
romius
LITHUANIAN WEEKLY NEWS

Karas Indonezijoje pasibaigė

Nr. 32 (44)' Defmoldas, 1947 m. rugpiūčio mėn. 7 d. II metai

Mauras savo atliko, mauras
vyks už Lenkijos laisvę- 

Skundas liko be pasekmių, bet Chur- I 
chill, lankydamas lenkų ginkluotas pa
jėgas, teužėjo į gen. Paškievičiaus bri
gadą. Gen. Sikorskiui žuvus, jis bri- 1 
gados karininkams pareiškė, kad „Tai 
Tarybų Sąjungos darbas“. Po karo : 
staiga sugrįžo Lenkijon ir čia pat buvo 
paskirtas specialiems uždaviniams — : 
Balstogės vaivadijos pacifikacijai. Šiuo i 
metu yra Varšuvos karinės apygardos 
viršininkas.

Kaip gynėsi buvęs egzilinės vyriau
sybės premjeras ir laikinosios Lenki
jos vyriausybės vicepremjeras Mikolaj
čykas? Jis svariausiu savo argumentu 
pasirinko faktą, kad 1945 metais įtiki
no Vakarų sąjungininkus ligtolinį eg- 
šilinei lenkų vyriausybei pripažinimą 
atšaukti ir įteisinti Varšuvos vyriausy
bę. Girdi, be jo įtakos laikinoji, ko
munistų sudarytoji, Varšuvos vyriausy
bė ir 'būtų pasilikusi laikinoji. • 

Iki šiol Mikolajčykui komunistai pri
kišdavo, kad jis D. Britanijos agentas, 
dabar prikišama ryšiai su Hitlerio Vo
kietija ir jos išlikusiais Gestapo agen
tais, taip pat santykiai su ukrainie 
čiais partizanais. Tai „Times“ nuomo
ne, antkapio Mikolajčyko veiklai už
sakymas. Bet neužbėkime įvykių rai
dai už akių. Tesustokime ties paties 
Mikolajčyko politikos lūžiu.

„Orzel Bialy“ rašo:
„Niekas, tur būt, taip puikiai ne

pavaizduos klystkelių, į kuriuos nuei
nama per klaidingai suprantamo rea
lizmo politiką, kaip paties Mikolajčy* 
ko likimas. Kai jis buvo egzilinės 
vyriausybės premjeras, visus savo 
priešininkus vadino utopininkais ir ro
mantikais. Jis kvietė būt realistais, at
seit, sutikti su Jalta ir sueiti į kontak
tą su Liublino komitetu. Kaį lenkai 
tremtyje įtikinėjo, kad tai ne politinis 
realizmas, bet oportunizmas ir iliuzi
jos, Mikolajčykas juos pavadino tėvy
nę išduodančiais. Jis grįžo. Šiemet 
velykiniame „Gažeta Ludova“ n-ry Mi- 
kolajcykas skundžiasi, kad daugelis 
žmonių dėl politinio realizmo apleido 
jo partijos eiles ir nuėjo pas komunis
tus lis ^’4:^ po Mvc polhhilų klai
dų, lyg po velykinės išpažinties, kad 
„suklupti gali ir didelė tauta, bet žūti 
tik niekše“. Pažodžiui rašė: „priki
šama mums, kad esame per daug ro
mantikai, o permaža realistai. Tai 
tiesa, bet ir čia yrą tam tikras „bet“. 
Visų pirma — praeityje mūsų (su
prask: lenkų) tauta buvo pavergta, 
baisiai neviltiškoje padėtyje — be 
perspektyvų į rytojų — ir mūsų poe 
tai dvasiai palaikyti stengėsi atplėšti 
mus nuo realybės ir liepė vaikščioti 
po debesis. Jei tačiau to nebūtų bu
vę, ar būtumėm išlikę, ar nebūtumėm 
praradę savo tautinės sąmonės? Prie 
šingai, jei realizmas būtų buvęs mūsų 
širdžių ir sielų motoru — ar būtumėm 
išlikę su savo nesužalotu veidu — ar 
nebūtumėm žuvę kaip tauta?“

Prie šių Mikolajčyko žodžių laikraš
tis priduria:

Tai teisybė, bet visa tai mes (politi
niai emigrantai) rašėme kaip tik Mi
kolajčyko adresu, kai jis, sulaužydamas 
nepriklausomybininkų frontą tremtyje, 
vyko į dabartinę Lenkiją, 
kalba kaip 
kai sudužo 
oportunizmu 
valios, bet 
nių.

„Lenkų visuomenė 
vės nenori pripažinti, 
ką, kuri turėtų tą tikrovę pašalinti. Ši 
politika todėl ir yra reali tautos poli
tika. Gal būt, tai kas nors pavadins 
romantizmu ar netgi utopija, tačiau 
tautos masės nepripažįsta ir nepripa
žins 
n iu s

„Economist“, rašydamas apie Bulga- tiesiogiai 
rijos opozicijos vado suėmimą, pastebė
jo, kad anapus geležinės uždangos par
lamentarizmo srityje galioja visai kiti, 
negu Vakaruose, dėsniai- 
D. Britanijoje opozicija 
gairės kelyje į tiesą, tai 
troliuojamoji opozicija 
pozicijos užmačioms pridengti ir įtei-

• sinti. „Economist“ teigimas kas kaftas 
labiau pasitvirtina. Antai, Rumunijos 
opozicijos vadas suimtas „prisipažino“ 
organizavęs sąmokslą prieš 
santvarką tėvynėje, be kita 
kydamas ryšius su užsienio

„NYT“, pranešdamas apie 
įvykius, paklausė: „Kas dabar iš ei
lės?“ Laikas eilę greit surikiavo: po 
dr. Maniu iš apyvartos išeis buv. Len
kijos vicepremjeras ir opozicijos va
das Mikolajčykas.

Kaip žinome, sausio mėnesį per rin
kimus į Lenkijos seimą vienintelis 
opozicijos sąrašas tebuvo PSL (liaudi
ninkų partija). Su PSL ėjo ir socialis
tai, vadovaujami Z* Žulavskio. Rin
kimai baigėsi, lyg parodomasis kino 
seansas, ir gyvenimas dar sužiaurėjo. 
Lenkijos komunistų (PPR) oficiozas 
„Glos Ludu“ čia pat po rinkinių rašė:

„Reakcijos svajonės apie trečiąjį pa
saulinį karą išsisklaidė. Nutarta prisi- 
gūžti ir per 10, 15, o netgi ir 20 metų 
vesti partizanines kovas ir bent šį tą 
iš savo poz*icijų apsaugoti ir, kai ateis 
proga, vėl, šokti į ataką- Kova, vadi
nasi, vyksta, tepakeista forma ir me
todai- Demokratinės (komunistų ma
nymu) Lenkijos priešai skverbiasi į 
valstybės ir savivaldybių aparatą, į de
mokratines partijas ir visur kitur, 
ir iš vidaus bando sprogdin
ti masių discipliną ir ištikimybę vyriau
sybei. Pakeistoji reakcijos taktika iš 
mūsų (suprask: komunistų) reikalauja 
sustiprinto budrumo, sugriežtintos kon
trolės ir ciesoriškų piūvių ten, kur bus 
reikalas?.

Komunistų 
(socialistų partija), suprasdama 
pono („Glos Ludu“) 
„Robotnik“ skundėsi:
-- „Žaliu ių, kurie į musų partiją’ateina 
iš įsitikinimo, skverbiasi ir „stovyklos 
žiurkės“, žmonės be charakterio, kurie 
visuomet eina 
gretose atsirado 
dviejų blogybių 
žesnioji“ — ir 
„Juk reikia kur

Kai, pvz., 
yra pozicijai 
anapus kon- 

yra skraistė

dabartinę 
ko, palai- 
re akcija.
Bulgarijos

kontroliuojamoji PPS 
savo 

balsą, oficioze

ten, kur jėga- Mūsų 
tokių, kurie sako: „iš 

tenka pasirinkti ma- 
ateina laikui prabūti: 

nors priklausyti. ..“. 
Nuoširdiems socialistams durys į 
partiją atviros, bet sukčiams ir 
niomis kortomis losiantiesiems 
atviros, tačiau išeiti“.

Opinijos, ypač užsieniuose, paruoši
mas vyko beveik 4 mėnesius, ir staiga 
Varšuvos radijo pranešimas: „PPS gre
tose susektas sąmokslas prieš partijos 

, generalinę liniją -ir demokratinę san
tvarką“. Gerai informuotas „Times“ 
korespondentas telegrafavo: Suimta 36 
senieji socialistų partijos veikėjai, ku
rie prieštaravo PPS susijungimui su 
komunistais. Paprastai po tokių įvy
kių CK ieško teisybės, tačiau PPS CK 
viešu pareiškimu iškeikė savo partijos 
draugus ir įsipareigojo „budėti,, kad 
reakcijos samdiniai nedrumstų šalies 
atstatymo darbo ir pastangų socializ
mui įgyvendinti“.

Po 
kam s. 
šuvos 
seime 
opozicija būtų sulikviduota.

Šiuo metu padėtis - tokia: į seimo 
maršalkos teismą įplaukė keli skundai 
prieš Mikolajčyką. Teismas gali atim
ti jo mandatą* ir suspenduoti PSL at
stovų seime teises.

Mikolajčyko rolės baigmės aplinky
bės tokios:

Gen. Paškievičius trumpai drūtai 
pareiškė, kad Mikolajčykas yra visb 
pogrindinio sąjūdžio vadas; per jį atei
ną instrukcijos ir pinigai iš užsenių; 
jis samdąs partizanų vadus — jų tarpe 
ir buvusio Gestapo karininkus.

Liaudininkų atstovai sukėlė triukšmą 
ir protesto ženklan apleido seimo po
sėdžių salę. Mikolajčykas, atsakyda- 
damas į kaltinimus, gen. Paškievičių 
pavadino melagiu ir niekšu. Birželio 
27 d- seimo maršalka pranešė, kad 
Mikolajčykas yra traukiamas garbės 
teisman- Kaltinimą palaiko 
ministras ir PPR. ‘

Kas tas gen. Paškievičius? 
čyko pareiškimu, tai žmogus, 
turi „jokios moralinės teisės 
kritikuoti“. Jis dar prieš karą išgar
sėjo straipsniu, kuriuo rėmė sanacijos 
priimtą Lenkijos konstituciją- 1937 m. 
vadovavo Lenkijos 
malšinimui, 
kaimai. Jj8 
savo streiku 
rainiečiams, 
sybę“. 
gados vadas Škotijoje, išgarsėjo skun
du Churchilliui, kuriame įrodinėjo, gos biurą, nužudydami 3 britų polici- 
kad gen. Sikorskis, nors ir einąs su D- ninkus, po to, kai britai suėmė apie 
Britanija, bet turįs slaptų tikslų — 40 žydų, įtariamų bendradarbiavus su 
lenkus karius laikyti atokiau nuo mū’ teroristais.
Šių ir išeiti į areną tik tada, kai kova Anglijoje į įvykius Palestinoje gyvai

mūsų 
sveti- 
durys

socialistų atėjo eilė liaudinin- 
„Times“ birželio 25 d- iš Var- 

pranešė, kad gen. Paškievičius- 
debatų metu pareikalavo, kad

Jis dabar 
romantikas, bet po laiko, 
visos jo 
apkrėtė 

menkos

iliuzijos ir savo 
daug visai geros 
orientacijos ,žmo-

dabartinės tikro
ji veda politi-

veiksmų, kurie stengiasi dabarti- 
politinius ryšius Lenkijoje kon-

saugumo

Mikolaj- 
kuris ne- 
opoziciją

tada 
rodo 

kaip 
1940 m.,

valstiečių streiko 
įsakymu sudeginti 6 
sakė: „Liaudininkai 
komunistams ir uk- 

kovoti prieš vyriau- 
būdamas šaulių bri-

pavaromas
servuoti, nors tas konservavimas ir 
būtų, šiuo melu vadinamas politiniu 
realizmu“.

Pabaigai pravartu pasiskaityti šito
kie seno socialisto ir dabartinio socia
listinės opozicijos vado Z. Žulavskio 
žodžiai:

„Reikia Lenkijoje atstatyti laisvė, 
žmogaus ir žmoniškumo išpažinimas ir 
pagerbimas. Reikia demokratijos ne 
žodžio, bet veiksmo. Kol to nėra, abi
pus barikadų bus aukų, 
ir koncentracijos stovyklose, 
ninėse kovose, giriose liesis 
civilių, ir karių, ir 
Visų pirma turi būti atstatyta

ir

OCANDUA IR INDONEZIJA PRIĖMĖ ST SPRENDIMĄ. JUGOSLAVIJA IR BULGARIJA SUSUUNGĖ. ANGLI
JOS PARLAMENTO DEBATAI VOKIETIJOS KLAUSIMAIS. NAUJA CHURCHILLIO KALBA. ‘ RYTAI KRITI

KUOJA MARSHALLIO PLANĄ

Rugpiūčio 4 d. pranešta, kad Bled 
vosarvietėje Tito ir Dimitrovas pasi
rašė labai platų abi tautas jungiant} su
sitarimų. Oficialiai kalbama apie drau
giškumo ir savitarpinės pagelbos paktą. 
Tačiau šio susitarimo komentaruose sa
koma, kad abiejų valstybių pasienio 
sritys priklauso ahįiejųjkraštųįpiliečiama, 
taip pat kalbama apie vižų ir kitų susi
siekimą tarp abiejų kraštų varžančių 
dokumentų panaikinimą, 
abiejų valstybių akciją 
chistiškai — fašistišką“ 
apie netolimą abiejų 
uniją.

Šie trumpi komentarai aiškiai sako, 
kad šios dvi valstybės tapo sujungtos 
nepaprastai Itampriais ryšiaisį. Tačiau 
Tito ir Dimitrovas drąsiai tvirtina, kad 
jų sąjunga nereiškia federacijos ir 
nėra nukreipta prieš bet kurią trečią 
valstybę. Rugpiūčio 4 d. Londono ko
mentaruose apie šį susitarimą sakoma, 
kad tai esąs lemtingas posūkis Balkanų 
politikoje. Tai yra pirmas atsitikimas, 
kad dvi viena prieš kitą paskutiniame 
kare kovojusios valstybės sudarytų to
kią sutartį. Antra, ši sutartis yra nu
kreipta prieš trečiąjį alijantą Grai
kiją. Londone šis klausimas ir jo pa
sekmės Balkanų ateities politikai 
rimtai svarstomas ir klausiama, ar tai

Rugpiūčio 2 d. Saugumo Taryba 8 
balsais nutarė, kad Olandija ir Indone
zija sustabdytų karo veiksmus. Nuo 
balsavimo susilaikė Anglijos, Prancū
zijos ir Belgijos atstovai, šis Saugu
mo Tarybos sprendimas rugpiūčio 4 d. 
buvo įgyvendintas Indonezijos kovų 
srityse. Olandijos ir Indonezijos vy
riausybės įsakė savo kariuomenėms nu
traukti kovas.

Atrodo, kad šiame konflikte tarpinin
kaus Amerikos vyriausybė, kuri dar 
prieš Saugumo Tarybos nutarimą buvo 
pasisiūliusi šio klausimo sprendime pa
dėti. Neaiškumo į visą reikalą įneša 
Indonezijos vyriausybės reikalavimas, 
kad Olandijos kariuomenė būtų grą
žinta į 1946 m. susitarimu nustatytas 
pozicijas. Tačiau Saugumo Tarybos nu
tarime apie tai ftieko nekalbama. Olan
dijos vyriausybės kariuomenė, užėmusi 
svarbiąsias vietoves Javoje, Sumatroje 
ir Madoero salose, yra tikras padėties 
viešpats Indonezijoje.

Diplomatiniai korespondentai pra
neša, kad abiejų 'konflikte dalyvavusių 
valstybių sutikimas pasiduoti Saugumo- 
Tarybos valiai ’ yra teigiamai vertinamas 
JT diplomatiniuose sluoksniuose. Čia 
nurodoma, kad šiame konflikte laimėjo 
Saugumo Tarybos autoritetas.

apie bendrą
prieš „monar-

Graikiją ir 
kraštų muitų

Mihisteris p, ^alutis (su skrvbėj# gėlėmis rankose, stpvi) mūsų darbo žmonių tarpe Fuji Sutrop ^stovykloje. Tie* 
juo žemai (pilku kostiumu)''sėdi stovyklos vertėjas p. Dėdinas ir klūpo p. Žmuidzinas-

NEPAMIRŠKIME IR KASDIENYBES
Ir tas neteisinguams• Mūsų Raudonasis Kryžius vis stip- neteisingas, 

riau kelia balsą, kad tremtiniams yra liepia visam mūsų gyvenimui, 
būtina daugiau susirūpinti kasdienine mūsų buičiai, dėl kurios dabar 
savo buitimi, nes „materialinis būvis teisingai kelia susirūpinimą mūsų 
nuolatos blogėja, skurdas, vargas ir 
kasdieniniai nepritekliai nuostabiai 
greit auga“. T 
spaudos, kad ji vis dar tebevaizduo- 
janti šventadienišką tremtinių gyveni
mo pusę ir „palyginamai mažai skiria 
dėmesio mūsų kasdieninei buičiai pa
vaizduok' arba mūsų darbštumui ir die
nos rūpesčiams iškelti“. %

Tuose R- K. pasakymuose yra daug 
tiesos. Iš tikrųjų ligšiol mūsų spau
da daugiau buvo linkusi vaizduoti 
šventadieniškumą, parodinę gyvenimo 
pusę. Ir tai visiškai suprantama, nes 
gera ir malonu kalbėti apie gražius, 
gerus dalykus bei reiškinius. Tačiau 
toks, kad ir iš geros valios išplaukiąs, 
tartum vienašališkumas tikrai nėra pa
teisinamas, ypač tikroviniais sumeti
mais. Bet ir tai gali būti, kad R. K- 
balsas iškyla pačiu metu.

