptų dalykų, 
todėl buvo nutarta jį perkeldinti.

Toliau buvo išaiškinta, kad Bagley 
yra Edward Wilfred Mazerall, elek
tros inžinerijos mokslų bakalauras ir 
Amerikos elektros inžinierių instituto 
narys. Jis buvo dirbęs Kanados Wes
tinghouse bendrovėje, Kanados radijo 
korporacijoje ir 1942 m. buvo priimtai 
į Tautinę tyrimų tarybą dirbti radaro 
tobulinimo srityje. Tai buvo aukštas,

Ra- 
pa- 

uni-

plačiapetis, didelės galvos, netvarkingų 
plaukų vyras, vedęs garsią Kanados pia. 
nistę Įvairiuose pulk. Itn. Rogovo už
rašuose buvo nurodyta, kad balandžio 
4 d. jis buvo išmokėjęs Back’ui — 100, 
Badeau — 30 ir Bagley — 30 dolerių ir 
gegužės 8 d. Back’ui — 100 dolerių.

Išmokėtų sumų dydis rodė, kad ne 
pinigai viliojo juos šnipinėti: buvo 
kažin kas klastingesnio kaip išdavimas 
už pinigus.

Zabotino siunčiamųjų raštų knyga 
parodė siūlų galą nustatyti vienam pa. 
grindinių šio tinklo veikėjų. Ten bu
vo rastas toks įrašas:

„108 — Debouz — užrašai — slap
tos parlamento sesijos nutarimai — 1 
psl.“

1944 m. lapkričio 25 d. buvo sušauk
ta slapta Parlamento sesija, svarsčiusi 
Kanados ginkluotų pajėgų panaudoji
mą Vokietijai sugriuvus.

Buvo nustatyta tam tikra kryžminė 
turinio sistema, pagal kurią buvo gru
puojami visų į tą patį reikalą įveltų 
agentų slapyvardžiai. Kiekvieno do. 
kumento buvo padaroma keletas nuo
rašų ir visi dokumentai, kuriuose buvo 
paminėta ta pati pavardė, pateko į vie
no agento bylą- Kai kurios bylos bu
vo beveik tuščios, bet Debouz byla bu
vo smarkiai ^išsipūtusi.

Inspektorius Leoepoldas jautėsi, kaip 
tas senovės amatininkas, rūpestingai 
dėliojęs • įvairiaspalvius akmenis ir 
stiklus į mozaiką. Jis rankiojo įvai
rias' nuotrupas, kad galėtų atkurti De- 
bouzo paveikslą, štai keletas tokių 
nuotrupų:

„Direktoriui. Debouz yra antrą 
kartą perrinktas į federacinį parlamen
tą. Iš korporantų jis yra vienintelis 
narys. Grant“

Antroji nuotrupa iš pulk. Itn. Rogo
vo užrašų knygutės:

„... Fred Debouz — kalbant apskri
tai ..“

Trečioji — išplėštas lapas iš pulk. 
Zabotino užrašų knygutės, kurią jis 
buvo įteikęs sudeginti:

„Fred yri korporacijos direktorius. 
Anksčiau dirbo kaimynams“.

Ketvirtoji taip pat ii ten:
„Susitikimas Vašingtone su Debouz. 

Nustatyti parengiamuosius darbus susi
tikimui Išmokėti 600 dolerių.“

Penktoji:
„Fredo darbas — Monlreallo grupė 

(aktyvistų).
— Ką reiškia tokie posakiai, Gu

zenko?, — paklausė inspektorius 
Leopoldas.

Pastarasis paaiškino, kad „korporan- 
tai“ reiškia komunistų partiją, kad 
Debouz buvo vadinamas ir Fred’u ir 
kad „kaimynai“ reiškia, jog Fred'as 
anksčiau yra dirbęs slaptoje policijoje. 
Ketvirtoji nuotrupa reiškė, kad De
bouz buvo patikėta misija į Vašingtoną 
užmegsti ryšiams su agentu Vašingtone, 
ir penktoji, kad Fredas buvo Montrea- 
lio aktyvistų grupės vadas.

Turint tokias informacijas, net ir 
paprasčiausiam Kanados laikraščių 
skaitytojui būtų buvę aišku, kad De- 
bouz-Fredas yra vienintėlis Kanados 
parlamento komunistų atstovas Fred 
Rose.

Dagusis Rose į Kanadą buvo atvykęs 
su savo tėvais, būdamas 13 metų iš Liu
blino ir 1926 m. įgijo Kanados piliety
bę. Jis įstojo į Jaunųjų komunistų ly
gą, 1929 m. tapo tautiniu sekretoriumi 
ir 1930 m. lankėsi Rusijoje. 1931 m. 
jis buvo įsivėlęs j sąmokslą ir buvo nu
teistas vieneriems metams.

Kaip ir kiti jo draugai komunistai, 
jis iš pradžių buvo karštas karo prieš 
Vokietiją opozicionierius, dėl to jis tu. 
rėjo būti internuotas, bet pasislėpė ir 
slapstėsi iki 1942 m-, kada jis pats pa
sidavė. Žymiųjų kanadiečių tarėjų ko
mitetas, peržiūrėjęs jo bylą, paskelbė:

„Nors komitetas ir nebuvo paveiktas 
jo perdėto įsitikinimo jo paties reika
le, tačiau, nepaisydamas to, mano, kad 
jis seks partijos liniją remti Kanados 
karo pastangas ir kad jo paleidimas 
nesudarys žalos valstybės saugumui.“

(b. dJ
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Pirmoji akademine skautų 
stovykla Ragainėje

Joninėse. Dalyvavo daug svečių iš apy- 
linkių, taip pat ir vokiečių. Vyriausias 
laužavedys-paaktn. V. Bražėnas. -Jis pa
rašė dainą šiai pirmajai akademinei 
stovyklai (Muz. St. Kairio).

Birželio 21 d. stovykloje laikė šv. 
Mišias ir atitinkantį pamokslą pasakė 
kun. Krasauskas.

Stovykla baigta uždaru laužu, 
riame S! „Vytis“ junjorai davė 
jorų pasižadėjimą.

Stovyklai pasibaigus, kitų un-tų ,.v- ---- - —------------------
čiai buvo pakviesti aplankyti Pabaltijo riose Danijos vietose. 
Universitetą Pinneberg’e. Čia jie tu- turėti i 
rėjo progos susipažinti su studentų dar- 1945 m. 
bu ir gyvenimo sąlygomis, šioje alka- 
niausioje Vokietijos vietoje.

Atsisveikinimo proga S. „Vytis“ su
ruošė svečiams prof. Mykolo Biržiškos 
paskaitą tema: „Mes dabar“.

Stovykloje broliškoje nuotaikoje pra
leistos valandos supynė* 5-kių Un-tų 
studentus skautus-ea vienon glaudžion 
grandin. D. Jan-tė-

Truputis iš Danijos lietuvių DP gyvenimo
70 stovyklautojų ii 5 universitetų * 
Horneburg’as prie Hamburg’o yra 

pagarsėjęs kaip dažna skautų vadų su
sitikimo vieta. Skautai jam ir nukalė 
lietuviškų RAGAINĖS vardą: Seniau 
buvusi L. S. S. žinioje puiki vila da
bar yra atitekusi YMCA/YWCA orga
nizacijai, iš kurios betgi didelė para
ma mūsų skautams yra labai jaučiama- 
Čia 4 kilį. nuo Horneburgo Neukloste- 
rio miške, birželio 15—25 d. įvyko I-ji 
akademinė skautų stovykla. Stovy, 

.kloję dalyvavo studentai skautai ir 
skautės iš 5 universitetų: Pabaltijo, 
Hamburgo, Hansos, Darmstadto, Stutt- 
garto ir Frankfurto, stovyklaujančių 
tarpe buvo eilė abiturientų ir V.D.U. 
korp. „Vyčio“ bei stud. Skaučių dr-vės 
filisterių. Stovyklaujančių skaičius ne
buvo gausus, nes daugeliui atvykti su
kliudė mokslo metai vokiečių univer
sitetuose ir tolimas atstumas. Stovykloj 
vietą nulėmė daugiausia maloni vietos 
YMCA/YWCA vadovybės parama stovy
klavimo bei sporto reikmenimis ir ypač 
maistu. Širdinga stovyklautojų padėka 
priklauso Direktoriui p. Radzinš ir 
administracijos karininkui p. Schrotter. 
Daug rūpesčio parodė stovyklą organi
zuojant vietos YMCA/YWCA pareigū
nai, skautai Rąžys ir Mikalaukas. Jiems 
lietuviškas ir skautiškas „dėkui“!

Stovyklos tikslas buvo-poilsis 
žioje gamtoje ir saulėje po ypač 
kiu akademinių metų. Stovyklos 
graznoje buvo visa eilė pašnekesių, 
sporto varžybų, skautiškų miško žaidi
mų: Pašnekesius1 laikė: Brolijos vyr. 
skaut. prof. V. Čepas „Skautybė ir sro- 
viikumas“, Britų zonos vadeivė vyr. 
sktn. Čepienė „Aktualūs seserijos klau
simai“, Korpo „Vyčio“ filisteris pasktn. 
V. Stasiškis „Stovyklavimas ir ilkila- 
vimas skautiškoje mokykloje“, St. sk. 
Dr-vės filisterė sktn. Z. Stasiškiene 
„V-D-U. Studenčių skaučių dr-vė“, 
prof. dr. Ki Valteris mediciniška tema: 
„Mus tykų pavojai“, Ir. Vgičiulėnaitė- 
Kairienė „Mūsų tremties lyrika“, Skau
tų Aido“ red. vyr. skautn. A. Krausos 
„Skautiškos spaudos reikalais“, pasktn. 
dr. A. Grušnys „Studentų organizacijos 
Nepriklausomos Lietuvos un-tuose“, 
pasktn: V. Bražėnas „Korp. „Vyčio“ 
dvasia“, YMCA/YWCA dir. p. Radzinš 
(senas latvių skautininkas) „YMCA/ 
YWCA istorija, tikslai ir metodai“

gra. 
sun- 
pro.-

ku- 
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1945 m. pavasarį Daniją užplūdo pa
bėgėliai. Danija tuomet turėjo apie 
200.000 vokiečių ir apie 25.000 alijan
tų pabėgėlių. Po kapituliacijos pabė
gėliai apgyvendinti ~ 
žiaus lageriuose, 
liams paskirta apie 
25 lageriai-

Lietuviai Danijos 
paskutinėmis karo 
kapituliacijos dienomis, retas anksčiau. 
Dalis atvyko su vokiečių pabėgėliais, 
dalis — su kariuomene ir iki kapitu
liacijos veik visi buvo patalpinti įvai- 

. Iškilo reikalas 
savas organizacinis centras. 