Žvelgdami į pokarinę praeitį, gali
me konstatuoti, kad tremtinių pavasa
ris, kuris buvo gausiai išlapojęs ir 
tartum besiruošiąs pražysti objektyvu
mo ir respekto jam žiedais, gana stai
giai apvyto ^ir nusmurgo neperėjęs į 
vasarą. Ir staigiai užklupo ruduo — 
darganotas, pabliuręs, liūdnas ir ne
malonus. Kas mums ypač skaudu —

atsi- 
visai 
labai 
Rau-

donasis Kryžius.
Tikrai taip: tremtinių materialinis, iiMUi taip. u dlHUiutį

R. K. atkreipia dėmesj ir blog^ ne9 visoki ištekliai ku.

Teroristai karia britus
BBC. VII. 31. Irgun Zwei Leumi te

roristinės žydų organizacijos pranešimu, 
Natanija,viename miškelyje, britų poli
cininkai rado pakartus du britų seržan
tus, kuriuos prieš kelias dienas buvo 
pagrobę teroristai. Dėl šio įvykio Pa
lestinoje ir Anglijoje kilo tikras neri
mas.

Nurodoma, kad žydų ter.oristų įžū
lumas šiuo žygiu pasiekė aukščiausią 
ribą. Nuosaikesnieji žydai šį teroristų 
žingsnį pasmerkė. Tačiau oficialios 
žydų įstaigos perdaug dėl to neatsipra- 
šinėjo-

Žydų teroristai tiek įsidrąsino, kad 
VIII- 4. paskelbė, jog už kiekvieną pa' 
kartą žydų teroristą būsiąs pakartas 
vienas britų karys. Tuo būdu žydams 
teroristams reikės dar pakarti 7 britų 
karius, nes šiais metais jau buvo nu
žudyti 9 žydai teroristai.

Rugpiūčio 5 d- teroristai išsprogdi
no Jeruzalėje Palestinos Darbo Įstai-

reagavo visuomenė. Liverpulyje, Man
česteryje bei kituose mažesniuose mie
stuose \vyko triukšmingų demonstra
cijų, kurių metu žydų gyvenamuose 

lan- 
Buvo 
Teis- 
pini-

kvartaluose nukentėjo krautuvių 
gai ir buvo padaryta kitos žalos, 
suimta apie 50 demonstrantų, 
mai triukšmadarius jau nubaudė 
ginėmis ir kalėjimo bausmėmis

Šių miestų burmistrai kreipėsi į 
suomenę prašydami susilaikyti nuo 
tižydiškų ekscesų, nes tai nieko, gero 
neduodą ir nesą suderinama su britų 
demokratiniais principais.

vi-
an-

PASLAPTINGOS KARO MEDŽIAGOS

Berlynas, dpd VIII. 2. Žymus kie
kis karinės medžiagos buvo surasta 
amerikiečių sektoriuje Berlyne, Aska- 
nia įmonėse. Šios medžiagos buvo 
surastos paslėptos nenaudojamose kros- 

kiti spe- 
skiriami 
šarvuo- 

gaminti. 
atsakingi

nyse. Surastieji teodolitai ir 
cialūs optikos įrankiai yra
lėktuvams, po v. laivams ir 
čiams. Jie buvo draudžiami 
Įmonių direktorius ir kiti
asmenys buvo suimti.

galėjo turėti, išsibaigia ir pas 
turėjusius, todėl vargas ir 

auga ir didėja. Maisto neda- 
ir nuolatinis pusbadžiavimas 
tremtinių sveikatą. Ją naiki-

• rių jie 
daugiau 
skurdas 
teklius 
silpnina 
na ir stovyklinis susikimšimas, taipgi 
ir nepakankamos higienos sąlygos. Iš 
to kyla didelio susirūpinimo reikalin
gos pasekmės, nes daugelis tautiečių 
jau sanatorijose, o dar daugiau sana
torijų reikalingų, kurių negalima į sa
natorijas pasiųsti, nes trūksta išteklių. 
Tremtinių sveikata menkėja ir nyksta, 
ypač akademinės jaunuomenės, kuri 
turi gyventi atsiskyrusi ,nuo šeimų, be 
tinkamesnio aprūpinimo, menkai mai
tindamasi ir dirbdama 
kiose sąlygose.

Daugumui baigiasi ir 
kart vis daugiau matyti 
nuskurusių žmonių-

gyvenimų skverbiasi pro visus ply
šius, o jais gi vienais grįstas visas mū* 
sų gyvenimas.

Tačiau jeigu taip yra dabar, tai ypač 
baugi atrodo tremtinių ateitis, 
politiniuose žmonijos santykiuose ne
įvyks rimto pagerėjimo.

Rūpinantis dabartimi ir ypač ateiti
mi, galima prileisti, kad toks nuola
tinis šventadieniškosios mūsų gyveni
mo pusės vaizdavimas kai kam galėjo 
sudaryti netikrų arba ir klaidingų mū
sų gyvenimo vaizdavimosi 
Tūli svetimieji, tematydami 
niškuosius mūsų gyvenimo 
mus ir nematydami mūsų 
tikrovės, perkupinos vargo, 
liaus, skurdo, ne kartą jau yra pareiš
kę klaidingi] apie mus nuomonių. Tos 
nuomonės net suklaidino ne vieną 
Amerikos lietuvį, kuris negalėjo gauti 
tikresnių apie mus žinių.

Klaidingos apie mus nuomonės ken
kia mūsų pačių reikalams, ypač reika
lams tų, kurie ne tiktai reikalingi, bet 
ir būtini paramos. Todėl savo gyveni
mų turime pasistengti vaizduoti visapu
siškai, kaip .galima pilniau, nevengiant 
ir sunkiųjų, nemaloniųjų jo pasireiški
mų. Neturėtume nei užųiiršti, nei 
vengti kasdienybės, nors kartais ji ga
li būti ir nemiela ir nemaloni. „Tu
rint galvoj, — kaip rašo R. K-, — kad 
tremtinių spauda gana gausiai patenka 
į visas pasaulio šalis ir iš jos užjūrio 
broliai dalinai susidaro mūsų gyveni
mo bendrąjį vaizdą“, tai mums reiklų 
dėti pastangas, kad iš mūsų spaudos

labai nepalan-

drabužiai. Kas.
apdriskusių ir 

Vargas į tremti-

jeigu

įspūdžių. 
šventadie- 
pasireiški- 
gyvenimo 

nedatek-

nereiškia visiškai naują Maskvos poli* 
tikos fazę Rytų Europoje.

Rugpiūčio 4 d. Dimitrovas grįžęs į 
Sofiją masiniame mitinge pareiškė, kad 
šiuo susitarimu Balkanai iš „parako 
statinės“ taps taikos lopšiu. Sakoma, 
kad tokių masinių demonstracijų Sofi
joje seniai nebūta.

Rugpiūčio 4 d. Anglijos parlamente 
prasidėjo debatai Vokietijos klausimais. 
Debatus pradėjęs konservatorių atstovas 
Macmillan savo kalboje nepaprastai 
griežtai puolė socialistinę vyriausybę 
už* Vokietijoje vedamą politiką. Jis 
nurodė, kad jau prieš metus buvę 
aišku, jog visi padarytieji trijų ar ke
turių susitarimai nebus galima įgyven
dinti. Dabartinė britų politika Vokie
tijoje esanti visai neaiški. Padėtis Vo
kietijoje esanti blogesnė kaip tuoj po 
karo.

Jis siūlė, kad britai mažiau kištųsi į 
Vokietijos vidaus reikalus, neremtų ku
rios nors jiems ideologiškai artimos 
partijos ir didelę dalį atsakomybės per
duotų patiems vokiečiams, pasilikdami 
sau kontroliuotojo vaidmenį.

Po kitų kalbų debatus užbaigė Bevi- 
nas. Savo kalboje jis dar kartą pabrė
žė, kad ne Anglija kalta, jog nebuvo 
ygyvendiųta Vokietijos vienybė. Tačiau 
jis ir toliau dėsiąs galimas pastangas 
šiai ūkinei vienybei pasiekti. Balsuo
jant pasitikėjimą, vyriausybė gavo žy
mią balsų persvarą.

Rugpiūčio 4 d- Churčhillis pirmą 
kartą po ligos pasakė politinę kalbų, 
kurioje^ nepaprastdj kaltino dabartinę 
socialistinį vyriausybę. Jo kaltinimai 
galima suvesti į tris punktus: a) Vy
riausybė nieko nepadarė kraštui pa
dėti, naudodamasi JAV paskola, kuri 
dabar jau baigiasi, b) Vyriausybės ang
lies iškasimo politika yra pasmerkta ne
pasisekimui, nes anglių iškasama ma
žiau negu jos buvo pagaminama prieš 
nacionalizaciją; c) Vyriausybė padarė 
didžiulių, nieku nepateisinamų, išlaidų.

Dėl Vokietijos problemom jis pabrė
žė, kad čia esąs laikomas labai prastas 
administracinis aparatas ir dabar vokie
čiai kaltiną anglus už tas nuodėmes, 
už kurias jie patys yra atsakingi.

Churčhillis, priminęs 
Amerika, pabrėžė, kad jis reikalaująs 
dar glaudesnio šių kraštų bendradar
biavimo. Tarp abiejų kraštų turį būti 
daugiau kaip sąjunga. Visas angliškai 
kalbantis pasaulis turįs susijungti į vie
ną didžiulį vienetą, kuris dirbtų viso 
pasaulio taikai* Jis kvietė remti Mir- 
shallio planą, nes jis nesąs nukreiptas 
prieš jokią valstybę.

Pabaigoje kalbos jis pabrėžė, kad 
konservatoriai rems vyriausybės naujų 
suvaržymų politiką, jeigu tai bus da
roma ne dėl socialistinės partijos dok
trinos, bet visų anglų labui.

santykius su

galima būtų susidaryti tikras, visapu
siškas ir kadieniškas mūsų gyvenimo 
vaizdas, kupinas ne tiktai pasiryžimų, 
pasiaukojimo bei gražiosios kūrybos 
faktų, bet ir vargo, nedateklių bei tik
ro skurdo, lydimo ligų ir kitų negero
vių, kad ne tiktai mes patys, bet ir už
jūrio broliai matytų rimto susirūpini
mo reikalingą savo tautiečių padėtį-

Tikresnis tremtinių būsenos vaizdas 
susidarytų. jeigu kiekviena stovykla 
periodiškai bent kartą per tris mėne
sius duotų platesnes stovyklų gyvenimo 
apžvalgas, o, gal, apyskaitas, kuriose 
būtų konstatuojami gausesni duomenys 
apie, medžiaginę ir fizinę narių būsenų: 
apie skurdan patekusius, ligų apnyktus, 
išvežtus į ligonines bei sanatorijas, nu
jojančius darbingumo, tampančius • in
validais ir t- t. Galima būtų tose 
apyskaitose nurodyti ir nedarbingų, li
gonių, suskurdusių pracentingumą. Tai 
sudarytų tikrovinį mūsų būties vaizdą. 
Ir tai nė kiek nekei ktų mūsų tremti
nių kultūrinio ir moralinio atsparumo 
vaizdui, kuris dažniausiai ir plačiau 
šiai rodomas visos mūsų spaudos, kar
tais net perdėtai. Todėl ligšiolinį sa
vosios būties vaizdą turėtume papildy
ti kasdienybės vaizdais, kuri dažnai 
esti daug įspūdingesnė- stipriau vei
kianti, negu šventadieniški tojo gyve
nimo vaizdai.

Anapus geležinės uždangos Mar- 
shatlio plano kritika pasiekė labai aitrių 
formų. Prie Maskvos tono prisitaikė 
Varšuva ir Praha. Rugpiūčio 3 d. Dan
cige Lenkijos min. pirm, pavaduotojas 
komunistas Gomulka, atidarydamas pa 
rodą, pareiškė, kad Lenkija negalinti 
prisidėti prie tokio plano, kuris siekiąs 
kitų kraštų ūkinio pavergimo.

Rugpiūčio 4 d. Čekoslovakijos vidaus 
reikalų ministras komunistas pareiškė, 
kad Čekoslovakija negalinti sutikti su 
dabar vedama JAV iikine politika Euro
poje, kuri siekianti atstatyti vokiečių 
pramonę ir sustiprinti militarizmą, o 
tai grasintų viso pasaulio taikai.

Prie šių puolimų prisidėjo fr SĖD 
pirmininkas Grotewohl. Jis rugpiūčio 
4 d. pareiškė, kad Marshallio planas 
reiškiąs finansinį Vokietijos pavergimą-

A. B.

Suprantama, kad 
loniau gyventi net 
ve apgaudinėti, bi 
giškoje* ir beviltiškoje padėtyje, 
čiau šaltas protas diktuoja tikrovei 
šiai žiūrėti į akis.

Todėl pasistenkime visi tikriau 
čiuopti tą savojo gyvenimo

kartais žmogui 
iliuzijomis, net 
tiktai nesijausi!

ma- 
sa- 

tra- 
Ta 
tie-

ap- 
tikrovę. 

Pasistenkime tiksliau ją ir atvaizduoti 
straipsniais, korespondencijomis. Visą 
tą kasdienybę budinančią medžiagą 
siųskjme savo tremtiniškajai spaudai, 
bet taipgi neužmirškime tomis temo
mis koresponduoti ir Amerikos lietuvių 
spaudai. Vėl gi reikia pasakyti, kad 
perdėjimai niekur nereikalingi, nes jie 
žeidžia tikrovę ir tiesą. Mūsų gyveni
mas yra toks, kad realios tikrovės pa
vaizdavimas sudaro visiškai stiprų 
vaizdą. ,

Tesėdami mūsų R. K. iniciatyvą, mes 
atliksime ne tiktai pilietinę sąvo pa
reigą, ne tiktai pasitarnausime tremti
nių bendruomenei, kurią gula nuolat 
didėją sunkumai, ne "* * 
R. K-, kuriam tenka 
našta, reikalinga visų 
bebūtų, pagalbos, 
rovės pavaizdavimu 
me ir objektyviajai tiesai, kurios sie
kimas mums yra pagrindinis uždavinys.

J. Kardelis

Pabėgėliai
iš Rumunijos

— BBC VIII. 4. Pranešama, kad 
rugpiūčio 2 d. Turkijoje nusileido iš 
Bukarešto atskridęs lėktuvas, kuriuo iš 
Rumunijos pabėgo 10 asmenų. Policija 
7 civilius paleido, o Š karininkai tebė
ra suimti. Nurodoma, kad vienas ka
rininkų nušovė lėktuvo mechaniką, 
norėjusį priversti pilotą nusileisti Ru
munijoje.

Ankara praneša, kad VIII. 5. Turki
joje nusileido antras lėktuvas su 11 
žmonių. 6 civiliai paleisti, o 5 kariai 
internuotu •

Prieš kelias dienas į vieną Turkijos 
uostą įplaukė iš Rumunijos laivas su 
pabėgėliais. Manoma, kad šie visi pa
bėgėliai yra uždarytosios tautinių ūki
ninkų partijos nariai.

ir Sov. zonos
PABALTIECIAI BĖGA Į ŠVEDIJĄ 

Stockholm, VIII. 4
Pabaltiečiai pabėgėliai iš 
Vokietijoje, po to, kai sovietai pradė
jo juos tremti į Sibirą, pradėjo bėgti 
į Švediją.

Švedijos įstaigos pareiškusios suteik
siančios jiems 
lesią įrodyti, 
Wehrmachtfe.

Bėgantieji 
Šiaurės jūros 
kurie nugabena juos į Švedijos vande
nis. Dauguma lifepos mėn. atbėgusių 
j Švediją yra specialistai.

— BBC. VIII. 4. Pranešamą, kad 
Olandijos vyriausybė sutiko įsileisti į 
Olandų Gvinėją 30.000 žydų DP. Jie 
ten turės kultūrinę ir ekonominę auto
nomiją*

(Denar Reuter)* 
Sov. zonos

tiktai padėsime 
didelė negerovių 
lietuvių, kur jie 
bet tuo tik
inės pasitarnausi-

prieglaudą, 
karo metu

jei jie ga-
netarnavę

naudo|jo&daugiausia 
vokiečių .žvejų laivais.
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Svarbu išvažiuojantiems, svarbu ir liekantiems
sus Dievo Valiai, o patys suka galvą 
vien dėl savo pilvo ir rytdienos. Ne
patenkinti tuo tyliai pamurma ar pa- 
sikolioja, ir vėl praeina nervų įtempi
mas, sukeltas kurio nors fakto. .

Kas jau buvo — praėjo, bet iširu
sios karalystės negali būti tada, kai 
bus pradėtos gabenti šeimos: moterys, 
vaikai, globotinieji. Čia iŠ mūsų, tar
po išskirtų vadovų pareigos bus ne
paprastai atsakingos. Tuščio pasidi
džiavimo tokiomis pareigomis, tiesa, 
nebus, bet kas tik’ tuštybės trokšta, bet 
ne naštos ir pareigos, tą reikia prašy- 

pri- ti būti sąžiningu ir neprisiimti, ko ne
tarti 
Sei-

Išsiskyrusios aeimos nerimauja. Ša
lia viengungių į Angliją išvažiavo ne
maža ir šeimos žmonių. Viengungiai 
nieko nelaukia ir neturi jokių ypatin
gų rūpesčių, išskyrus tuos, kurie kyla 
kiekvienam žmogui, tatitos ir bendruo
menės nariui.. Kasdieniais rūpesčiais 
tegyvena ir tos šeimos, kurių nariai 
visi jau yra suaugę ir neperžengę dar 
senatvės ribos- Žymiai daugiau ir 
sunkesnių rūpesčių tenka išgyventi šei
moms, kurios paklausė kvietimo vyk- 

1 ti į darbus, bet kurių ne visi nariai 
darbingi.