. birželio pabaigoje, doc. M. 
Brakui vadovaujant, Kopenhagoje susi
darė Lietuvių Komitetas Danijoje, ku
ris* reikalui esant, galėjo kalbėti visų 
lietuvių Danijoje vardu. Tų pačių 
metų rugsėjo mėn. L-K-D. paskelbė, 
jog iš likusiųjų Danijoje 8.000 alijan
tų pabėgėlių esą 1795 lietuviai. Tą

(Antrųjų iStrėmimo metų Danijoje sukakties proga)

Danų Raud. Kry-
Vokiečių pabėgė-

1000, alijantų —

krantus pasiekė 
ar pirmomis po

į šiaurės Jylland’ą, Thisted’o miestelį 
(adr.: D.R.K- Dragsbreklejren, Thisted, 
Jylland).

L.K.D. tęsė pradėtą darbą neilgai. 
Po septynių mėn- L.K.D. Danų Raud. 
Kryžiaus uždarytas ir daugiau nebesu- 
sidarė. Nebepripažįstant L.K-D-, lie
tuvius’.atstovauti ir jų reikalus Danų 
Raud. Kryžiuje ir kt. įstaigose tvarky 
ti visos bendruomenės išrinktas Lietu
vių Patikėtinis Danijoje. Šias parei
gas trumpą laiką ėjo doc- M. Brakas, 
jam išvykus į Vokietiją, jas perėmė 
A. Sakevičius (adr.: Dansk Rode Kors 
Lejoen, Skodsborg).

pasi-kių grupės; ruošiami koncertai, 
rodymai, iškylos, sporto varžybos ir t-t-

Lietuvių Tautinis Ansamblis
L. T. Ansamblio pasirodymas — 

premjera įvyksta 1946 m. sausio mėn. 
6 d. Jylland’e, Tymindegab’o lageryje. 
Tai pirmas tokio masto lietuvių pasi
rodymas Danijoje!

Darbą L.T.A. pradėjo 1945 m. lap
kričio mėn. Pradžia buvo sunki, ta
čiau pagrindinės kliūtys pavyko nuga
lėti — įsigyta tautiniai drabužiai, 
kanklės, gautos patalpos repeticijoms 

40 a- 
ir P.

1945 m. ruduo ir 1946 m. pirmoji 
pusė lietuvių DP. . Danijoje gyvenime 
reikia laikyti pati vaisingiausia. Šia
me laikotarpyje įsikuria varg. Sodai- 
čio choras, Lietuvių Tautinis Ansamb- 

patį mėn. D. Raud. Kryžius paskyrė lis, organizuojasi skautai, įsteigiama 
Jylland’e, Tymindegab’o kaime lietu- piadžios mokykla, išleidžiama „Lietu
viams lagerį, 1946 m. vasarą perkeltas vių Žinios“, paruošiamos tautinių šo-
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Stadės stovyklos bendras vaizdas

Olandija prašo 1500 emigrantų DP
Oficialiai pranešama, 

būstinė Britų zonoje ir Kontrolinės 
Komisijos (BE) aptaria Olandijos vy
riausybės pasiūlymą priimti į kraštą 
1.500 emigrantų iš DP stovyklų.

Olandijos socialinių reikalų minis
terija išdirbo planą, kuriuo pavieniai 
DP galėtų gauti darbo Olandijoje.

Jeigu bus pasiektas suistarimas, ta
da apie 1000 nekvalifikuotų darbinin
kų būtų priimti į Anglies kasyklas ir 
po 250 specialistų ir pusiau specialis
tų į tekstilės ir metalo pramonę.

Manoma, kad šis susitarimas gali 
būti pasirašytas šio mėn. gale, kada 
bus susitarta su lenkų buvusių karo 
belaisvių administracija Š. Reino pro
vincijoje.

kad IRO vyr. siutinami. Artimiausiu laiku laukia
ma 600 žmonių transporto ii Austri- 
jba.

Taip pat pranešama, kad norint pa
kelti išvykstančių j Angliją moterų 
skaičių, verbavimas bus išplėstas ame
rikiečių ir prancūzų okupuotose zo
nose.

turėjo 
didelį,

rioje buvo susirinkę ca. 7.000 įvairių 
tautybių skautų ir kt. Be to, „Vyti
nu“ draug. iniciatyva įvestas tuo metu 
leidžiamose „Lietuvių Žiniose“ skautų 
kampelis ir 1946. IV. 23 išleistas vien
kartinis „Vyčių“ leidinys.