Darbo midisterijos atstovai ir 
ėmimo komisijų nariai yra davę 
tikrų patikinimų, kad liekantieji
mos nariai po tam tikro neilgo laiko 
būsią atgabenti" į Angliją, šitai apra
mino išvažiuojančiuosius ir liekančiuo
sius, bet šiandien padėtis pasibarė 'lyg 

• ir nerviškesnė* Dėl transporto sunku
mų sulėtėjo transportai, ir žmonėse, 
kurie buvo linkę į visą šeimų išgabe
nimo vyksmą žiūrėti 
šiandien jau matyti 
nerimo ženklų.

Reikia manyti, kad 
nėra jokio pagrindo, 
sirašyti sutartį ir išvykti dirbti, tas 
žinojo, kad šeimoms išvežti laikas nie
kam nebuvo pažadėtas nei savaitė nei 
mėnuo; tai verta labai gerai. įsisąmo
ninti. Antra, kas pažadėta,* tai ir bus 
padaryta, nes pažadus yra- davusi Di
džiosios Britanijos Darbo Ministeri- 

, ja, bet ne privatūs agentai. Be to, jei 
kas nauja būtų šioje srityje, visada 
rasime pranešta„Lietuvių Žodyje“, 
kuris ir pats atsakingų informacijų 
gauna ir britų zonos lietuviškosios vy
riausiosios 'vadovybės — Centr. Baltų 
Tarybos — yra ir bus nuolat infor
muojamas. Žinoma, išvažiavusiųjų 
akys yra nukreiptos į mūsiškius vado
vus, juose sudėta daug vilčių, tad ir 
jie, kiek galėdami, bels, kol bus ati
daryti vartai tiems, kuriems buvo pa
žadėta.

Iširusi karalystė labai dažnai būna 
jau tbda, kai mes ramiai sėdime vie
toje, bet kai tik pakylame kur nors 
toliau keliauti, tai tokios iširimo žy
mės tūlais atvejais patampa kasdieni
niu reiškiniu. Tai nesunku pastebėti 

. važiuojant į Angliją.
Šiuo metu, kai važiuoja tik suau

gusieji, bėda nedidelė, jei tie, kurie 
išvažiuodami buvo • įsipareigoję rū
pintis visų reikalais, jau pirmąją die
ną užmiršta savo pažadus, palieka vi-

i labai šviesiai, 
ir nusivylimo ir

kol kas nerimui
Kas sutiko pa-

dalis į kitą, taigi kai kam gal ir, vėl 
teks ieškotis vieni kitų. Anglijos lie
tuvių spauda, bent kol kas, yra labai 
siaura ir vargu galės atlikti tuos užda
vinius, kurie jai turėtų būti statomi 
dabar, kai lietuvių skaičius išaugo, kai 
suvažiavo daugiau žmonių, įpratusių į 
geresnius laikraščius. Visa tai verčia 
rūpinti^ greitos ir geros informacijos 
organiizavimu. Atrodo, kad gera būtų 
lietuviams, tiek ' Anglijon suvažiavu
siems, tiek Vokietijoje ar kituose* 
kraštuose likusiems, jei būtų turimos 
radijo valandėlės. Laikraščio jos ne
atstotų, bet gražiai galėtų pasitarnauti, 
kaip informatorės, ir puikiai padėtų 

jektai čia neturi būti prileidžiami. O mūsų tarpe darbingoms ir - kūrybin
gas pasiims naštą, tegu ją velka kant- goms nuotaikoms išlaikyti.
riai iki pat galo, tegu atlieka garbin
gą samaritieči'o vaidmenį iš širdies, 
kiekviename vaiko, moters ar senelio 
sulysusiame veide matydamas savo kū
dikį, savo seserį, savo tėvą ar motiną. 

Radijo valandėlės. Greitesnė išva
žiavusiųjų į Angliją lietuvių informa
cija, o taip pat ir susižinojimas su 
likusiais Vokietijoje ar kituose kraš
tuose nutrūksta. Net pačioje Angli
joje dalis šeimų patenka į vieną sritį,

žada įvykdytu Visi užkulisiniai pro

Tokių valandėlių organizavimas, sa
vaime suprantama, ne nuo pačių lietu
vių priklauso, bet jų pageidauti ir 
prašyti mes visada galime. O prašyti 
mes kiekvienas galime tiek per D. Bri
tanijos Darbo Ministeriją, tiek ir per 
D. Britanijos radijo stotį BBC. Rašy
ti, žinoma, reikia angliškai, bet norįs 
rašyti visada suras, kas išverčia, jei 
tik jis turės noro rašyti-

K. Barėnas

Iš Amerikos Liet. Tautininku 
Centro metinio suvažiavimo

jas: I. Lietuvos vadavimo reikalu: 
1) Remti kiekvieną organizuotos Ame
rikos lietuvių visuomenės pastangą ir 
atsklirų lietuvių veiksmus, siekiančius 
pagreitinti Lietuvos išvadavimą; 2) 
Remti Amerikos Lietuvių Misijos, Lie-

1947 m. birželio 18 d. Brooklyne 
įvyko Amerikos Liet. Tautininkų Cen
tro suvažiavimas. Iš valdybos apyskai
tos matyti Taut. Centro nuveikti dar
bai: organizuotai rūpintasi tremti
niais — pasiųsta siuntinių už 1.684,70 
dol., pinigais išmokėta 692 dol.. (šelpta tuvai Vaduoti Sąjungos, Friends of 
nežiūrint šelpiamųjų pažiūrų), išduota 
500 affidavitų be jokįo atlyginimo; su
rengtas vasario 16 dienos minėjimas 
Brooklyne; suorganizuotas tremtinių 
pusvalandis per radio New Haven; ko
vota galimomis priemonėnys dėl Lie
tuvos laisvės.

Diskusijose iškeltas lietuvių vienybės 
reikalas. jLietuvos reikaluose reil/a 
mažinti) lietuyių susiskaldymą. Pagei
dauta, kad Lietuvių Misija susijungtų 
su Amerikos Lietuvių Taryba. Stengtis 
Lietuvos reikalus garsinti didžiuosiuose 
angliškuose . laikraščiuose, tremtinių 
reikalus remti ne tik pašalpomis, bet 
ir stengiantis pakeisti dabartinę, emi
gracijos padėtį į Jungt. Amer. Valsty
bes. .

Suvažiavimas priėmė šias rezoliuci-

Balsas iš Belgijos anglių kasyklų
■ Nors spaudoj ir daug rašoma apie 

, mūsų .brolių gyvenimą Anglijoj, Bel
gijoj ir kitur, tačiau, besirūpinant sa
vųjų vargais, džiaugsmais ir rūpesčiais, 
niekad nenusibos jų' balso klausytis ne 
tik tiems, kurie jų laiškus gauna, bet 
ir visiems, juo labiau, kad dar nežino
me, kur ir mus vėjas nupūs...

Čia pacituosiu ką tik gautą laišką iš 
Belgijos:

„Birželio 19 dieną iš Ambergo išvy
kome Belgijos link. Transporte buvo
me per 700 asmenų. Čia buvo įvairių 
tautybių: rusų, ukrainiečių, lenkų, lie
tuvių, graikų ir žydų.. Pasikrovėme į 
prekinius vagonus. Kelionė buvo gana 
įdomi, o svarbiausiu, kad buvome ne
blogai maitinami. Maršrutas: Nuern- 
bergas, Wuerzburgas, Darmstatas, Main- 
zas, Koblenzas, Bonn' ii- Aachen.

Birželio 20 dieną atsidūrėme Belgi
joje. Sustojome pirmame pasienio 
miestely Herstal. Čia pasienio polici
ja patikrino dokumentus, civiliai pa
reigūnai užštampavo mūsų darbo su- 

’/ tartis. Raudonasis Kryžius mus pa
vaišino apelsinais,. duona, kava. Čia 
persėdome į belgų vagonus ir paryčiui 
išvykome tolyn- Bombardavimo žy
mių nematyti ir, atrodo, kad čia karo 
nebūta- Liege belgai 
grupėmis į darbovietes.

Visi buvome paskirti 
las. Tolumoje dunkso 
nai ir supilti ištisi kalnai nereikalin
go akmens. Vaizdas liūdnokas ir bau
ginantis. Aš patekau į vieną' artimes
nių kasyklų prie Liego- Mašinomis 
mus nuvežė į skirtas patalpas- Patai- ' 
pos neblogos, č>a pat valgykla, vanduo 
Ir kiti patogumai- Patalpos bendrabu
čio pobūdžio, viename kambaryje ap
gyvendinama po keletą asmenų. Aš 
gavau kambarį antrame aukšte. Įsikū
rėme aštuoni vyrai, tautybių atžvilgiu: 
penki rusai, du lenkai ir aš. C<a pat 
gyvena dar vienas lietuvis- Gyvename 
laisvai — nesusispaudę; Lovos bei 
spintos naujos. Išdavė po čiužinį-tna- 
tracą, 2 paklodes, 2 antklodes ir pa- 

« galvį. Susitvarkius buvome) pakviesti 
į valgyklą, kur pavalgėme riebius, so- 

, čius pietus. Po to užsigėrėme pupelių 
kavos ir trečiam gavome po apelsiną 
ir bananą-

Čia susitikome ir senesnių gyvento
jų. kurie pareiškė, kad toks maistas vi
suomet duodamas. Po pietų gavome , 
po 100 frankų rivanso ir išdrožėme Į i 
miestą, 

. Po 2(/ minučių kelįonės tramvajumi, ' 
pasiekėme Liego miesto centrą. Ne
drąsiai įžengėme į krautuvę pirktis rū
kalų. Išsitraukėme prancūzų kalbos 1 
žodynus ir, po didelio pasirinkimo, ' 
gavę norimas cigaretes, traukėme jų ' 

z dūmus pilna burna. Cigaretės pigios 
ir geros kokybės. Kainuoja 4—3 fran- ' 
kai 25.

• 1 
Krautuvėse visko pilna, ko tik šir

dis trokšta. Restoranuose pilna įvai- 1 
riaušių kepsnių, gėrimų, ir viskas be 
kortelių, be eilių. Pardavėjai' tik lau- , 
kia pirkėjų- Jie kiekvieną mandagiau- ] 
šiai aptarnauja, na, tik, žinoma, jeigu ( 
turi frankų...

Įvairiausias pasirinkimas 
drabužiams. Nori — gali

mift suskirstė

į anglių kasyk- 
kasyklų kami-

medžiapų 
pasirinkti

Lietuva Lauenburgo hercogijoje
Būdami tremtyje dažnai pasigendame 

šaltinių mokslo, literatūros ar informa
cijos darbui' ir dokumentuotų duomenų 
ateities planavimams kurti. Teirauja
mės vieni pas kitus, o kartais ir spau
doje pasiskelbiame, ieškodami kurio 
Vyriausybės Žinių nr. ar kurio leidino. 
Pravartu tad būtų pirmoje eilėje žinoti, 
ką galima rasti oficiąliuose mokslo ir 
kultūros lobynų aruoduose-

Vienas tokių aruodų yra Ratzeburge, 
nedideliame Lauenburgo hercogijos 
mieste Šlezvigo Holšteino provincijoje.

KNYGOS BĖGA NUO BOMBŲ
Garsusis Pasaulinio Ūkio Institutas 

(Ipstitut fūr Weltwirtschaft) prie Kielio 
universiteto stropiai rinko ekonominę, 
socialinę, politinę ir toms šakoms ar
timą literatūrą visomis Europos kalbo
mis. Kai Kietyje dėl viską naikinančio 
karo šiam instituto lobynui pasidarė ne-, 
besaugu, instituto vadovybė ryžosi su
rasti jam šaugesnę vietą. Vertingos inr 
stituto bibliotekos branduoliui buvo pa
rinktas tarp Hamburgo ir Liubeko, kiek 
į rytus nuo šių didmiesčių esąs senas, 
bet į didelį miestą neišaugęs Ratzebur- 
gas. Kalvose, tarp ežerų, kurių vienas 
nuvilnija kone iki paties Liubeko, įsi- 
terpęsRatzeburgas labai primenaDzūki- 
jos Daugus.. Tik šis, vienas didesniųjų, 
— daugiau istorinių nei dabarties, — 
Lauenburgo hercogijos centrų, ' yra už 
mūsiškius Daugus didesnis ir, nepaisant 
vi$ų karo viesulų, išlikęs sveikutėlis.

Taigi, instituto bibliotekos rūpintojų 
intuicija nuvedė juos į saugią vietą.

Ratzeburge ši biblioteka okupavo 
istorinius katedros pastąjtuš, „domą“) 
statydintą bene XII a. pradžioje, savo 
mūruose įamžinusį religinių kovų svie
dinius, daugelį kartų restauruotą ir jau 
prieš daugelį metų įrašydintą į pamin
klinių vertybių, laikomų valstybės glo
boje, sąrašą-

Vėsus šių rūmų skliautai priglaudė 
tūkstančius tomų, kurių lentynų eilėse 
kiekvienas europietis gali rasti kūrinių 
savo gimtąją kalba.
-KAIP PASIEKTI RATZEBURGĄ

Visi keliai iš tolesnių vietų veda į jį 
pro Hamburgą arba Liubeką. Traukiniu 
iš Hamburgo centr. stoties Ratzeburgą 
galima pasiekti per trejetą valandų. 
Nuo Liubeko Ratzeburgas pasiekiamas 
per valandą. Nuo stoties porą kilo
metrų tenka pėsčiomis keliauti,' jei ne
pasiseka įsisprausti į autobusą, kursuo-

Statistikos Biuletenis, 1924t-1940 m. 
(tiek .ir -tebuvo CSB išleidęs);,

Lietuvos sutartys su svetimomis val
stybėmis, Už* Reik. M-jos leidinys 
(keliomis kalbomis), Kaunas, 1930-?)

Brjancev, Dm., Očerk drevnej Lit- 
vy i zapadnoj Rossii, Vilna, 1891;

Davies, E. C., A. wayfarer in Estonia, 
Latvia and Lithuania, London, 1937. 
. Vertingų studijų, be to, galima rasti 
įvairiuose, rinkiniuose ir leidiniuose, 
pav.:

Rytų Europos Instituto (Breslau) lei
dinyje „Zeitschrift fūr osteuropaisches 
Recht“: Jacob Robinson — Tabelle der 
bis Ende 1932 von Litauen ahgeschlosse- 
nen Staatsvertrage in chronologischer 
Reihenfolge. Vėliau tame pačiame lei
dinyje ši Lietuvos sutarčių lentelė pa
pildyta duomenimis iki 1939. XII. 31.

Tame pačiame leidinyje (1941-2. m.) 
yra Kavolio studija Das litauische Ehe- 
recht.

Ukrainiečių mokslinių studijų rinki- 
t nio „Naukovyj zbirnyk Ukrajinskogo 

Univeęsytetu v. Prazi“' pirmame tome 
(1923 m.) paskelbta Rostyslav’o Laščen- 
ko’s 30 puslapių studija Lytovskyj sta
tut, jako pamjatnyk ukrajinskogo prava.

Čia pat suminėtinas ir gudiškas kū- 
rinys —.

Ljaškovskij, A. Y., Lytva y Belorussi- 
ja v. vozstaniy 1863 g., Berlin: „Arza
mas“, 1939;

Lenkų pažiūros į santykius su Lietuva 
išdėstytos 110 puslapių brošiūroje Re- 

, lations polono —• lithuaniennes. Con
ference de Koenigsberg, Warszawa, 1928, 
(Documents diplomatiques, Nr. 1).

Praeities tyrinėtojui prieinama ši H- 
tefatūra: •

Puzinas, Jonas, Vorgeschichtsfor- 
schung und NationalbewuBtsein in 
Litauen, Kaunas, 1935:

Jungfer, Victor, Alt-Litauen. Eine 
Darstellung von Land Und Leuten, 
Sitten und Gebrauchen, Berlin-Leipzig, 
19126;

Ivinskis, Zenonas, Geschichte dės 
Bauernstandes in Litauen. . Von den 
altesten Zeiteh bis zum Anfang dės 16- 
Jahrhuhderts. Berlin, 1933, (Histo- 
rische Studien, A. 236);

Šabūnas, Leonas, Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės Iždo Tribunolas (1613 
—1764), Kaunas, 1936.

Netolimos praeities faktams prisi-. . 
minti yra Lietuvių Archyvo tomai.

Bibliografinių leidinių suminėtinii 
Biržiški, Vaclovas, Lietuviškosios 

bibliografijos 'istorija, Kaunas, 1944;
Prinzhorn, Fritz u. Hellman^ Man

fred, Schrifttum ūber Litauen 1928— 
1938 (Deutsches Archiv fūr • Landes- 
u. Volksforschung, Leipzig, 1939;

Kaupas, V., Die Presse Litauehs, 
Klaipėda, 1934;

Bibliografijos Žinios (Lietuvos ir 
lietuvių tautinės bibliografijoj žurna
las) ir - tremtiniškoji —•

Lietuvių Tremtinių Bibliografiją, 
Memmingen, 1947.

Be to, yra, tik, berods, nepilni pLie- 
’tuvių“, „Į Laisvė“, „Ateities“, „Žibu
rių“ ir „Tremtinių Žinių“ komplektai.

Šį sąrašą tenka baigti Lietuviškąja 
Enciklopedija, kurios pirmieji devyni 
įrišti tomai išsirikiavę įvairiakalbių ir 
visokio amžiaus enciklopedijų lenty
nose. 4

Tenka pažymėti, kad šiame straips
nyje nėra sužymėti visi Ratzeburge 
esantieji mūsų arba kitų apie mus spaus- 
diniai. Čia jų y> i daugiau. Be to, da- . 
lis bibliotekos yra Kiely je, o dalis 
Driulte (Drūlt). K’elyje, pav., yra Ru
sijos įst. rink. (XI. XH, XVI tomai) 
ir kt. v

KAS IR KAIP GALI NAUDOTIS 
BIBLIOTEKOJ MEDŽIAGA

Biblioteka, kaip taisyklė, tkirta 
mokslo reikalams. Tad ir jos lanky
tojai yra įvairių Vokietijos aukštųjų 
mokyklų dėstytojai ir klatisytojai. Jų 
tarpe didelį procentą sudaro užsienie
čiai. Atvykstant į biblioteką, pravartu 
atsivežti universiteto ar kurios kitos 
mokslo įstaigos pažymėjimą, iš kurio 
būtų matyti, kuriam tikslui medžiaga 
renkama. Už naudojimąsi biblioteka 
imama RM. 3 semestrui.