Danijoje lietuviai skautai užmezgė 
ryšius su vietiniais skautais. Per
1945 m- Stkinioes lietuviai skautai jau 
stovyklauja kar'u su danais- 
niai atkreipė dėmesį; atsiranda 
aviidų Lietuvoje 1938 m.

1945 m. gruodžio mėn. 7 d, 
ma Jylland’e, Nymindegab'o lageryje, 
draugovė „Lietuva“, o 1946 m. sausio 
mėn. 7 d. — Sjaelland’e „Vytėnų“ 
draugovė, 
ties skautai-vyčiai. 
priklauso „Nemuno“ 
vadovauja skautininkas J. Vanagas. 
Danijoje yra 93 lietuviai skautai, -ės, 
iš kurių 38

Vieti- 
stovyk

įsteigia-

,Lietuva“,
— Sjaelland’e 

kurią sudaro veik be išim- 
Abi draugoves 
tuntui, kuriam

PABALTIJIEČIAI
NINKAI Į

IRO vyr. būstinės 
nešimu, 

įžengus pro var- čių zonos 
plikas ir akmeni- 
bet žaliuojančios

laikomas dr. J.

prielakyje 
reikalus, 

vadovau- 
suskamba

Stovyklos sporto insraktorium buvo 
ilgasis estų krepšininkas Vi kate n, da
bar dirbąs YMCA’oje. Jis pramokė 
stovyklautojus mums naujo „soft-ball“ 
ir puikiai instruktavo tinklinį.

Kiekvieną vakarą prie laužų buvo at
liekama nuotaikinga programa. Lietu
viškos dainos plačiai skardeno Elbės 
krantais. Reprezentacinis laužas įvyko

Iš Reppnerio 
stovyklos 

(Braunschw. — Hann, apygr.)
Stovykla yra nuošalioje vietoje, tarp 

pievų, apie 1 km. nuo Reppnerio kai
melio.

Nora ji neturi atiprių intelektualinių 
pajėgų, bet viri kitų iikyla puikiu su
sitvarkymu. Jau tik 
tu a, akį pagauna ne 
mis nusėtas rajonas* 
lysvės.

Stovyklos steigėju
Palieti;. Dabar jai vadovauja komen
dantas K. Lembertas. Stovyklos komi
tetas su p. Pranckevičium 
sumaniai tvarko stovyklos 
Veikia pradžios mokykla, 
jama E. Milerienės. Balsiai
dainelės j pievas einančil; mažyčių — 
tai vaikų darželis, vedamas Z. Vosy
liūtės. Romai priklausančius aprū
pinti dvasios penu, atvyksta Waten- 
stedto stovyklos klebonas kun. Simo- 
naviėius.

Stovykloje taip pat veikia: materiikų 
ir vyr. drabužių siuvykla, batų tai
symo bei stalių, dirbtuvėlės; o laikro
dininkas suka, usę, galvodamas; kaip 
čia nuodugniu darbu pralenkus: kitas 
čia veikiančias „firmas“. Neblogai or
ganizuotas skautų tuntas. Sportininkų 
globėja YMCA į savo glėbį paėmė ne
mažą būrį energingų vyrukų, kurie su 
lengvu sviediniu, nors ir pralaimėdami, 
kaimyninėms krepšinio komandoms 
iėspaudžia nemažai prakaito.

Nors stovykloje ir stinga paskaitinin
kų, bet atvykus jiems if kitur, ta 
spraga savaime užsipildo. Paskutiniu 
laiku kalbą sakė R- Berentas. Stovyk
loje* dažnai rengiami lokiai.

Prasidėjus dideliam DP krausty- 
muisi, ir ii Reppnerio nemažas aku*. 
čiuS iikeliavo j Angliją. Reppneriikių 
ranka visur siekia, pluša bei dirba. Tai 
yra pavyzdys to tautiiko dinamizmo, 
kuris neišsikvėpė ir čia tremtyje.

(P. C.)

MIŠKO DARBI- 
KANADĄ
Britų zonoje pra- 

iš jungtinės britų-amerikie- 
1 i e-po s 21 d. 

laivu „Hersey“ apytikriai 
vyko į Kanadą.

Iš jų 750, daugiausiai 
ir ukrainiečių, yra užverbuoti miško 
kirtimo .darbams Kanadoje. Ten jie 
gyvens specialiose miškų , kirtėjams 
skirtose stovyklose. Visi jie yra ne
vedę. Jų amžiaus riba nustatyta 
40 metų. Yra visiškai galima, 
ten išgyvenę nustatytą laiką, jie 
Kanados pilietybę.