Bibliotekos medžiaga ’galima naudo
tis vietoje, bibliotekos patalpose, kurios ~ 
atdaros nuo 9 iki 21 ‘valandos.

Medžiagos rūpimu klausimu rinkimą 
labai palengvina tai, kad biblioteka turi 
fotografijos laboratoriją*. ’ Joje, gavus 
bibliotekos vadovybės sutiMimą^ gali
ma nusikopijuoti reikiamus tekstui. Ir 
tai, palyginti, už nedidelį atlyginimą! 
už puslapį nė markės nereikia mokėti. 
Laboratorija turi užsakymų daug, tad 
reikia skaitytis su tuo, kad nuotraukų 
gali tekti laukti 3—4 savaites. Jas ga
lima parsisiųsdinti išperkamuoju mo
kesčiu paštu.

Su visa bibliotekos tvarka ir forma
lybėmis mielai supažindina paslaugu
sis vilnietis p. Dilys, Instituto biblio- / 
tekos Rytų skyriaus vedėjas.

GYVENIMO SĄLYGOS
Pastogės klausimas Ratzeburige nėra 

beviltiškas. Nedideliame, bet sveikame 
miestuke yra apie tuziną viešbučių. 
Neteko girdėti, kad kas iš „piligrimų“, 
po mažesnių ar didesnių pastangų, ne
būtų gavęs prieglaudos.

Su mityba kiek sunkėliau- Atsivežęs 
iš savo gyvenamosios vielos maitini
mosi išsiregistravimo pažymėjimą, gali 
gauti korteles iš vietos maitinimo 
įstaigos.

kad xKODĖL LAIKU NEPASIRŪPINOME?
Seniau buvusi instituto vadovybė 

mažiau domėjosi mažųjų tautų šalti
niais, tuo tad galima paaiškinti žymias 
spragas praeities šaltiniuose! (Vyr. 
Žinios, pav., tik nuo 1925 metų). Vė-s 
lesnioji vadovybė buvusi ir esanti ki
tokios nuomonės. Tai kitų iniciatyva. 
O kur buvo mūsų pačių? Visais lai
kais juk turėjome etatinių spaudos ir 
informacijos pareigūnų valstybes apa
rate.' Kodėl jie tuo nepasirūpino?

Praeities klaidų f nereikėtų kartoti 
dabar. Rytų skyriaus vedėjo p. Dilio 
pareiškimu, visa tai, kas‘būtų įgauta, 
rastų . šioje Pasaulinio - Ūkio Instituto • 
bibliotekoje tinkamą vietą. Siusti rei
kėtų šiuo adrėsu: An die* Bibliothek ' 
des Weltwirtschaftlichen Institutes, 
(24) Ratzeburg. J. Paplėnas

Vytauto Didžiojo Universiteto įstaty- 
, mai, Kaunas, 1934 m.;

Klaipėdos Krašto Valdžios Žinios.
Be to, iš vokiečių okupacijos laikų 

— Anitsblatt des Generalkommissars in 
: Kauen ir Liet, savivaldos 

cijos žinios.
Paskirų ūkinių įstaigų ir 

jų leidinių tarpe yra:
Lietuvos Bankas. Pirmas 

1922—1932, Kaunas, 1932 m.;
Lietuvos Banko biuleteniai anglų kal

ba ir kt.'leidiniai;
Kooperacijos Bankos apyskaitos; t 
Prekybos, Pramonės ir Amatų 

' leidiniai;
Pirmas „Maisto“ . dešimtmetis 

1933 m. ir Maisto apyskaitos;
Pienocentro apyskaitos;
Lietūkis. 1922—1933. Trumpa 

ties metų veikimo apžvalga ir Lietūkio 
apyskaitos;

Žemės Ūkio. Rūmų apyskaitos;
Litauens wirtschaftlich - finanzielle 

Lage, Fin. Min. leid.,;
Wirtschaftliche Informationen dės 

Finanzdeparteinents der Republik 
Litauen.

Konjunkturbericht der Handels-, In
dustrie- und Handwerkskammer, Zehn 
Jahre litauische Wirtschaft, Kaunas, 
1938 m. ir kt.;

„Lietuvos ' Ūkis“, 1921—1928 m.;
„Tautos Ūkis“, 1936—1940 m-;
„Lietuvos Ūkis ir Rinka“, 1930—1932 

m.; '
, „Ekonomika“, 1935—1940 m.;

„Savivaldybė“, 1935—1940 m.
Iš paskirų autorių teisinės, socialinės, 

ūkinės ir politinės literatūros "paminė-* 
lirji šie:

Cesevičius, Domas, Das Finanzsystem 
Litauens, Berlin-Bonn, T934;

Paliokas, Balys, Die Finanzen der 
Selbstverwaltungskorper Litauens einst 
und jetzt, Jena, 1937;

Krikščiūnas, Jurgis, 
Landwirtschaft, Kaunas, 1933;

Vfilsonok,' R., Der ‘Memelfe'r Hafen 
und die litauische Verkehrspolitik, Mė
mei, 1933; .

Sruoga,
Republik 
emission,

Šalčius, 
wesen in

Gruodis, D. 
eksporteriai (keliomis kalbomis), Kau
na^ 1930;

Lietuvos importas ir importeriai, iii. 
L Leibenzonas, Kaunas, 1930;

Vileišis, Petras, La LitKuanie et le 
probleme de la secujite Internationale, 
Paris, 1937 (su dokumentų priedu);

Voldemaras, A., Lithuanie et 
logne, Berlin; 1919; '

Harrison, E. J., Lithuania 
London;

Jonaitis, J. T., La propagande 
mande contre la Lithuanie, Kaunas, 
1936;

Vydūnas, W. St., Litauen in Ver- 
gangenheit und Gegenwart, Tilsit, 1916; 

į Jungfer, Victor, Litauen, Leipzig, 
1938;

Turchi, Nicola, La Lithuania nella 
storia*e nei presente, Roma, 1933;

de Chambon, Henry, La Lithuanie’ 
moderne, Paris, 1933;

Moravskij, A. J., Gosudarstvennoe 
edinstvo i nezavisimost vsej Litvy, Ry
ga, 1923;

Rutenberg, Gregor, Die Entstehungs’ 
probleme Litauens, Lettlands und Est- 
lands im Lichte dės Volkerrechts, Ryga, 
1928; ~ '

administra-

organizaci-

deSimtmetis

Rūmų

1923—

dešim-

Lithuania bei jų vadovybių . darbus, 
ypač keliant -Amerikos politiniuose 
sluoksniuose Lietuvos pagrobimo klau. 
simą ir Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo būtinumą, kaip vieną ig tei
singos taikos sąlygų ir^ 3) Palaikyti 
mintį, kad Lietuvos vadavimo sėkmin- 
gesniam darbui yra būtinas nuoširdus 
visos Amerikos lietuvių organizuotos 
visuomenės susitarimas ir bendradar
biavimas; toks susitarimas gali būti 
pasiektas, tik visoms patriotinėms gru
pėms bei srovėms sutinkant pagerbti 
bet kurios jų individualines pastangas 
bei darbą Lietuvos vadavimo akcijoje 
ir susilaikant nuo siekimo stiprinti sa
vąsias pozicijas vardu bendrojo. Lietu- jantį tarp miesto ir stoties.

MŪSŲ PAČIŲ ŠALTINIAI IR LEIDI
NIAI IR KITŲ KNYGOS APIE MUS 

Pasaulinio Ūkio Instituto bibliotekos 
lietuviškasis skyrius, palyginus jį su 
kitų kraštų skyriais, negali pasididžiuoti 
savo gausumu. Betgi ir jame dažnas 
galime rasti tai, ko ieškome ir neran
dame kitur.

Teisininkams, ekonomistams ir ki
tiems tais Šaltiniais besidomintiems 
pravartu žinoti, kad Ratzeburge yra šie 
mūsų oficialūs šaltiniai:

Vyriausybės Žinios,. I ir II d., 1925— 
j’940 m.

Lietuvos Statistikos Metraštis, 1924— 
1940 m. (tiek ir tebuvo išleista N. Lie
tuvoje); f

Statistikos žinios apie Lietuvą ligi 
1914 m. karui, Prek. ir Pram. M-jos 
leid., Kaunas, 1919 m*; e

Visa Lietuvą, CSB leid., 1931 m.’;
Valstybės Statistikos Kalendorius, CS 

Biuro kelių metų leidiniai;
Lietuvos apgyvento^ vietos. Pirmojo 

visuot. Lietuvos gyventojų 1923 m. su
rašymo duomenys, Kaunas, 1925 m.;

Lietuvos pasėlių plotų ir gyvulių su
rašymas 1935. VI 30, Kaunas, 1935 m-;

Lietuva skaitlinėmis (lietuvių pran
cūzų ir anglų k.), Kaunas, 1925;

Lietuvos užsienio prekyba, CSB lei
diniai;

Die litauische

Kazys, Die Wirtschaft der 
Litauen und ihre Noten- 

Kaunas, 1930;
Petras, Das Genossenschafts- 
Litaųen, Kaunas, 1938;

Lietuvos eksportas . ir

ves vadavimo darbo'.
II. Tremtinių reikalu: 1) Pagyvinti 

ir plėsti vykdomąjį neatidėtiną šalpos 
darbą Tėvynės netekusiems lietuviams 
iš pražūties gelbėti; 2) Už girti bei

• remti dabar vykstantį Bendrojo Ameri
kos Lietuvių Šalpos Fondo vajų, ku
riuo siekiama gelbėti benamius lietu
vius nuo bado, skurdo, ligų ir teikti 
vilties neaiškiam rytojui patikrinti;

’ 3) Siūlyti, kad Amerikos Lietuvių Mi- . 
sijos pastangomis išgaunama š-. m. lie
pos 27 dieną Lietuvos Diena būtų vi
soje Amerikoje panaudota lietuvių tau
tai gelbėti, organizuojant kuo plačiau
sią šalpos aukų rinkjiavą per BALFą 
ir 4) Kviesti į šį kilnų ir vieningą daN 
bą visas patriotines Amerikos lietuvių 
organizacijas ir visus tauriuosius Ame- 

, rikos lietuvius bei tautą užjaučiančius 
I žmones.

Išrinkti šie vadovaujamieji organai: 
» pirmininku — Vytautas Abraitis, vice-
• pirmininkais — J. Ginkus, adv. A. 

Olis, inž. Žiuria, dr. M. J. Cojney, 
adv. St. Baltuš, J. Sagys,. D. Klinga, 
V. Trainys, P. Mačiulahis, K. Dėmė
kis, Z. Jankauskas; sekretoriais — O. 
Valaitienė ir Pr. Narvydas, finansų 
sekr. — A. S. Trečiokas; iždo globė
jais — J. Semėnienė, -U. Bacevičienė,

pasiūtą kostiumą. Palyginus, kainos 
nėra • ' aukštos. Kalbama, kad kainos 
visoms prekėms dar kris 309h.

Kai kuriems asmenims dokumentai
i jau sutvarkyti. Nuo birželio 24 die- 
: nos jau*dirbu anglies kasyklose* Apie

tai parašysiu kitame laiške.
Būk malonus, būtinai atsiųsk kokios 

nors spaudos. Čia nieko negauname“.
Pr. A.

400 MOTERŲ Į KANADĄ
Netrukus Britų zonoje bus verbuo

jama 400 moterų namų ūkio darbams.
Bus priimamos tik netekėjusios 18—32 
metų amžiaus moterys.

Vyrų verbavimas miškų darbams 
jau eina prie pabaigos, kadangi suver- 
buotas pakankamas kandidatų skaičius.

Apie siuvėjų verbavimą
IGCR ir PCIRO įstaigos 
pranešimų nėra gavusios.
LAUKIAMA VERBAVIMO

CŪZIJĄ
IGCR praneša, kad šio mėnesio ga-

le būsiąs pradėtas verbavimas į Pran- ^a,vina9* 
cūziją.

"" Anglijos vyriausybė paprašė ypatingų Įgaliojimų
dėl išvykimo į Argentiną.

IGCR pranešimu, didesnė DP įva
žiavimo schema į Argentiną artimiau
siu laiku nenumatoma.

Vykstantiems pas artimuosius į Ar
gentiną tenka nugalėti didelius konsu
latinius sunkumus, kadangi Argenti
na Vokietijoje vis dar neturi konsulą- 
rinių atstovų, nors juos 
seniai žada.
LIETUVOS RAUDONOJO

DRAUGIJA
rugsėjo mėnesio 10 ir

j Kanadą 
dar jokių

Į PRAN-

atsiųsti jau

KRYŽIAUS

rugsėjo mėnesio 10 ir 11 dienomis 
Augsburge šaukia visuotinį skyrių at
stovų suvažiavimą, kuriam bus patiek
ta apsvarstyti plati programa.

MIRĖ KUN. STASYS RAUBA
Rugpiūčio 3 dieną po ilgos ligos, 

pusę metų išgulėjęs ligoninėje, mirė 
Augsburgo-Hochfeldo lietuvių parapi
jos klebonas, Nepriklausomoje Lietu
voje Bartininkų dekanas, kun. Stasys 
Rauba.

KULTŪROS ŽURNALAS ANGLŲ 
ZONOJE

Rotatorinio leidinio „Žingsniai“ lei
dėjai agr. A. Kasperavičius ir lituanis
tas. Petras Būtėnas gavo leidimą mėne
sinį kultūros žurnalą spausdinti spaus
tuvėje. Leidinys išeisiąs knyginio for
mato, 64 psl. dydžio.

„MŪSŲ ŠACHMATAI“ NR. 5
jau išėjo iš spaudos. Turinyje įdo

mus P. Tautvaišos reportažas „Nuotru
pos iš- tarptautinio Kasselię turnyro“, 
kuriame šachmatų mėgėjai ras ir ver
tingos teoretinės medžiagos; straipsne 
ly „Truputis šachmatų romantikos1 
dvi žavingos (Mikėnol—Lebedev
Richterio—Alexandresku) partijų 
baigos; žinios iš 
šachmatų -gyvenimo 
uždaviniai ir kita.

Žurnalą užsisakyti 
daktorių-leidėją K- Škėmą, Blomberg/ 
Lippe, Bahnhofstr. 
dėmesį į pasikeitusį adresą) arba Bal
tų Centr. Tarybos Spaudos. skyriuje, 
Detmold, Wjttjestr. 14. Atsk. n-rio 
kaina 2,50. RM.

mūsų ir 
š ach m .

ir 
pa- 

užsienio 
partijos,

Po-

1928,

alle-

galima pas re-

43-7 (kreipiame

sukilimo vadas gen. Bor-Koma- 
Prezid. pareigas laikinai eina 

buv. užs. reik. min. Zaleski. („M. P.“)

LTB VYR. KOMITETO NARIAI 
USFET

Šiomis dienomis Vyr. Komiteto na
riai lankėsi USFETe pas atitinkamus 
pareigūnus vadovėlių, išsereeninguotų- 

, , , , . , 1Į “ ----------- - ,----- )
netinkamus įmonių vadovus, įvesti 
naujus finansinius suvaržymus ir pan.

Savo motyvus, vyriausybės vardu, 
pareikš min. pirm. Attlee-

„ECONOMIST“ IEŠKO IŠEITIES
Anglijos savaitraštis „Economist“ 

rugpiūčio I d. Nr. straipsnyje „Mūšis 
už Vakarų Vokietiją“ rašo, kad D. 
Britanija nesitrauksianti iš Vokietijos 
doleriams sutaupyti. Savaitraštis siū
lo pakviesti gen. Eisenhoverį naujos 
civilinės administracijos šdfu visai Va
karų Vokietijos jungtinei sričiai tvar
kytu

Laikraščio nuomone, į šią sritį ture" 
tų būti įjungta ir prancūzų okupuota 
zona. Lygiai kaip karo metu, kada 
sąjungininkai buvo sudarę jungtinį 
štabą karui laimėti, taip ir dabar pa
gal Maršallio planą (kuris siekia tai
kingo atstatymo), reiktų panašiai visą 
administraciją pertvarkyti.

IR LIETUVA DĖTŲSI PRIE MAR 
SHALLIO PLANO

■ Prieš prasidedant Paryžiuje Europos 
ūkinio atstatymo konferencijai Nepri. 
Lietuvos atstovai Londone, Paryžiuje • 
ir Vašingtone atatinkamomis notomis 
pareiškė Lietuvos norą dalyvauti Mar- 
shallio plano įgyvendinime ir nurodė 
priežastis, dėl kurių teisėta Lietuvos 
delegacija konferencijoje negali daly
vauti. („M. P-“)

PASIKEITIMAI EGZILINĖJE LEN
KIJOS VYRIAUSYBĖJE
prez. Račkevičiaus mirties Len-
egzil. vyriausybė Londone išgy

krizę ir yra pertvarkoma. Dabai 
pirmininku yra žinomasis . Varšu-

BBC, VIII. 6- D. Britanijos vyriau- vos 
sybė tos dienos parlamento .posėdyje (rovski. 
paprašė ypatingų įgaliojimų, kurie yra 
visai panašūs įgaliojimams praėjusio 
karo metu. Sakoma, kad vyriausybė 
šito reikalinga ūkiniams sunkumams 
nugalėti-

Vyriausybė turėtų teisę skirti darbi- . ................o__
ninkus ten, kur ras reikalinga, atleisti ^kiUis ’^namah reikalais. (LTB)

PABALTIJO VYR. KOMITETŲ AT
STOVAI PAS PC IRO AMERIKIEČIŲ 

ZONOS DIREKTORIŲ
Neseniai Pabaltijo Vyr. Komitetų 

atstovai lankėsi Heidelberge pas PC 
IRO amerikiečių zonos .direktoriaus 
pavaduotojų Mr. Boerne — Fiklin ir 
jam įteikė DP reikalais raštą. Ta pro- 
ga buvo išsikalbėta dėl įsileidimo 
tremtinių atstovų į IRO. P* Fiklin 
buvo nuomonės, kad tremtiniams bū
tų naudinga -turėti atstovą Ženevoje, 
ries visi įsakymai ateina iš centro.