Su jais kartu 
kaip cukrinių 
darbininkų, ten 
Jie vyksta pagal 
rią paruošė Inter-Goverpmental Com
mittee on Refugees, dabar įsijungęs į 
IRO-

Papildomai pranešama, kad Britų 
zonoje verbuojamųjų miškų daibams 
asmenų skaičius pakeltas 
Darbininkų verbavimas bus 
visose trijose apygardose.

amerikiečių
860 DP iš-

pabaltijiečių

20— 
kad 

gaus

išvyksta apie 100 
runkelių apdirbimo

turinčių art giminių, 
specialią schemą, ku-

DP,

iki 1330.
vykdomas

SEEDORFO TRANZITINĖ 
LA PANAIKINAMA

Oficialiai pranešama, kad nuo š. m- 
26 d. yra panaikinama Seedorfo tran
zitinė- stovykla- Nuo rugpiūČio pra
džios pradės veikti Miunstetio tran
zitinė stovykla ir iš jos kas savaitę 
bus išvežama po 1000 moterų ir 500 
vyrų. Pirmumo eilė nevedusiems ir
tiems, kurie nesurišti su šeimomis.

Dabar 
čius yra 
se, todėl 
vykių į

STOVYK-

nemažas išvykstančiųjų skal- 
sutelktas surinkimo stovyklo- 
transportai iš DP eilinių sto
siąs stovyklas laikinai nebus

PRANEŠIMAI
PAIEŠKOJIMAI

84. Kirkutienė Adelė, gyv. Lenkijoje, 
praio atsiliepti Purvinienę Stasę iš 
Telšių, Baltakį Joną iš Panevėžio, 
Kirkutienę Teklę iš Telšių Ramanaus
ką Augustą iš Telšių ir Slankienę Van
dą iš Telšių. Pranešti tokiu adresu: 
BCT, Detmold, Wiltje str. 14.

85. Magi Galina (Posnjakowa), gyv. 
Meile b/Osnabriick, Haferstr. 27, Esto
nian Camp, ieško Staškevičių Leoną 
(juristas-* iš Kauno), Staskevičienę Ga
liną (gaiL sesuo) ir Kurilovičių Euge
nijų iš Prienų.

86- Ieškomi: Leščinskas Antanas, 
sūn. Vinco, 41 m.1 amžiaus iš Plungės, 
Leščinakao Vaclovas, sūn. Vinco, 40 m. 
amžiaus ii Kretingos. Ką nors apie

juos žįnantieji prašomi pranešti: (13a) 
Dinkelsbuhl, Litauishes Kommitee.

87. ' Ieškomi: Vikšraitiene-Baltrušai- 
tytė Marcelė, apie 40 m. amžiaus ir 
dukrelės Danutė ir Larisa. Ieško gi
minės. Žinantieji prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: (13a) Dinkelsbuhl, Litaui- 
sches Kommitee.

88. Armakanskas Pranas, gyv. Brook
lyn, N. Y- teiraujasi apie likimą savo 
brolių ir seserų: Antano, Juozo, Anta
ninos ir Elzbietos Armakauskų, kil. iš 
Raseinių ap., Dargių k., Šimkaičių 
pašt. Armakauakai, arba žinantieji 
apie juos, prašomi atsiliepti „Lietuvių 
Žodžio“ administracijai.

89. Beske Dorothea, gyv. (23) Af
finghausen 10 ii. Bassum, ieško Tumė
no Miko iš Utenos ir Tumėnienės-Bes- 
kytės Linos iš Batakių.

90- Šonaitė Sofija iš Mažeikių, gyv. 
Oldenburg, Aleksanderstr. 320, ieško

KRUTAMĄ IR PEREINAMOSIOSE 
STOVYKLOSE

Išvykstančiųjų J Angliją keliavimas 
per pereinamąsias stovyklas Vokietijo
je, ypač ilgas buvimas Seedorfe, yra 
varginąs ir išsekina paskutines jėgas, 
bet jaunimas nė šitose kelionėse nenu
leidžia galvos. Wentorfe ir Seedorfe 
jau yra buvę prakeliaujančiųjų sporti
ninkų susitikimų su vietiniais.

Seedorfe Joninių išvakarėse suruoš
tas šventinis laužas su visų trijų Pabal
tijo tautų programomis. Lietuviškąją 
programos dalį suorganizavo vietine 
lietuviškoji stovyklos vadovybė, iš pra
važiuojančiųjų sukviesdama kelias po
ras tautinių šokių šokėjų. Neustadtiš- 
kio „Tėvynės Garsų“ ansamblio prava
žiuojantieji nariai padainavo. Lietuviš
koji programa susilaukė visuotinio pa
sigerėjimo ir ypač šilto globėjų atsilie
pimo. (k. b.)

MIUNSTERIO TRANZITINĖS STO
VYKLOS KRONIKA

— Išvažiavo paskutinis iš, šios sto
vyklos moterų transportas j Seedorfą. 
Kiti transportai vyks jau tiesiog į lai
vą per Olandiją. Kelias sutrumpės jū
ra net ligi 6 valandų vieton ligi šiol 

i vai.
— Įvyko stovyklos personalo ir 

„tranzitininkų“ šachmatininkų turny
ras. Pirmą vietą laimėjo lietuvių an
glų zonos meisteris p. Stalioraitis.

— Stovyklos vaizdas žymiai pasikei
tė- Vielų tvoros baigiamos nuimti. 
Bunkeriai pašalinami. Gazonai tvar
komi. Stovykla įgauna visai padorią 
išvaizdą. Tik valgis nesitaiso, ir jo 
dar vis maža. .

ir pan. L.T.A. susideda iš ca. 
menų, vadovauja A- Kirvaity te 
Kaminskas.

Pasisekimą L. T. Ansamblis 
tiek tautiečių, tiek danų tarpe
pav., vien per pirmąjį pusmetį sureng
ta 15 didesnių koncertų. L. T. A- 
koncertavo' eilėje 
Norre Nebel, Lund, 
Thisted ir kt.

Sodrtfčio
Ši grupė susidarė 

Kopenhagoje, išaugo 
tuvių stovykloje Nymindegab’e tų pa
čiu metų rudenį.

Grupė susideda iš ca. 50 asmenį} ir, 
be choro, turi ir tautinių šokių rateli- 
Be to, prie šios grupės veikė kurį lai
ką Nymindegab’o lageryje E. Vilimai- 
tienės ir R. Saulės vadovaujamas vai
dybos būrelis, pastatęs ne vieną (ro
dos, visus R- Saulės parašytus) scenos 
veikalėlį, ir stud- A. Astravo vadovau
jamas ca. 10 asmenų orkestras.

Chorui vadovauja varg. Sodaitis, 
vardu paprastai grupė ir vadinama.

Skautų judėjimas
Lietuviai skautai Danijoje, 

Siaelland’e bus bene viena iš stipriau
siai susiorganizavusių grupių, kuri vi
sur ir. visada populiarino ir populiari
na lietuvių vardą. Lietuviai Sjaelland’e 
(gyv. Kopenhagoje ir apylinkėje, kur 
jų tik kelios dešimtys!) susibūrė į 
skautus (draug. „Vytėnai“). Ši grupė 
susideda iš ca. 25 asmenų, daugiausia 
studentų, moksleivių. Draugovė turi 
savo tautinių šokių ir skudutininkų 
gi upes ir turėjo net mišrų oktetą, ku
ris, tarp kitko, su skudutininkai* (Sku
dučiai Danijoje nežinomi, taigi susido
mėjimas buvo labai didelis.!) koncer
tavo Kopenhagos radiofone. „Vytė
nai“ koncertavo daugiausiai Kopenha
goje ir apylinkėje. Minėtini pasirody
mai yra: tarptautiniame skautų pasi-

Dybandal’ęl, >L iKopenhagou 
_ , įvykusioje 

didžiausių Kopenhagos Odd

Žinios*1 ir „Informacinis 
Biuletenis“

Žinios“ yra pirmas Danijos
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ĮSISTEIGĖ LIETUVOS PROFESORIŲ 
UŽSIENYJE SĄJUNGA

Laik. Liet, profesorių tarybos inicia
tyva sukviestas Liet, aukštųjų mokyklų 
mokslo personalo atstovų suvažiavimas, 
įvykęs š. m. gegužės mėn. 3 d. Niirtin- 
gene, įsteigė Lietuvos profesorių užsie
nyje sąjungą ir išrinko sąjungos valdy
bą. Ponai profesoriai maloniai prašo
mi pranešti sąjungos valdybai savo ad
resus.

S-gos adresas — prancūzų zonai: 
prof. Dirmantas, (14b) Reutlingen, 
Lederstr. 94; anglų ir amerikiečių

choras
1945 m.

ir sustiprėjo lis
vasarą

jo

ypač

zonoms: L. Profesorių Užsienyje 
S-ga, (14a) Schwab. Gmūnd, Li- 
tauisches Lager.

SVARBI LITUANISTŲ KONFEREN
CIJA

Liepos 10—11 dienomis Wiurzburge 
buvo tarnybinė amerikiečių ir pran
cūzų zonų lietuvių, kalbos dėstytojų
vidurinėse mokyklose konferencija, rodyme! 
Paskaityta visa eilė referatų, išdisku- skautų metinėje šventėje, 
tuota oj/ieji klausimai, priimta rezo-' vienoje < 
liucijų, ieškota būdų tremties mokyklų Fellow koncertų salėje, Kopenhagos 
problemoms spręsti ir gimtajai kalbai radiofone, Ermeland’o vasaros stovyk- 
ugdyti. „T. G“ loję (įv. 1946. VlL 26-VIIL 6), ku

Gegužės mėn. pabaigoje Flensburgo lietuvių stovykloje buvo suruošta 
rių darbelių paroda. Čia matome vie na tos parodos fragmentą.

Stadės lietuvių stovykla
Prie Elbės žiočių, kairiajame krante 

tęsiasi akim neapmetami didžiuliai so
dai! Šiuose sodynuose yra pasislėpęs 
Stadės miestelis ir šalia jo lietuvių 
stovykla. Į šią stovyklą žmonės buvo 
perkelti sulikvidavus Seedorfo pabal- 
tiečių stovyklą.

Ši stovykla turi tą pirmenybę, kad 
joje gyvena vien lietuviai. Todėl at
puola labai opus su kitomis tautybė
mis sugyvenimo klausimas, kuris pa
prastai įneša daug nesklandumų į 

.mišrias stovyklas.
Nors ši stovykla kaip \r kitos yra 

barakinio pobūdžio, bet dėl neperdide- 
liq sugrūdimo gyvenimas šiaip taip

tėvų: Šono Andriaus, Šonienės Onos, 
brolio Šono Algirdo, sesers Šonaitės 
Onos ir Galminų šeimos iš Mažeikių.