Kalbant apie gyvenimo sąlygas, p.

■ Fiklin pareiškė, kad stovyklos pasi- 
i liks ir ateityje. Kadangi IRO yra ne

turtingesnė už UNRRA, tai maistas 
nepagerės, bet bus stengiamasi išlaiky
ti dabartinį kalorijų skaičių. Galimas 
priartėjimas prie vokiečių normų.

Palaipsniui vis daugiau yra ir bus 
’ DP įtraukiama į administracijos darbą. 

5-iuose IRO sandėliuose, kuriuos ad
ministruoja vokiečiai, šiuo metu nu- 

. matyta pakeisti DP. (LTB)

ŠAUKIAMAS TREMTINIŲ ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS /

Vyriausiam Komitetui nutarus ir 
Apygardų Pirmininkams pritarus, š. m. 
rugsėjo mėn. viduryje šaukiama* 
Tremtinių atstovų suvažiavimas. Die
na, vieta ir dienotvarkė bus paskelbta 
vėliau.

Atstovų rinkimai turi būti pravesti 
LTB Statuto numatyta tvarka (§§ 81— 
92) ligi š. m. rugsėjo mėn. 1 d.

Rinkimuose dalyvauja gyveną ir 
stovyklose. (LTB)

ne

Ja u 16.000 D P Anglijoje
.Liepos 22 d. D. Britanijos min. May- turį akademinį žemdirbystės ir miški

ninkystės išsilavinimą, yra nukreipda
mi į tekstilės fabrikus, pranešė, 1 
europiečiai tremtiniai, 'turį lokį pro
fesinį išsilavinimą, yra greitai paskiria
mi į ūkius, tačiau su sąlyga, kad ski
riamai vietai nėra atitinkamo anglų ar 
lenkų kandidato...

D. Britanijos Švietimo 
paskelbė, 
(valstybės lėšomis)

Po 
kijos 
veno 
min.

hew Atstovų Rūmuose pranešė, kad 
anglų zonoje Vokietijoje yra 246.000 
DP. Jų tarpe 113.000 lenkų, 40.500 
latvių, 20.200 lietuvių, 10.800 estų, 
14.900 jugoslavų, 3-000 rumunų, 2.900 
vengrų ir 40.000 neaptariamų

Taip vadinamos „Westward Ho“ fik
cijos posėkoje į D. Britaniją jau atva
žiavo 16.000 tremtinių. Nedidelis skai
čius tremtinių iš anglų zonos išemigra
vo į Kanadą. Sutartys, sudarytos su 
atvažiuojančiais į D. Britaniją, nenu
rodo darbo srities, į kurią imigrantas 
yra nukreipiamas. Kandidatų antplū
dis yra pakankamas. Netrukus tremti
nių stovyklose bus iškabinti plakatai, 
paduodą žinių apie tas britų pramonės 
šakas, kuriose trūksta darbo jėgos.

Liepos 22 d. Darbo viceministeris 
Edwards, paklaustas vieno atstovo, a'r 
jam yra žinoma, kad pabaltijiečiai,

ministerija 
jog pradeda organizuoti 

anglų kalbos ir 
žinių apie D. Britaniją kursus euro
piečiams tremtiniams, atvykusiems į 
šio krašto pramonę ir ūkį.

Kursai bus organizuojami taip pat ir 
bendrabučiuose. Gavęs darbo, kiekvie
nas tremtinys galės tęsti mokslą savo 
rajone pagal bendrus nuostatus. Da
bartiniu metu bendrabučiuose gyvena 
apie 10.000 europiečių „DP“.

Jonas Gailius

V i
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Puikus paminklas lietuviškosios knygos sukakčiai
me- 
jau 
bus 
Ta- 

toks

Apie neseniai išėjusį rašytojų 
traštį — „Tremties metus“. buvo 
rašyta mūsų spaudoje, skaitytojai 
apie jį daugiau ar mažiau girdėję, 
čiau .šios knygos išleidimas yra
didelis įvykis lietuvių tremtinių kultū
riniame gyvenime, kad bent suglaustai, 
kiek tai yra galįnia siaurame laikraščio 
straipsnyje, mėginsime pasidalinti su 
gerb. skaitytojais tais įspūdžiais, kurie 
lieka knygą perskaičius, ir bent kiek 
pateikti informacijų tiems, ' kurie dar 
neturėjo laimės šio leidinio matyti ir 
su juo susipažinti.

IMPONUOJANTI KNYGOS APIMTIS
Knyga yra plačios apimties. Joje da

lyvauja ne tik beveik visi Vak. Vokie
tijoje esą lietuviai rašytojai — nuo pa- 

' čių seniausių iki vos tik pradedančių 
žengti drąsesnį savaimingos kūrybo5 
žingsnį — bet ir visa eilė rašytojų išsi
blaškiusių po platųjį pasaulį — gyve
nančių Šiaurės ir Pietų Amerikoje, 
Skandinavijoje, . Italijoje, Prancūzijoje. 
Nėra čia tik tų, kurie yra likę Lietu
voje. Iš viso .dalyvauja savo kūryba ar 
mokslo darbais 70 autorių. Tokį būrį 
rašytojų dar nebuvo pavykę sutelkti 
viename leidinyje ir Nepriklausomos 
Lietuvos laikais- Be rašytojų čia re- 

x prezentuojasi ir 15 dailininkų, kurie yra 
prisidėję ar tai prie pačios knygos api
pavidalinimo ar yra davę savo kūrybos.

Knygos tikslas taip pat ne eilinis. 
„Tremties metai“ skirti lietuviškos 
knygos 400 metų sukakčiai paminėti — 
tos’ knygos, kuri laiko audrose ir per
sekiojimuose buvo ne tik savaimingos 
lietuviškos kultūros reiškėją, bet ir ko
vos priemonė, telkianti apie save ge
riausias tautos jėgas kovai ir laimė
jimui.

Rašytojų Draugijos pirmininkas St. 
Santvaras įžangos žodyje taip kalba: 
„Tremties ' Įlietų“ knygom Lietuviai 
Rašytojai Tremtiniai ryžosi pastatyti 
kuklų paminklą Martynui Mažvydui ir 
jo Katekizmui, 1547 m. pasirodžiusiam 

< Lietuvoje ir Žemaičiuose. Martyno 
Mažvydo knyga skelbė Dievo žodį ir 
stojo kovon su svetimų kalbų įtaka lie
tuvių šventnamiuose, o mes tariam, kad 
ir vėl pagrobta Lietuvos laisvė. Mes 
ieškom Tiesos ir apeliuojam į Žmoniš- 

* kurną, o mūsų knyga — dar vienas do
kumentas lietuvių tautos kančių. Ar 
tu: yra vykęs paminklas Martynui 
Mažvydui ir lietuviškosios knygos 400 
metų sukakčiai — paliekam spręsti ir 
šiai kartai, ir kitom kartom. Tik no
rim priminti, kad žinom, jog, būdami 
Nepriklausomoj Lietuvoj, būtumėm tą 
savo kultūros sukaktį atžymėję patva
resne ir vertingesne medžiaga.

. mūsų jėgos -suskaldytos, mūsų 
išblaškyti- Labai praretintom 
mes išeinam į viešumą. Bet
vieningi ir kaip niekad kupini vilties 
ir tikėjimo į lietuvių tautos prisikė
limą ir jos genijų“.

Taigi „Tremties metai“ yra vienas 
konkretus suglaustų gretų žygis lemia
moje kovoje dėl mūsų tautos gyvybės 
ir prisikėlimo. »

METRAŠČIO PAVIDALAS
Ir pati knygos išvaizda yra imponuo

janti. Taip gražiai išleistų knygų labai 
reta buvo ir Nepr. Lietuvoje. O čia, 
žinant tas sąlygas, kuriose tenka gimti 
lietuviškai spausdintai knygai, ypač da
rosi džiugu ir gera tokį leidinį į ran
kas paėmus. Tai sutelktinių pastangų 
vaisius, rodąs, kad lietuviai visokiose 
aplinkybėse sugeba pasiekti kultūrinių 
laimėjimų. Gražus medžiagos sutvar
kymas, skoningos iliustracijos, švari

džionio, ir techniškojo red. H. Radaus-pa P. Orintaitės novelė 
ko, ir dailininkų, ir „Patrios“ leidy
klos direktoriaus J. Lenktaičio.

Savo reprodukcijomis dalyvauja šie 
dailininkai: A. Varnas, A. Galdikas, 
V. Petravičius, V. K. Jonynas, Pov. 
Puzinas, P. Kiaulėnas, P. Augius, V- 
Ratas-Rataiskis, J. Bagdonas, L. Vili
mas, T. Valius, V. Košuba, A. Vaičai
tis, V. Kasiulis. Vinjetės — A. Vai
čaičio, aplankas — V. K- Jonyno, kai 
kurių rašytojų atvaizdai — A. Varno 
ir J_. O. Penčylos.

Kai kuriuos knygos turihio bruožus 
mėginkime iškelti, sustodami ties at
skirais žanrais.

POEZIJA
Eiliuotoji poezija, daugiausia ly

rika, yra gana gausiai atstovaujama. 
Knygš pradedama jau mirusio, mū&ų 
poeto Jurgio Baltrušaičio eilėraščiais.' 
Toliau: Mykolas Vaitkus, Faustas Kir- 
ša, Juozas Mikuckis, Stasys Santvaras, 
Antanas Rimydis, J. Augustaitytė — 
Vaičiūnienė, Alė Sidabraitė. Jonas 
Aistis, Antanas Vaičiulaitis, • Bernardas 
Brazdžionis, Gražina Tulau skaitė, Be
nys Rutkūnas, Stasys Laucius, Antanas 
Rūkas, Henrikas Radauskas, Kotryna 
Grigaitytė, Juozas Kruminas, Petronėlė 
Orintaitė, Venancijua Ališas, Juozas 
Kėkštas, Petras Pilka, Leonąrdas Žit
kevičius, Kazys Bradūnas, Henrikas 
Nagys, Alfonsas Nyka — Niliūnas, 
Vlada Prosčiūnaitė, Vincas Kazokas, 
Alė Nakaitė, Balys Auginąs, Ona B. 
Audronė. Keletą pasakėčių duoda An
tanas Giedrius.

Daugumos šių poetų vardai visuome
nei gerai žinomi, jų kūrybinis veidas 
ryškus. Sunku būtų juos čia iš kelių 
ar keliolikos eilėraščių atskirai cha
rakterizuoti. Tik vienas bruožas be
veik visus juos jungia — tėvynės ilge
sys ir kančia dėl tautos nelaimių, ne
rimas dėl gyvenamojo momento tra
gizmo. Tik šitiems motyvams išreikšti 
vieni randa sudėtingesnę ir origina
lesnę formą, kili pasitenkina ir tiesiogi
niu pasisakymu, atviru, kartais ir kiek 
banalesniu emocijos išreiškimu. Dėl 
to ir sugestyvumo laipsnis yra nevieno
das.

j „Adata“ at
skleidžia būdingą Lietuvos kaimo bui
ties fragmentą. Būdingas mirusio ra
šytojo Petro Riinkūno vaizdelis „Pir
moji diena“.

Iš pasakų plotmės yra puikus Nelės 
Mazalaitės kūrinys „Legenda apie ne
žinomą kareivį“. Stasio Tamulaičio 
alegorija „Elnias“ taip pat ir savo tu
riniu ir forma patraukia skaitytojo dė
mesį ir jį pilnai patenkjna. Pauliaus 
Jurkaus „Kregždės ant Nukryžiuotojo 
pečių“ sustoja kryžkelėje tarp realios 
tikrovės ir pasakos ir dėl to lyg trūk
sta kūrinio išvidinio darnumo.

Pulgio Andriušio „Kelionė' Taurag-

nuos“ yra lyg pereinamasis tarpsnis 
tarp feljetono ir novelės. Kad ir yra 
kai kurių stiliaus' laimėjimų ir patrau
klių charakteristikų, bet nukrypimas į 
kraštutinį formalizmą ir nebuvimas in- 
trygos nepatenkina skaitytojo. Tikrą 
feljetoną atstovauja vienintelis Albinas 
Valentinas savo „Paieškojimais“.

Jurgis Savickis savo kūrybos būdin
gus bruožus parodo „Dienoraštyje“. 
Stasys Yla ir Jonas Kuzmickis yra davę 
filosofinės lyrikos prozoje.

Turime visą eilę ištraukų iš romanų 
ar i „ 
davė ištrauką „Proga“, kurioje atsklei
džiamas miesčioniško gyvenimo momen-

tas. Vincas Ramonas „Kryžių“ romano 
ištraukoje originaliu būdu atskleidžia 
tėvo ir sūnaus konfliktą. Stasius Bū* 
davas „Kalnų liepsnelėje“ duoda stip
riai intryguojančio romano fragmentą. 
Liudas Dovydėnas „Žmogaus atradime“ 
leidžiasi į stiliaus prašmatnumus ir sa
votišką dialektiką, dėl to duodamas 
fragmentas perdaug skaitytojo nepa> 
traukia. Karolė Pažėraitė „Arbatėlėje“ 
atskleidžia miesčioniško gyvenimo frag
mentą ir mėgina spręsti moters pro- 

______ „  ______ g blemą. Dar duotas St. Vykinto išvers-
ilgesnių apysakų" Juozas Švaistai tas iš švedų kalbos Igno Šeiniaus ro- 

. • ’ • mano „Stebuklo belaukiant“ frag
mentas.

DRAMA 
autoriai duoda ir draminės 
Pirmiausia Vinco Krėvės 

iŠ pusiau draminio biblinio 
kūrinio „Dangaus ir žemės 

Vytautas Alantas davė dramos

kū- 
iš* 
eg- 
sū*-

GROŽINB? PROZA
Čia jau tikrai yra ką pasiskaityti- 

Pirmiausia — novelistai. A. Vaičiulai
tis su jam įprastu stiliaus grakštumu 
ir impresionistiniu žmonių" vaizdavimo 
būdu sukūrė „Dviejose seseryse“ pui
kius dviejų lietuvių paveikslus ir psi
chologiškai pagrindo jų tragizmą 1941 
m. įvykių fone. St. Zobarskas reprezen- 
tuojasi jau spaudoje išgarsėjusiu ir į 
svetimas kalbas išverstu „Monsinjoro 
suoliuku“. Jurgio Jankaus „Velnio ba
la“ rodo pilnai subrendusį pasakotojo 
talentą ir sugebėjimą pagauti tikrai 
prasmingus gyvenimo momentus ir juos 
tinkama forma atvaizduoti. Stiprus pa
sakotojas ir vaizduotojas yra ir Juozas 
Žukauskas su savo „Vengalio klumpė
mis“. Jaudinantis yra Antano Škėmos 
„Beržas ir žmogus“, Originalus yrfc 
Albinas Marius Katiliškis savo „Prasi
lenkimo valandoje“, tik ne visai deri
nasi savo stiliumi, ir ne iš karto eilinį 
skaitytoją patraukia pirmoji novelės 
dalis, neturinti intrygos. Vyt. Tamu- 
laitis nuoširdus savosios žemės meile, 
tačiau jis parašo formos atžvilgiu daug 
geresnių dalykų, negu jo čia patekusi 
novelė „Savoje žemėje“. Silpna savo 
forma yra Balio Gražulio novelė „Sa
vanoriai“. Autorius yra sukūręs daug 
stipresnių dalykų. Ir Fab.. Neveravi- 
čiaus „Praktikai“ galime gerokai pri
kibti, jog ne visa. pakankamai motyvuo 

spaudos technika, puikus įrišimas —' ta, kad sudarytų gyvenimo tikrovės iliu- 
tai nuopelnai ir vyr. .redakt. B-. Braz- zijų. Be pretenzijų, bet išbaigta trum-

Tačiau 
daliniai 
gretom 

išeinam

(Pabaiga)
Atrodo, kad komunistų partijos pa

grindinė politika yra atbaidyti tam tik
rus parinktus simpfltikus nuo viešo 
įstojimo į partiją. Tokie simpatikai 
yra kviečiami įsijungti į slaptas celes 
ar studijų grupes. Šitie slaptieji na
ciai yra verbuojami iš studentų, moks
lo darbuotojų, mokytojų, įstaigų ir 
prekybos darbuotojų ir asmenų, besi
verčiančių bet kuria administratyvine 
veikla. /

Veikimo tikslas yra palaipsniui įpra
tinti jaunus asmenis į konspiratyvin^ 
atmosferą ir etiką. Gali būti įsivaiz
duojama, kaip veikia jauną vyrą ar 
moterį slapti susirinkimai, slaptos pa
žintys, slapti tikslai ir planai. Atro
do, kad tokio auklėjimo technika sie
kiu išugdyti dvilypio gyvenimo psicho
logiją

Profesoriaus Haroldo S. Gersono el
gimasis ryškiai parodo, tipišką grupės 
reakciją į klausimus. Jam buvo pa
teikti visi jo ranka parašyti doku-^ 
inentai, gauti iš sovietų bylų. Inspek
torius Harro šį įvykį taip vaizduoja:

— Ar Tamsta pažįsti šitą rašyseną? 
— paklausė inspektorius.

— Ji labai panaši į manąją, — at
sakė Gersonas.