91. ' Kairiūkštis Juozas, gyv. (16) 
Hanau a- M. DP. Camp 554, blk. 13 c, 
k. 2, ieško Angustinavičiūtės Marytės, 
kilusios iš Jezno, Vilūnėlių k.

92. Dagiui Pranui gautas laiškas iš 
Amerikos nuo Valiuko Pr. Paieškomi 
giminės: Sedlevičių šeima, kil. iš Vin- 
dzulių k, ir Valukevičių šeima iš Bab- 
rų k. Kitų asmenų paieškomas Dagys 
Kostas. Rašyti: J. Dagys, Lager Mū- 
tzelburg, (24) Flensburg.

Maloniai prašomas atsiliepti pulki
ninkas Jurgis Butkus arba jį ži
nantieji maloniai prašomi apie jį pra
nešti „Lietuvių Žodžio“ redakcijon.

UNRRA’os PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSEN prie KASSEL’io IEŠKO 

SEKANČIŲ ASMENŲ 
Kulkakauskienė Jadvygą; gyv. Kau

nas; Kulikauskienė Magdalena, gyv- 
Klaipėda; Kulpavičius Algirdas, 19 me
tų, gyv. Zehla; Kūnas Vera, 28 metų, 
gyv. Muhlhausen; Kuršius Adomas, 22 
metų, gyv. Vilnius; Matusevičienė Leo
nida, 37 metų, gyv. Kaunas; Pelanis 
Petras, 44 metų, gyv. Vilnius; Peldžius 
Jonas; Petersonas Juozas, 36 metų, gyv. 
Remoniškiai; Pipiras Juozas, iš Prus
sia; Pranskevičius, Antanas, 43 metų, 
gyv. Vilkaviškis; Pranskevi.ius Juozas, 
26 metų; Pranskevičius.jKonstantas, 55 
metų, gyv. Vilkaviškis; Pranskevičius 
Stasys, 37 metų, gyv. Vilkaviškis; Val- 
jius Paulis, 5 metų, iš Ansternbėrg; 
Variakojienė Alvina, 32 metų, gyv. 
Steponiškis; Zinkavičius Vytautas, iš 
Pomerania; Ziulpė Pranas, 17 metų, iš 
Posen; Žukauskaitė Biruta, gyv. Ber
lin; Žulys Zigmas, 22 metų, iš Liną.

NAUJOS KNYGOS
Povilo Abelkio Knygų Leidykla 

Freiburge skelbia mūsų gerb. visuo

įvai-

įmanomas. Stovykloje veikia 
gimnazija, mokytoji;

Gaila, kad 
britų zonoje 
dencijų apie 
vieninteliam 
Iš tokių stovyklų, pav., paminėtinos 
Wehnen b. Oldenburg, Gross-Hesepe, 
Rotenburgas ir Stadė- Atrodytų, kad 
tokiose stovyklose gyvenimas yra visai 
apmiręs, nors iš tikrųjų yra daug dir
bama. Taip, pav., Wehnen stovykloje 
yra pastatyti keli scenos veikalai, bet 
viešuma apie tai nieko "nežino.

Stovyklų vadovybės turėtų tuo 
rūpinti- X.

dalis 
maža 
savo 
Britų

lietuvių 
kt.
esančių

kursai ir
stovyklų, 
siunčia korespon- 

vidaus gyvenimą 
zonos laikraščiui.

susi- 
Y.

„Lietuvių 
lietuvių savaitraštis-Spausdinti pradėtas
1945 m. vasarą Kopenhagoje ir ėjo 
iki 1946 m. liepos mėn. pabaigos. 
Leidėju buvo Lietuvių Komitetas Da
nijoje, jį uždarius, Danų Raud. Kry
žius, o nuo 1946 m. birželio mėn. — 
Lietuvių Studentų Atstovybė Danijoje.

„Informacinis Biuletenis“ darbą pra*. 
dėjo 1946 m. liepos 19 ir jį tebetęsia. 
Leidėjai yra Lietuvių Stovyklos This- 
ted’e komitetas (anksčiau Nymindega- 
b’e). „I. B.“ tikslas yra informuoti 15 
stovyklos į darbus išvykusius tautie
čius visais jų darbą liečiančiais klau
simais ir pateikti šiek tiek kitokių ži
nių. Laikraštėlis yra 4—6 psl., išeina 
(ketvirtadieniais) vieną kartą į savaitę.

Abu laikraštėliai spausdinti rotato
riumi.

Baigiant yra būtina tarti kelis žo
džius ir apie aplinką, kurioje lietu
viai D. P. gyvena, kovoja, veikia.