— Ar Tamsta darydavai dokumentų 
ištraukas ir ar Tamsta turėjai pareigą 
tokias ištraukas daryti? — teiravosi 
inspektorius.

— Man j ra sunku tiksliai nusakyti 
mano pareigas, bet ištraukas aš dary
davau — patvirtino Gersonas.

— Aš pertraukiu' Tamstos tardymą 
24 vab, ir. per tą laiką Tamsta turėsi 
man atsakyti, ar Tamsta, kaip Kana
dos pilietis, norėdamas padėti savo vy
riausybei, gali suteikti bet kokias 
Tamstos turimas informacijas apie so
vietų šnipus? — baigė inspektorius.

Kitą dieną' inspektorius vėl klausėt 
. — Ar Tamsta apsisprendei?

— Yra daug asmeninių problemų, 
susijusių su apsisprendimu, todėl yra 
Ubai sunku nuspręsti. Aš prašau leisti 
man pagalvoti iki ateinančio šešta
dienio.

Liepos 18—19 dienomis Seligen- 
stadto (prie Wuerzburgo) lietuvių sto
vykloje buvo didelė šventė. Lietuvių 
Tautinis Ansamblis pasirodė su Gas
paro Veličkos dviejų veiksmų ir vieno 
paveikslo frjese „Žmonės prie vieš* 
kelio“, kuri vaizduoja Lietuvos gy
venimą 1940 m.

KADA AUDITORIJA VERKIA
vedėjo B. Pakšto, dail C. Janušo, ad
ministratoriaus A. Mirono ir solistų ar- 
tistų. Scenoje dalyvavo 50 ansamblio 
dalyvių. Visi buvo gerai nugrimuoti 
(St. Ilgūno). Edv. Kaminas

VLADO DUBO MIRTIES SUKAKTIS 
Prieš 10 metų, 1937 m. rugpiūčio 3 

dieną mirė V. D. Universiteto Humani
tarinių mokslų -fakulteto docentas Vla
das Dubas.. Nors platesnei mūsų vi
suomenei jis neperdaug buvo žinomas, 
bet studentų tarpe buvo gana populia
rus ir mėgiamas. Jo paskaitos, kad ir 
nepasižymėjo giliu mokslingumu, bet 
buvo patrauklios švelniu sąmoju ir li
teratūros meile. Jo specialybė — pran
cūzų literatūra. Jis yra parašęs ir iš
leidęs du didelius „Prancūzų literatū
ros istorijos“ tomus, studiją apie i jo 
mėgtąjį Šatobrianą, apie Anatole 
France ir kt. Studentai ir mokslei
viai gerai žinojo ir populiarųjį V. Du. 
bo „Įvadą į visuotinę literatūrą“ — 
visuotinės literatūros istorijos vadovėlį. 
Nemaža straipsnių V. Dubas yra iš
spausdinęs ir periodikoje.

Tačiau V. Dubas ne vien tik litera
tūros istorikas. Jis yra taręs ir kūry
binį žodį ir puikia „Vytuko“ apysaka 
įžengęs į mūsų jaunimo literatūros is
toriją.

VI. Dubas gimė 1887 m- birželio 
mėn. 18 dieną Žaliosios bažnytkaimy* 
jc, Vilkaviškio aps£r. Tokiu būdu 
šiais metais yra sukakę 60 metų nuo 

vadovės A' Ličkūnaitės, instr, dalies jo gimimo. * —tis—

Keli 
rybos. 
trauka 
zotinio 

M nūs .
„Aukštadvaris“ pirm, veiksni,. Veikt 

i maa yra ekspozicinio pobūdžio, duodas 
tik draminės kovos užuomazgą. Siu
žetas iš nepriklausomos Lietuvos gyve
nimo! Pagrinde bajoriškos tradicijos 
ir žemės išlaikymas giminės rankose. 
Petro Babicko „Gintaro šalies pasakos“ 
II veiksmo ištr. nukelia j pasakišką 
praeitį ir užkliudo valdžios ir teisybė* 
problemą. Antano Gustaičio „Sekmi
nių vainikas“ yra vieno veiksmo reali

stinė pjesė, nesprendžiami jokių pro
blemų, bet tik draminiu būdu atsklaL 
džianti tam tikrą gyvenimo fragmentą 
iš netolimos praeities laisvoje Tėvy-

■ nėję. Savo visa struktūra pjesė leng
vai panaudojama tremtinių teatrą 
scenoje.

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI
Be grožinės kūrybos leidinyje iš

spausdinta ir eilė mokslinių darbų.
Vydūnas

„Žmogaus
Biržiška plačiai rašo apie vieną pir
mųjų lietuviškųjų raštų au.torių Jurgį 
Zablockį. Pranas Skardžius pateikia 

_ ištisą mokslinę studiją apie lietuvių 
kalbą, jos susidarymą ir raida. Taip pat 
labai plati Antano Maceinos studija „Nu
vainikuota Vaidilutė — prometeizmo 
idėja Putino interpretacijoje“. Juo
zas Girnius duoda studiją apie kūry
binio originalumo prasmę. Dar litera
tūrinių straipsnių duoda: Vincas Ma
ciūnas „A. Mickevičius — Lietuvos 
meilės ir ilgesio poetas“, Jonas Gri- * 
nius’sJ. Grušo. „Tėvas“, Stasys Linius 
„Kacėtinė literatūra“, Jeronimas Citė- 
nas „Mintys apie gyvąją literatūrą“.

Be to Zenonas Ivinskis išspausdino 
str. „Lietuvos vaidmuo Europos istori
joje“, M. Alseikaitė-Gimbutienė „Mū
sų protėvių pažiūros į mirtį ir sielą“, 
Mykolas Biržiška .j’rof. Mykolas Re
meris“.

BIOGRAFUOS IR ATVAIZDAI
Labai vertingas, skyrius yra „Mūsų 

autoriai“.. Čia duoti rašytojų atvaizdai 
ir trumpos biografijėlės. Tai tikrai 
vertingos naujienos šiuo metu, kai vi
sokį archyvai ir lietuviškos bibliote
kos yra mums neprieinamos. Tam ti
kroje vietoje duodama trumpų žinių ir 
apie leidinyje dalyvaujančius dailinin
kus. *

Iš trumpos apžvalgos matome, kad 
leidinys yra tikrai jubiliejinio pobū
džio. Tiesa, jo išleidimas ilgokai už
sitęsė. Kai' kurie autoriai savo kūriniu* 
jau buvo kitur spėję išspausdinti. To
kiu būdu kiek nukenčia leidinio nau
jumas.

Užbaikime _vyr. redaktoriaus B. Braz
džionio žodžiais: Didžiai pagerbtas ir 
šauniai paminėtas tu turėjai būt, lie
tuviškas rašto žodi. Deja, tavo didelę 
400 metų sukaktį lietuvių tauta šven
čia gal sunkiausiose ir skaudžiausiose 
savo istorijos dienose. Tėvų ir protė
vių žemė neša baisų svetimų jungą* ° 
jo^s sūnūs išblaškyti po visą pasaulį. 
Atplėšti artojai nno gimtųjų arimų ir 
po svetimu dangum drauge su savo 
broliais skursta Lietuvos mokslo, men* 
ir rašto žmonės. — Ne tokį vainiką 
mes norėjom nupinti Tau, Mažvydai, 
kurs išmokei mus skaityti, ir Jums, 
Donelaiti, Valančiau, Maironį, kurie 
išmokėt mus rašyti . . . Skausmo leli
jos, ilgesio ramunės, kančios erškėčiai 
ir mirties mirtos jame žydi; kraujo 
tulpės mirga jo raštuose ir gintaro aša
ros rieda kaip perlai . . .“ Pr. N,

davė filosofinį rašinį 
apsireiškimai“. Vaclovas

vykdamas Simas atsigula poilsio, — 
inscenizuotas įspūdingas paveikslas 

į vaizduoja baisų sapną: Vilniaus ka
tedros kontūrai su Gedimino ir Trijų 

i Kryžių kalnais apimti raudonos lieps
nos liežuvių . . . Atpasakotas sapnas 

■ stipriai sujaudina kaimo visuomenę- 
Bet jaunimas nenori pasiduoti nusimi
nimui. Vėl šokiai ir dainos. Dainos 
nutyla, šokiai nutrūksta, kai pasirodo su
sijaudinęs žvejas Šeškutis (A. Rukuiža) 
pranešdamas šiurpią žinią, kad sveti
mi peržengė Lietuvos sieną ir oku- 

tragizmo 
momentu, motinos paragintas greičiau 
bėgti į užsienį, kol dar siena neuž
daryta, Simas su .Petru skubiai atsis
veikina . ■ . Kai pasigirsta liūdna liau
dies daina „Lygioj lankelėj“, — pra
virksta visa publika, net ir tvirčiausi 
vyrai ašaras šluostosi . , .

Nedaug mes turime scenos veikalų, 
kuriuos bežiūrint verkti reikia. Gasp. 
Velička jaučia tikrą tautos pulsą if 
laiko dvasią. Jis davė mums jau ne 
montažą, bet operinio žanro veikalą.

Veikalu susiiavė3ę sveSicfi vokiečiai 
žurnalistai ir filmų bendrovės ftBava- 
ria“ atstovai pasiūlė „Įmonės prie vieš
kelio“ susukd į filmų ir parodyti pa
sauliui.

Šios pjesės pastatymas iš ansamblio 
pareikalavo daug darbo ir * pasišventimo, 
ypač iš paties autoriaus ir režisoriaus 
Veličkos, muziko St. Sodeikos, šokių

Veiksmas vyksta lietuvių sodyboje 
prie Nemuno, kurį gražiai atvaizduoja 
tjail. C. Januso dekoracijos- Dainuo
dami šienapiūtės dainą, grįžta iš lankų 
vyrai su dalgiais ir mergaitės su grė’ puoja visą kraštą. <Jilaus 
bliais. Gaivalingame kaimo jaunime 
atostogauja Kauno ir Vilniaus univer
sitetų studentai, gimnazijų niokiniatia 
kartu 
kartu 
Pinasi 
no konservatorijos studento Petro (A. 
Mironas) ir studentės Zotos (A. Kra- 
niauskaitė). Petras pamilsta jauną 
ūkininkaitę Agnę (V. Panavaitė). Si
mas, Agnės brolis, mokytojas, poetas 
(V. Macijauskas) myli Agnės draugę 
Danutę (A. KHknaitė). Jis rengiasi iš
vykti Brazilijon slaptu mokytoju, nes 
ten ' uždaromos kitataučių -mokyklos. 
Kartu su 
Petras.

dirbdami, kartu linksmindamies, 
sielodamies tėvynės rytojumi, 
įdomi meilės intryga tarp Kau-

juo vyksta ir kons. stud.

veiksme daug dialogų, šokių 
Už scenos vyksta Simo ir

Antrame 
ir dainų. 
Petro išleistuvės su lietuvišku alučiu, 
kaimo muzika ir dainomis. Bet juo- 
dviem sunku palikti tėvynę tokiu ne
tikro rytojaus metu. Ir kai prieš iš

Šeštadienį Gersonas atakymą jau tu
rėjo: j^s įsivaizdavo,! kad iš ankstoj 
paveikslas jam buvęs labai tampus ir 
kad jis buvęs apsirikęs, kad jam nebū
sią galima gyventi pačiam su savim, 
jei jis suteiktų žinias ir jei jis pa
rodytų pirštu vieną ar kitą asmenį.

Tuo tarpu 1946; m. vasario 20 d. 
Maskvoje užsienių reikalų komisaro 
pavaduotojas Salamonas Lozovski pa
kvietė atvykti Kanados ambasados 
Charge de Affaires Leoną Mayrand’ą- 
Lozovakis tuojau pradėjo skaityti dvie
jų puslapių pareiškimą. Jo ištraukos 
turėtų būti -mintyje palygintos su Gu
zenko pateiktais dokumentais:

„Sovietų organizacijos patyrė, kad 
tam tikri sovietų -karo attaches Kana
doje įstaigos pareigūnai gavo iš kana
diečių tam tikrų slapto pobūdžio in
formacijų, kurios Mis 'dėlto -nesukėlė 
sovietų organizacijų didelio dėmesio*. 
Šitos informacijos apima daugiau tech
niškus duomenis, kurie, atsižvelgiant 
į labiau pažengusį Sovietų Sąjungos 
technikos mokslą, sovietų organizaci
joms yra nereikalingi. Kalbamos in
formacijos galėtų būti randamos vei
kaluose. apie vietos nustatymą radijo 
pagclba ir t. t. ir taip pat žinomoje 
amerikiečio J. D. Smyth^o brošiūroje 
Atominė energija. Todėl būtų juo
kinga tvirtinti, kad išdavimas nesvar
bių slaptų šios rūšies duomenų galėtų 
sukelti pavojų Kanados saugumui.

Kai tik Sovietų vyriausybė patyrė 
apie aukščiau minėtų aktų gavimą, 
Sovietų karo attache dėl jo veiksmų 
neleistinumo buvo iš Kanados atšauk
tas“.

Sovietų pareiškimo bandymas suma
žinti gautų žinių svarbumą buvo įdo
mus. Nepaisant ginčytino teigimo 
apie „labiau pažengusius technikos 
mokslus Sovietų Sąjungoje“, vis dėlto 
yra faktas, kad/ informacijoms gauti 
buvo sukurta visa organizacija/ 
v Nors ir buvo tvirtinama, kad infor
macijos apie atominę energiją gali bū
ti randamos paskelbtuose veikaluose, 
Karališkoji komisija patyrė, kad nė

Sovietų žvalgyba
dalis slaptų informacijų jų pavogimo 
metu nebuvo išspausdinta. Jei tai bū
tų buvę atspausdinta, informacijos ne
būtų buvusios slaptos. Faktas, kad 
sovietų špijonažo vadovai teikė gau
toms informacijoms tokią didelę ver
tę. rodo puikų jų pačių vertės išban
dymą.

Dauguma dokumentų niekada nebu
vo leista spausdinti, ir Karališkoji 
komisija pptvirtino, kad „tam tikra 
informacijų dalis yra iki šiol tokia 
slapta, kad ji gali būti netiesiogiai 
teikiama tik su didžiausiu rūpestingu
mu.“

Greta atominės bombos labiausiai 
slėptinas dalykas technikos srityje bu
vo radaras. Dauguma patobulinimų 
iki .šiol dar tebėra priskirtina visai 
slaptai kategorijai, o sovietų agentams 
pavyko gauti didžiausios svarbos žinių. 
/4sdrtc<.prietai>sas povandėniriiams lai
vams nustatyti— buvo taip pat laikomas 
slaptai, bet Karališkoji komisija pri
pažino, kad „daug ir, gal būt, visos 
Kanadoj esančios apie šitą prietaisą 
informacijos yra žinomos“

Kitas šios rūšies pavyzdys buvo nuo
stabus artilerijos sviedinių degtuvas — 
V. T. degtuvas- Jo gamyba iki šiol 
yra slapta ir, nors jis Kanadoje buvo 
išrastas 1943 m., tačiau jo gamybos 
smulkmenos buvo žinomos tik JAV.' 
Vienam agentui pavyko susipažinti su 
jo diagramomis.

Didelė informacijų dalis lietė po
karinę Kanados), Jungtinės Karalijos 
ir JAV gynybą. Benningo ir Gerso
no pateiktoji informacija apėmė ga
mybos duomenis, pramonės įmonių 
išdėstymą, transporto sistemą,, plana
vimą ir finansų reikalus. Karališkoji 
komisija patvirtino, kad „šių žinių da
lis gali būti naudinga galimoms sabo
tažo operacijoms“.

1946 m. kovo 2 d. Karališkoji ko
misija išleido savo pirmą pranešimą, 
kuris atskleidė pulk. Zabotino, Emma 
Woikin, Kathleen Wilsher, Gordono, 
Lunano ir Edvardo . Mazerallio darbų 
uždangą. Keletą dienų anksčiau Lon
done Scotland Yardo inspektorius 
Whitehead nuvyko į Strandą, į King’s 
koledžą. Jis pasirodė tuo metu^ kada 
dr. ■ Alan Nunn May skaitė paskaitą 
apie atomo teoriją. Profesoriui už
baigus, inspektorius, iki šiol laukęs 
prie durų, pasakė:

— Aš turiu įsakymą Tamstą suimti. 
Galiu jį perskaityti kiekvienu momen
tu.

Dr- May sukando lūpas:
— Labai gerai. Aš ir tikėjausi ko 

nors panašaus. >
Per praėjusius mėnesius nustačius 

Alek santykius su atominės bombos 
paslaptimis, tardymas buvo tęsiamas 
toliau jo veiklai nustatyti. Supažin
dintas su dokumentais, dr. May buvo 
spaudžiamas pripažint}! ne tUc’ 
veiklą, bet ir jos motyvus. Pagaliau 
jis sutiko padaryti pareiškimą raštu:

„Prieš metus būdamas Kanadoje, aš 
buvau suvestas su vienu individu, ku
rio asmenybę aš atsisakau išduoti. Jis 
norėjo iš manęs gauti informacijų 
apie atomo tyrimus. Aš buvau gavęs 
labai rūpestingų patikrinimų, kad ato
minės energijos atradimai nebuvo ap
siriboję tik JAValstybėmis. . AŠ su 
škausmu nusprendžiau, kad reikia su
teikti pagrindines žinias apie atomo 
energiją. Dėl tos priežasties aš suti
kau priimti tuos pasiūlymus, kurie 
man buvo, padaryti. Vieno susirinki
mo metu aš daviau vienam asmeniui 
mikroskopinius kiekius U. 233 ir U- 
235. Taip pat aš įdaviau tam .asme
niui ir pranešimą apie atomo tyrimus, 
kiek jie man buvo žinomi. Asmuo

prašė manęs ir informacijų apie JAV 
elektroniškai kontroliuojamus A. A. 
sviedinius. Aš nedaug apie juos žino
jau, todėl ir maža žinių galėjau su
teikti.

Jis davė man tam tikrą skaičių do
lerių (užmiršau kie,k) degtinės, bonn 
koje, ir juos prieš savo valią aš pri
ėmiau.

Prieš išvykdamas iš Kanados, aš bu
vau painformuotas, kad grįžęs į Lon
doną turėsiu susitikti su man nepažįs
tamu asmenimi. Aš susitarimo neiš
laikiau, nes nutariau, kad šita paslap
tinga procedūra, atsižvelgiant į oficia
lų informacijų leidimą ir pakankamą 
atominės energijos tarptautinės kon
trolės galimumą, toliau nebetiko.

Visa veikla buvo man labai skaudi 
ir aš joje dalyvavau tik dėl to, kad 
jaučiau, jog tai padėsią žmonijos sau
gumui. Iš tikrųjų aš to nebūčiau da
ręs dėl pelnp.“

Humanitariški dr. May motyvai iš
šaukė tokį teisėjo Oliverio atsakymą:

„Alan Nunn May, aš su tam tikra 
lengva nuostaba išklausiau Tamstos, 
kaip garbingo žmogaus, kurs ką pada
ręs, tikėjo teisingai padaręs. Aš ne
pripažįstu šitokio Tamstos nusistatymo 
iš viso. Kaip bet kuris Tamstos pa
dėties vyras galėjo būti tokios ^baisios 
ir neturinčios pagrindo nuomonės, — 
palikime ramybėje bedieviškumą, — 
susidaryti tokią nuomonę apie tokios 
rūšies dalykus, kada Tamsta pats esi 
davęs pasižadėjimą raštu to nedaryti, 
ir žinojai, kad tai yra viena vertin
giausių Tamstos krašto paslapčių. 
Baisus dalykas, kad Tamsta galėjai ši
taip padaryti.“

Kovo 14 d. vakare, truputį po 11 
vai., raitosios policijos seržantas Rene 
J. Noel pasibe|dė į Fred Rose buto du
ris Ottawoje.

Rose kalbėjosi telefonu su Toronto 
laikraščio korespondentu, kuria teira
vosi, ar Rose dar nesąs areštuotos.

— Dar ne, — atsakė Rose, padėjo 
telefono ragelį ir paprašė įeiti.

Jis buvo tuojau padėtas į kalėjimą.
Nors pagal dokumentus ir' pagal žo

dinius parodymus Rose su daugeliu 
buvo įveltas į šnipų tinklą, jis prieš 
Karališkąją komisiją atsisakė paliudy
ti ar ką nors paaiškinti apie savo da
lyvavimą šioje veikloje.

Karališkoji komisija posėdžiavo 
1946 m. nuo vasario m. iki birželio m. 
Išklausiusi daugelį liudininkų ir dar- 
kąrtą patikrinusi tūkstančJus dokumen
tų, birželio 27 d. , paskelbė išvadaa- 
Komisija nurodė, kad ji buvo peržiū
rėjusi tik mažą Zabotino žvalgyboa 
dokumentų rinkinį, kurį Guzenko ga
lėjęs surinkti prieš palikdamas amba
sadą. Šitie dokumentai pavaizdavę tik 
pulk. Zabotino žvalgybos sistemą, norą 
parodymai rodę buvimą ir kitų žval
gybos tinklų, kurių keletas jau veikę 
prieš .daugelį metų.

Bausmės reikalas buvo paliktas ka
ralijos teismui, kuria, atsižvelgdamas t 
įrodymų prieš kiekvieną asmenį kom- 
plikuotumą, nusprendė būsiant prak
tiškiau iškelti kiekvienam atskiras by
las.

Keletas iš daugelio asmenų, išaiškin
tų raitosios policijos, dėl įrodymų ne
pakankamumo buvo išteisinti, kiti pri
sipažino kalti' ir dar kiti buvo rasti 
kalti. Proęesai vyksta dar ir dabar. 
Iki šiol svarbiausieji dalyviai buvo 
nuteigti šiomis bausmėmis: dr. Alan 
Nunn May (Alek), prisipažinęs kaltu 
— 10 metų, Fred Rose (Debouz), ras
tas kaltu — 6 metus, Emma Voikin 
(Nora), prisipažinusi kalta — 3 metus, 
Kathleen Wilsher (Elli), prisipažinusi 
kalta — 3 metus, H. S. Gerson (Gray), 
rastas kaltu — 5 metus, J. S, Benning 
(Foster) rastas kaltu — 5 metus, D. G. 
Lunan (Back), rastas kaltu — 5 me
tus, E. W. Mazerall (Bagley), rastas 
kaltu — 4 metus ir Durnford Smith 
(Badeau), rastas kaltu — 5 metui. 
(The Reader's Dfgest, 1947 m. gegute 
mon.)
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Iš stovyklos barakų i karalių pilis
Augustdorfo stovyklos lietuviai su

siruošė 10 dienų ekskursiją į gražius 
Vokietijos pietus.' Dalyvavo 31 as
muo, daugiausia mokyklinio jaunimo* 
Važiuota sunkvežimiu. Sukirsta 2300 
km: Detmoldas, Hanau, Frankfurtas, 
Wiesbadenas, Sfuttgartas, Heidelbergas, 
Ulmas, Kemptenas, Fūssenas, Garmi- 
šas-Partenkirchenas, Chiemsee, Berch- 
tesgadenas, Miunchenas, Niurnbergas, 
Kasselis, Detmoldas,

Tokios išvykos nauda keleriopa: po
ilsis ir atsitolinimas nuo stovyklinės 
bei barakinės nuotaikos. Pamiršti, 
kad esi barakų kalinys. Atitolsti4 nuo 
radijo žinių, politinio įtempimo ir pa
tenki į naują pasaulį, į gražios gamtos 
burtų ratą. Po tokios kelionės pasi
junti įsigijęs naudingų žinių, praplėtęs 
savo akiratį. - . Tik su valgiu kelionė- 

* je sunku, nes ir įsidėta duona, ypač, 
jei kukurūzinė, neišsilaiko. Bet gra
žūs vaizdai atlygina maisto nepritek
lius, o pravažiuojamose stovyklose ir
gi šį tą susirandi, ypač padedant geros 
širdies tautiečiams.

Trumpai sunku išpasakoti visus įspū
džius.
lis ant kalno.
dai, o joje didžiausia Europoje, o į 
gal būt, ir pasaulyje vynui statinė — 
220000 litrų talpos! Kauno ir visų 
jo priemiesčių gyventojams ištektų po 
1% litro! Nelengva buvo ir pagaminti 
tokį vyno kiekį, nelengva buvo ir pi
lies ponams jį išgerti. Per 400 pilies 
gyvavimo metų statinė buvo pripildyta 
tik 3 kartus.

Štai senoviška Heidelbergo pi
ls jos gražiausi vaiz-

Kojos drebėjo, kai lipome į 161 m 
aukščio Ulmo katedros bokštą. Dar 
prieš Kempteną ėmė artėti prie mūsų 
Alpės. Gražiausių vaizdų virtinė 
Kemptenas — Fūssenas — Garmišas bei 
Partenkirchenas.' Važiuoji ir negali 
atitraukti akių nuo vaizdų didybės. 
Arklį s\mkiai užtiksi. Bet ir dirba
mos žemės čia nedaug, o dirba dau
giausia karvėmis, jaučiais.

Partenkirchene pakilome kabančiu 
keltuvu į 1780 m aukščio kalną. Kilo
me 10 minučių grupėmis po kelioliką 
asmenų. Kelionės metu ausys „užsi
kemša“ staiga oro spaudiniui pasikei
tus. Bet ir tam malonumui patirti rei
kėjo eilėje stovėti pusantros vai. Į 
kalnų virtinės viršūnę pakilti elektri
niu traukiniu taip ir nepavyko. Taigi, 
ekskursijos turėtų gerokai iš anksto 
užsisakyti sau vietas (Zugspitzbahndi- 

rektion, Garmisch).

Toliau leidomės Chiemsee ■ link, kur 
saloje, pasiekę ją garlaiviu, aplankėme 
Herrenchiemsee puikią pilį, Versalio 
pilies centrinės dalies . kopiją. Pilyje 
atsidūręs jautiesi lyg pasakoj. Auksas, 
krištolas, porcelianas, paauksuoti da
lykai, žymių autorių tapyba užburia 
žmogų.

Po to'* traukėme Austrijos link — į 
Berchtesgadeną. Jo Alpės turtingesnės, 
negu Partenkircheno srityje. Porą va
landų autovežimis- -slenka vingiuotais 
kalnų keliais. Vykome į Hitlerio buv. 
karo būstinę be leidimo manydami, 
kad ir be jo įsileis. Deja, buvome tik

kelius šimtus metrų nuo istorinės vie
tos — dabar sugriautų bunkerių, bet 
be formalumų nepavyko pasiekti tiks
lo. Vykome istoriniu keliu, kuriuo 
savo1 laiku dideliu išdidumu važinėjo 
„tasai“, kuris baimėje ir priespaudoje 
laikė kitus kraštus. Kalnų keliai sta
tūs, o juk savo laiku Hitleris privertė 
Šušningą pėsčią keltis į jo lizdą kalnų 
viršūnėje.. . •

Mūsų nuotaika pasireiškė 
juoku, kai 
kostiumais.' 
Pabuvojome 
koridorių, 
druskos ežerėliu, kuriame 
daugelis žibintų, 
myn į žemesnius 
vietoje net 80 m; 
liftu; sužinojome, kaip gaunama drus
ka ir kupini malonių įspūdžių vėl iš
vydome dienos šviesą. ; Po pusantros /nacijų, 
valandos plaukėme motorlaiviu Ko- je yra leidžiamas visai Oldenburgo ko- 
nigsee, kurio krantai — aukštos stačios Jonijai biuletenis 
uolos, į kurias atsimušdamas garsas rios ____  .. ______ _________ _
duoda daug kartų besikartojantį aidą, apie visą koloniją, taigi ir apie Weh

nen. Tik platesnei visuomenei pain
formuoti vis nerandame koresponden
to.

Minėtinų faktų vis dėlto turime. Š- 
m. balandžio mėn. 7 d. Wehnen scenos 
mėgėjų ,grupė .(B) pastatė 
tus“ Tos pačios 
ėjo laimės ieškoti 
liai“. Neužsileido

skardžiu 
.druskakasių“ 

po žeme, 
požeminių 
požeminiu 
atspindėjo 

Paskui leidomės že- 
koridorius, vienoje 

važiavome žemyn

apsivilkome 
Buvome 300 m 
visoje eilėje 
paplaukėme

•Ir Wehnen stovykla atsiliepė
Paprastai gyvenime yra dėsnis, kad 

kuris garsiau šaukia, j tą visi ir žiūri, 
o kuklusis, mažakalbis ir nesirekla- 
muojantis žmogelis dažnai būva nu
stumiamas, yisų pamirštamas, nors jis 
kai kuriais atžvilgiais net daugiau su
geba ir nusimano už tariamąjį rėksnį.

Panašiai būva ir dabartiniame mūsų 
stovyklų gyvenime. Perverti iš eilės 
kelis laikraščių numerius ir vis matai 
linksniuojamas, tas pačias stovyklas, 
tartum jų iš viso tik apie 15-ka ir bū
tų. O dirbama ir kitose, tik visuome
nė apie tai nežino.

Ne be reikalo „L. Žodžio“ Nr. 30 ra
šoma, kad anglų zonoje yra eilė sto
vyklų, apie kurių veiklą viešuma nie* 
ko nežinanti- Neaplenkta ir Wehnen 
prie Oldenburgo.

Tačiau negalima pasakyti, kad apie 
šią stovyklą visai nebūtų jokių irrfor- 

Mat „Unterm Berg“ stovyklo-

konkuruoti; iš to kilo ir toks greitas 
kelių veikalų pastatymas.
tik daugiau pasitenkinimo ir džiaugs
mo, o grupėms . įtempto
gaila, kad kai kada neapsieinama ir
be intrygų bei dirbtinio pasididžiavi
mo. Susirgus dekoratoriui V. Simo* 
navičiui, sunkiau su dekoracijomis.

Visuomenei

darbo, tik

nuolat
„Mūsų dienos“, ku- 
smulkiai informuoja

Iš Simano Daukanto lietuvių v 
gimnazijos gyvenimo

Gimnazija įsteigta praeitų metų 
rugpiūčio mėn. sujungus tris buv. pro
gimnazijas (Kiel, Neumunster, Flens
burg). Jai specialiai skirta Klein 
Wittensee stovykla, į kurią suvežti gim
nazijos mokiniai su tėvais ir mokyto
jais. Tokiu būdu susidarė 350 žmonių 
stovykla. Šalia gimnazijos, kurioje 
1946/47 m. m. mokėsi 130—140 moki
nių ir veikė visos 8 klasės, susikūrė 
ir nedidutė pradžios mokykla bei vai
kų darželis. Bendrabutyjfe gyveno per 
50 mokinių. Dabar suaugusių mokinių 
nemaža dalis išvyko į Angliją arba į 
Kanadą, tačiau mokinių skaičius dar 
siekia 110. Baigusieji gimnaziją ąbi- 
turijentai beveik visi išvyko i Kanadą. 
Tėvų komiteto ir gimnazijos vadovy
bėj4 rūpesčiu jie buvo atitinkamai. iš
lydėti.

Prie gimnazijos susikūrė knygynas, 
dabar turįs apie 2.000 knygų, daugiau
sia lietuviškų, .gautų iš Amerikos arba- 
supirktų iš dabartinių leidyklų^ Tu
rima neblogų angliškų ir vokiškų kny
gų. Knygynas yra prieinamas visoms 
kaimyninėms stovykloms.

Š. m. gegužės-birželio* mėn- gimna
zijos mokiniams nuo 14 m. 
surengti specialybių kursai, kurių vie- 1 
nuš privalomai turėjo mokiniai lankyt1 I 
ir pabaigoj laikė egzaminus. Gausiau
siai lankė sanitarijos kursus mergaitės. 1 
Jiems vadovavo dr. J. Mikelėnas. ]

Berniukai lankė statybos (vad. dipl. 
inž* Paškevičius) ir elektrotechnikos 
(vad. dipl. inž. šukevičius) kursus.

Po atostogų numatoma daugiau iš
plėsti siuvimo mokymą ir ieškoti kitų 
praktiškų dalykų, pirmoj eilėj, žino
ma, išeinant gimnazijos kursą.

' Mokytojų Tarybai nutarus ir vyr. . 
Inspektoriui 
dinta Simano

Gegužės 23 d. surengtas a. a. Mar
tyno Jankaus minėjimas visos stovyklos 
vardu, kuriame kalbėjo V. Čižiūnas. 
Pažymėtina, kad šioje stovykloje gyvena 
velionies šeima-

Birželio 15 d. susikaupimo dienos 
minėjime kalbėjo A- Mockus. Atlikta 
pritaikyta pieno dalis.

Birželio 23 d. surengtas Joninių va
karas, kurio metu atliktas V. Siskino 
parengtas žodinis-muzikiniš montažas 
gražiai nuteikė visus vietos ir kaimyni
nių stovyklų tautiečius ir UNRRA sve
čius. Montažą organizavo mokytojai 
A. Paškevičienė ir J- Beinoris. Ta 
proga pagerbtas muz. mokytojas J. Bei
noris, kurį sveikino komitetas, bažn- 
komitetas ir k. Mok. Beinoris veda 
ne tik gimnazijos, bet ir bažnytinį 
chorą ir šiaip visą laiką dirba muzi
kinį darbą. III kl. surengė vaidinmią 
„Trys broliai“, o II kl. — K. Binkio 
minėjimą.

LTB VYR. KOMITETO RAŠTAS 
GEN. CLAY
25 metais nuo JAV pri-Ryšium su 

pažinimo Lietuvos de jure, Vyr. Ko- 
amžiaus mitetas įteikė gen. Clay specialų raš

tą, kuriame Bendruomenės vardu reiš
kiama JAV Vyriausybei padėka už jos 
laikymąsi teisės ir teisingumo princi
pų, ligi šiol tebelaikant Lietuvą ne
priklausoma valstybe. (LTB)

leidus, gimnazija pava- 
Daukanto vardu*

Gimnazijoj veikė choras, vedamas 
mok. J. Beihorio, kuris dalyvavo kiek
vienam stovykloj surengtam minėjime, 
buvo išaugęs ir įgijęs gerą vardą. Vyr. 
mokinių djdėsnei daliai išvykus, da
bar dirbama su jaunesniųjų choru- 
Gimnazija yra surengusi keletą viešų 
kultūrinių pasirodymų, Gruodžio 27 d. 
pastatytas V. Siskino vaidinimas vai
kam „Kalėdų naktį“, kurį režisavo A. 
Paškevičienė, o dekoracijas piešė V. 
Siskinas. Vaidinimas turėjo pasisekimą 
ir sausio 15 d. buvo pakartotas;

Vasario 16 d-gimnazija surengė kon
certą, kurio programą atliko gimnazi
jos choras ir tautinių šokių šokėjai- 
Koncerte dalyvavo 
vykių gyventojai, 
lankė ir britų bei

Balandžio 29 d.
tas lietuviškos knygos 400 m. sukakties 
iškilmirigas minėjimas, kurio išvaka
rėse, paskaitą skaitė dr. V. Maciūnas, 
o pačiam minėjime skaitė prof. V- 
Biržiška (paskui toji paskaita buvo iš
spausdinta L. Žody) ir mok. V. Cižiū- 
nas.

ir kaimyninių sto-
Dažnai koncertus

UNRRA atstovai-
gimnazijos sureng-

PRANEŠIMAI
ARCHYVO PRANEŠIMAS

Lietuvių Bibliografinis Archyvas 
. Šveicarijoje. įkurtas Berne, sėkmingai 

plečia savo veiklą. Jau surinkta keli 
šimtai leidinių (knygų, brošiūrų, pe
riodikos ir t. t.).