Mes daugelis džiaugėmės pasiekę 
kultūringos, senos, nuo karo mažai nu
kentėjusios valstybės krantus. Mes 
vylėmės čia rasią užuovėją. Tiesa, 
daugelis buvome maloniai sutikti ir 
jautėmės firmomis dienomis saugūs 
po vargingų kelionių, skaudžių pergy- 
nimų. Mes žengėme į 1945 m. pava
sarį, kupini energijos, kėlėmės nau
jam gyvenimui!.. — Bet skaudžiai 
apsirikome. Po kai kurio laiko, čio
nykščiai sekė mus pilnu neapykantos 
žvilgsniu ir bėgo lyg nuo užkrečiamos 
ligos. Mes pradėti vadinti 
vokiečių pakalikais, naciais 
vardais. Danai užmiršo savo 
nūs; plovėsi rankas ir metė 
kaltiems. Danų gi Raudonasis Kry
žius skaičiavo ir skelbė kiek kainuoja 
mūsų išlaikymas! ... — Tokioje ap
linkumoje gyvenome 1945-tuosiu8 ir
1946 m. pradžią ir dalinai dabar. Tie
sa, šiandien daug kas yra pakrypę į

. gerą pusę: daug daryta — daug laimė
ta! Galime drąsiai pasakyti, kad mū
sų ekonominis gyvenimas smarkiai pa
gerėjo. Tai išdava 1946 m. gegužės 
mėn. 25 d. išleisto darbo potvarkio, 
kuriuo duotas leidimas dirbti danų 
įmonėse, kuriose jaučiamas darbo jė
gos trūkumas. Galima taip pat kons
tatuoti, kad lietuvių DP. Danijoje 
kultūrinis gyvenimas smarkiai susmu
ko; noriu pabrėžti, kad visos aukščiau 
minėtos grupės yra, mirimo stadijoje. 
Nenoromis peršasi išvada: lietuviai 
DP Danijoje yra gerai apsi
rūpinę medžiagiškai — pasineria ; 
kasdienybę smulkmenas ir yra nusil
pę daugiau ar mažiau tautiškai.

Reikia neužmiršti, kad toji iš mūsų 
daržo gėlelė nėra rinktinė; ji perso
dinta ir į labai nederlingą ir piktžo
lėm apleistą vietą stengiasi prasimušti 
į saulę ir išlaikyti tos gėlių rūšies kva
pą, grožį..., bet ji reikalinga ir darži
ninko pagalbos! .... V. V-
Danija, 1947 m. birželis.

SS-kais, 
ir pan. 
SS-legio- 

kaltę ne-

BALF’O DOVANOS IR IŠSKRYNIN- 
TIEJI TAUTIEČIAI

Jau sukako vieneri metai, kai 
BALPas pradėjo džiuginti ir tebe- 
džiugina mūsų tremtinius savo gausio
mis, 
tintieji 
nes jas 
viai ir 
dovanų 
gauna ir gaudavo UNRRA-os šelpiamų 
bei laikomų stovyklų gyventojai, o 
mažiausia dalelė tenka išskrynintie- 
siems lietuviamąl. Taigi, tautiečiams, 
kurie dėl savo atvirumo, 
pasiltikėjimo 
patikinimais, 
neteko DP-statuso ir turėjo pasitraukti 
iš stovyklų bendruomenės.

Man atrodo, kad BALPo drabužiai 
ar maisto priedai turėtų pirmoj eilėj 
patekti išskrynintiesiema, kuriems 
UNRRA neduoda nei rūkalų, nei sal
dumynų, nei buto, nei kuro, nei dra
bužių ir kitokių dalykų. Žinoma, 
BALPo aukos duotinos tik tiems tau-

nuoširdžiomis aukomis. Išrie
tų dovanų nuolatos laukia, 

aukoja Laisvo Pasaulio lietu
kui geraširdžiai žmonės. Šitų 

daugiausia — bent 80—90%---

per didelio 
UNRRA-os pareigūnų 

ar dėl kitų priežasčių

menės žiniai, kad per spaudos platin
tojus arba tiesioginiai iš leidyklos ga
lima gauti be naujai išleistos H. Na- 
gio poezijos knygos „Lapkričio Nak
tys“ — (112 pusi, kaina RM 7,—) — 
taip pat dar du jo ankstyvesniuosius 
leidinius.

1. P. Tulpė, Kalnų Dvasia, novelių 
rinkinys 208 pusi., kaina RM. 11,—;

2. V. Jonikas, Trys Margi Laiške
liai, poezija, kaina RM. 6,—.

Spaudos platintojai, kurie užsako 
nemažiau 20 egz., gauna nuolaidą.

Daug, ypač iš mažesnių stovyklų, 
nusiskundžia, negauną spaudos. Pra
šome prisiųsti leidyklai smulkų savo 
adresą, nurodyti artimiausią geležin
kelio stotį, kiek norite egz. gauti pla
tinimui, ir knygos bus Jums tuojau 
išsiųstos. Laukiame užsakymų.

P. Abelkis 
Lietuvis, Knygų Leidykla, Frei
burg i. Br,, Jaegerhaeuslewdg 5.

tiečiams, kurie nenutraukė ryšių su 
lietuviška bendruomene ir laikomi 
rimtais tikrais lietuviais.

LITHUANIA* WEEKIY MFWS

Lietuvių savaitraštis Anglų zonoje 
Leidžia Baltų Centrinės Tarybos 
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