Visa eilė leidyklų noriai ir regulia
riai siuntinėja Archyvui savo leidinius. 
Pageidaujama, kad taip pat stovyklų 
komitetai skirtų Archyvui savo stovyk
linius leidinius. Sutelkus vietinio po
būdžio leidinius vienoje vietoje, jie bus 
išsaugoti lietuvių > bibliografijai.

iš’ Lietuviams pradėjus išvažiuoti 
britų zonos Anglijon ir ryšium su tuo 
likviduojantis kai kurioms stovykloms, 
Bibliografinis Archyvas kreipiasi į tau
tiečius, prašydamas perleisti jam tiek 
įvairių leidinių komplektus, tiek pa
vienius egzempliorius. Kiekvienas 
leidinys bus dėkingai priimtas ir 

’ įtrauktas į Archyvo katalogą.

Nakvojome daugiausia pas ūkinin
kus. Vokiškas klojimas buvo dažniau
siai mūsų nakvynės ir poilsio vieta. 
Vienur, kitur nakvojome ir stovykloje. 
Savo kelionėje matėme visokių vokie
čių: gerų ir blogų, bet matėme ir to
kių pat lietuvių. Atsidūrę lietuvių 
stovykloje patirdavome ir gerų ir kar
čių įspūdžių, taip, kad kai kur nesi
norėjo likti nakvoti ir mieliau buvo 
vykti ieškoti nakvynės pas svetimuo
sius. Nuoširdūs buvo mums Stuttgarto- 
Fischbacho stovyklos pareigūnai, taip 
pat Miuncheno stovykloje. Atsirasda
vo gerų* lietuvių, kurie neėmė, atlygi* 
nimo už maistą. Labai pravertė ir dr. 
A- Hanau duoti vaistai. Šitokiems ge
radariams esame dėkingi.

S. Milius

Jnteligėn- 
grupės pastangomis, 
Wehnen „Trys bro- 
ir A grupė. Ji š. 

m. gegužės mėn. 4 d- parodė visuo1 
menei tipingąjį apsimetėlį, auklėtoją 
„Flaksmanną“. Visi šie veikalai buvo 
„išplaukę“ ir į apylinkines stovyklas, 
o kai’ kurie, kaip pvz-, „Inteligentai“, 
buvo statyti net 4 kartus.

A scenos mėgėjų grupė, vedama 
J. Štreito, priklauso YMCA skyriui, o 
B. vedama J. Jarienės, atstovauja skau
tus. Neretai stengiamasi tarpusavy

Lietuviškas kryžius Wehnen stovykloje

kurna ir išvyko pereinamojon Pogen- 
hagen stovyklom pakeliui į Angliją. 
Liepos 15 d. registracija Brazilijon, ir 
čia vėl užsirašė apie šimtas asmenų.

Išvykus vargonininkui, apsnūdo cho
ras ir nebenumatoma, kas jį „pribu
dintų“.

Be visa to stovykloje veikia pra
džios mokykla, skautų d-vė, skaitykla, 
batsiuvių ir siuvėjų dirbtuvės, laikro
dininkai, staliai, o prieš kurį laiką 
apie 90 asmenų baigė šoferių kursus- 
Stovyklos komendantas J. Preikšaitis 
energingai administruoja stovyklą; mo
kyklos vedėjas E. Miliauskas kartu yra 
ir komiteto pirmininkas- Gyventojų 
dauguma, nors ir pasitaiko nesklandu
mų, stovyklos vadovybę remia ir ja 
pasitiki. Tik gal juntamas per dide
lis „luominis“ skirtumas.

Tad matome, kad šioje net septynių 
šimtų nesiekiančioje lietuvių stovyklo
je, kad ir nėra kokių nors garsenybių, 
kurios nustebintų pasaulį, bet vis dėl
to keleto energingų žmonių iniciaty
va ’ įstengia išjudinti gyventojus, 
įtraukti 
afiastud, 
siektus rezultatus ir gerą 
kiną pats gyvenimas.

išjudinti 
darbą pažangesnius entu- 

iNesrreklamuojama, bet pa- 
valią išrys* 
B- Banga

PADANGĖS 
faktą, kad

Birželio 29 d. B grupė pastatė S- 
KymantaitėsCiurlionienės dramą „Auš- 
ros Sūnūs“, kuri liepos 13 • d. buvo 
pakartota „Unterm Berg“, stovykloje. 
Tai jau nebe eilinės reikšmės pastaty
mas, kuris aiškiai nušvietė režisorės ir 
aktorių pasišventimą bei pasiektus lai
mėjimus. ,

Liepos 4 d. dalis stovyklos gyvento
jų atsisveikino su niūria barakų aplin-

Wehnen stovyklos bendras

IŠ FLENSBURGO LIET.
Džiugu yra konstatuoti 

Flensburgo lietuvių kolonijos viuome- 
niniš gyvenimą?, dėl išvykimo tokio 
didelio skaičiaus į Angliją, nepakriko, 
o ir toliau auga ir bujoja.

— Rašyt. Myk. Venclauskas ruošia 
spaudai savo baladžių rinkinį. Ta 
proga pažymėtina, kad jo 5 pav. opere. 
tė „Užburtoji dūdelė“ turėjo ‘trejnli- 
niuose didelį pasisekimą, o su drama
tizuotu liaudįes padavimų ir tautinių 
šokių veikalu „Vestuvės“ buvo gastro
liuojama anglų zonos Bet. stovyklose.

— Flensburgo liet. Tarybos pasiūlymu 
ir L. R. K. Vyr. Valdybos nutarimu. 
Flensburgo lietuvių socialiniams reika
lams atstovu paskirtas p. A. Vosylius.

— Žinomas kupletistas Domas Ka
niauskas iš Flensburgo liet, stovyklos 
išvyko į D. Britaniją. Su juo Flentr 
hurgo lietuviai neteko vieno iš veik
liausių scenos entuziastų. Br. D.

„ČIURLIONIO“ ANSAMBLIS PAS
‘ HANNOVERIO STUDENTUS
Liepos mėnesį, davę visą eilę kon

certų anglų zonoje gyvenantiems tau
tiečiams, Hannoverio lietuvių studentų 
pakviesti, čiurlioniečiai davė du kon
certus.

Pirmasis koncertas įvyko vienoje iš 
geriausių Hannoverio Beethoveno salė
je. Aukštųjų Veterinarijos ir Techni
kos mokyklų profesūra, studentija, ka- , 
rities valdžios atstovai ir Hannoverio 
visuomenės būrys negailėjo aplodis
mentų maestriškal programą atliekan
tiems čiurlioniečiams. Viskas paliko 
neužmirštamų įspūdžių.

Hannoverio pabaltiečių stovykloje 
čiurlioniečiai davė taip. pat su nema
žesniu pasisekimu antrąjį koncertą, ku
rį surengė LTB Hannoverio komitetas.

Hannoverio lietuviai studentai už vi-’ 
sa nuoširdžiai dėkoja Ansamblio vado
vui A. Mikulskiui ir visiems čiurlio
niečiams, nepabojusiems kelionės sun
kumų ir kuklaus priėmimo.

Nebūtų įstengta parodyti gausiam 
Hannoverio akademikų būriui lietuvių 
tautos meno, jeigu čiurlioniečiai ne
būtų supratę sunkios studentų padėties 
ir patys savo ištekliais nebūtų atvykę.

T. P.

Musų tautiečių vargai Brazilijoje
Laiškas iš Brazilijos vykusieji DP, kurie užsirašė farme-

riais, dabar policinėmis priemonėmis 
stumiami iš miestų ir verčiami rašytis 
kontraktus su fazenderiais, kur jie 
šiandien nei darbo sąlygų nežino, nei 
nuvokti negali, kiek vertas tas pinigas, 
kurį jiems sutinka mokėti. Net ir to
kius, kurie užsirašė, pav., mechanikais, 
motoristais ir dar pridėjo pastabėlę, 
kad esą taip pat ir žemdirbiai, ir tuos 
dvejopuosius grūdžia į krašto vidų.

Tuos DPj 
profesijų ir apsistojo SaoPaulo, 
bai įžeidinėja ir puldinėja vietiniai ko
munistai, matyti, pagal kremliškes di
rektyvas. Vietos valdžia, nors ir pas
kelbusi neperseniai komunistų partiją 
nelegalia, jokių sudraudimų tokiems 
išsišokėliams netaiko. Komunistų įžū
lumas pasiekė čia tokį laipsnį, kad jie 
drįso nueiti policijon ir įskilti, kad 
esą naujai imigravusieji DP atvykę, 
nelegaliai ir visi esą fašistai. Policija 
tuoj pasiuntė į vieną fabriką, kuris bu- 

kad jau pernai, vo priėmęs kelis naujai atvykusius lie
tuvius, automobilį tuos žmones suimti- 
Tiktai fabriko savininkui griežtai už 
juos užsistojus ir pačiam nuvykus poli
cijos įstaigon bei susiskambinus su 
imigracijos įstaigomis, policijos virši
ninkas nuo savu užrtianymo atsisakė ir 
paaiškino, kad atvykusios jam įskundė 
jų pačių tautiečiai . . . Prie to dar 
prisidėjo komunistų ir kairiapročių fa- 
zenderių puolimai prieš mūsų žmones 
per spaudą, kur įžūlumui ir šmeižtams 
jokių ribų.

Vienu žodžiu, palaida bala ir nema
lonumas žiūrint iš šalies, o atvykusiems 
didelis apsivylimas ir kartumas. Beveik 
visi grįžtų atgal į 
juos vežtų.

Kas kita tiems, 
siglausti ir gauti 
gali įsikurti ir gyventi. Maisto turime 
daug ir turime vargo vaikus varydami 
valgyti. Jokių čia šalčių. Šiltų drar . 
bužių nereikia. Man tas patinka. Jei 
pradžioje ir netapsi turtingu, tai lai
kas čia eina jaukiai ir sočiai. Manau, 
kad atvykusieji greit parašys pasiliku- 
siems, ir daugelis atsisakys čia vykti. 
Vykdami nesirašykite žemdirbiais, bet 
mechanikais, fabriku darbininkais. Ką 
dirbsi ne tiek svarbu, bet kad galėtum 
pasilikti mieste. DP

Sao Paulo. 1947. VI. 27.
Mus čia jau pasiekė pirmasis lietu

vių transportas iš Meeibecko ir Lehr- tromotorų, staklių, diržų ir kitos gamy- 
tės DP'stovyklų.

Tas transportas ir toji pirmoji imi
gracija tai-tikras kurjozas. Žmonės be
veik visi nusivylę. Vienąs žmogus iš 
atvykusiųjų, turįs žmoną> ir du vaikus, 
metęsi- po traukiniu, ' norėdamas nusi
žudyti, bet kažkeno nuo bėgių dar 
laiku buvo nutrauktas. Pabandysiu 
jums nušviesti tų reiškinių priežastie.'

Brazilija, atrodo, sutiko priimti 5.000 
ateivių iš DP tik pagal palankumo gestą 
JT organizacijai, kuriai pavesta rūpin
tis surasti žmonėms kur nors gyvena-

LTB APYGARDŲ PIRMININKŲ SU
VAŽIAVIMAS

Š. m- liepos 18 d. Stuttgarte-Felbache 
įvyko Apygardų Pirmininkų suvažiavi
mas, dalyvaujant Vykdomosios Tary
bos ir Vyr. Komiteto atstovams. Da
lyvavo 7 Apygardų pirmininkai. Šis 
suvažiavimas buvo sušauktas apsvarsty
ti Vykd. Tarybos sumanymą įvesti 
naujus tremtinių mokesčius ir visą 
mokesčių sistemą sutvarkyti naujais 
pagrindais.

Apygardos pritarė Vyr. Komiteto 
nusistatymui sušaukti tremtinių atsto
vų suvažiavimą. Nutarta rinkti nau
jus atstovus. (LTB)

. bos.
Žemės ūkis feodališkai . nukreiptas į 

taip vadinamas didžiąsias monokultū
ras, kaip kava, medvilnė, cukrinė nen
drė, kukurūzą ir ryžiai bei pupelės. 
Kiek tai liečia didžiuosius fazenderius, 
yra ne žemės ūkis Europos mastu su 
išplėsta įvairiarūše maisto gamyba, bet 
pelno įmonės pačiomis lengviausiomis 
priemonėmis gauti pelną ir nieko į 
biznį neįdėti.

Fazenderis paprastai savo žemėse 
negyvena, nežino, kaip ten einasi 
kas ten dedasi. Viską tvarko jo ūkve
dys ar administratorius. Tas darbinin
kų buities bei uždarbio klausimų pa
prastai nei regi, nei girdi. Darbinin
kai gyvena primityviškose sąlygose, mo
linėse pirkiose be virtuvių, be baldų 
ir net be stiklo langų. Skurdas ten pa
siekė tokio laipsnio, 
metų pabaigoje prasidėjo vietoje gimu
siųjų spalvotųjų, maišytų ir baltųjų 
darbininkų bėgimas nuo žemių į mies
tus su būriais vaikų ir skarmalais. 
Tie žmonės miegodavo patiltėse, tune
liuose, net viešose išvietėse prisiglaus* 
damų praleisdavo naktis. Jų tikslas 
buvo išsigelbėti nuo žemės ir kur nors 
įsisprausti mieste. Auganti didmiesčių 
pramonė daugybę tokių priglaudė. Lau
kai ir fazendos pradėjo tuštėti- Daug 
derliaus šiais metais paliko nenuimta 
dėl darbininkų stokos.

Valdžia, ieškodama priemonių laukų 
krizei pašalinti, griebėsi keistos min
ties — sukelti pramonės krizę, kad mie
stų darbininkai, netekę miestuose dar
bo, grįžtų į laukus. Tą sumanymą 
pravedė suvaržydama bankinį kreditą 
pramonės apyvartai. Viso 
turime ir mieste krizę ir 
kas nenori eiti.,

Kažin kam toptelėjo 
perkeliamieji DP iš Europos būsią ge
riausias žemdirbių elementas, kurio taip 
trūksta seniorams fazenderiams. Nors 
federalinė valdžia drauge su UNRRA 
buvo planavusi DP aprūpinti žeme ir 
padėti įsikurti savarankiškais ūkinin-

M
kurie buvo industrinių

- — - ja.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
buvo pakviesta į Amerikos Kongresą 
padaryti pareiškimo komisijai, kuri 
svarstė Strattono bilių.

Lietuvių Bibliografinio Archyvo 
Šveicarijoje vedėjas yra Dr. A. Geru
tis. Archyvo adresas: Bern, Karl 
Spittelerstr. 22. Archyvą globoja Dr- 
J. Šaulys.

Negalint leidinių siuntinėti tiesiogiai 
Šveicarijon, prašoma juos adresuoti 
Archyvo įgaliotiniams Vakarų Vokieti- 

Archyvas kiekvienoje zonoje 
Jų adresai: 1) A* 

Ant-

joje.
turi po įgaliotinį.
Braziulis, (14b) Ravensburg.
Brucknerstr. 3. 2) Lithuanian Biblio
graphy Service (13 b) Memmingen-F\ie- 
gerhorst. Baltisches Lager. 3) K. Ke- 
mežys, (20a) Kl'din Biilten. Kr. Peine. 
Litauisches Lager. Archyvas, be to, 
turi savo įgaliotinį Austrijoje, būtent, 
p. C. Grincevičių (Glasenbach^Salzburg, 
DP Camp 12).

Archives Bibliographiques Lithua- 
niennes, Berne, Karl Spittelerstr. 22

LIETUVIŲ STOVYKLŲ KLEBONŲ 
ŽINIAI

Dar galima gauti: L Metrikų knygų, 
2. antspaudų bei kertinių štampų,

Vienas Wehnen stovyklos pastatų

inąsias vietas. Pats gi šis kraštas dar 
bėra pakankamai pasiruošęs naująją 
imigraciją priimti. Jeigu jie čia *kalba 
apie imigraciją, tai tiktai rūpindamiesi 
iš kur nors darbo rankų, kurių šiems 
begaliniams plotams dar labai trūksta, 
susirasti. Darbo rankos čia dabar yra 
prekė, kurios ieškoma- Niekas čia 
nesirūpina galvomis ir širdimis.

Brazilija šiandien jau gyvena ekono
minės krizėm ženkle. Daugelis teksti
lės fabrikų sustojo ar net subankru* 
tavjo. Tekstilė Sao-Paulo maitino apie 
600.000 darbininkų. Tekstilei sustojus, 
kartu su ja sustoja ir kitos industrijos, kais, bet nieko šiuo ręikalu iki šiol dar 
dirbusios su tekstile, kaip dažų, elek- nėra padaryta. Priešingai, naujai at-

Europą, jei tik kas

to pasekmėje 
į kaimą nie-

mintis, kad

kurie turi kur pri- 
nurodymų. Jie čia

SPORTAS
BRAUNŠVEIGO STUDENTAI SPOR. 

TUOJA
Liepos mėnuo mūsų studentams bu

vo gana turtingas įvairiais sportiniais 
parengimais. Per tą mėnesį buvo su
žaistos dvejos krepšinio rungtynės su 
amerikiečiais kariais. Abejas rungty
nes lalimėjo studentai pasekme (29’16 
ir 48:18. Studentų krepšininkų penr 
ketuką sudaro: Motiejūnas, 
Ramanauskas, Modzeliauskas 
mann.

Stalo teniso rungtynėse su 
studentais Vogt, Schulte ir 
mūsų studentai Trinka, 
Modzeliauskas laimėjo 
lenkų pajėgiausią stalo teniso koman
dą 6:3. Žaidžiant su lenkais, šio pa
vasario stalo teniso turnyro nugalėto
ją lenką Pasieczniką Blažaitis priver
tė pasiduoti pasekme 21:13 ir 25:23? 
o Trinka 17:21, 21:15 ir 22:20.

L A.

Blažaitis, 
ir Butz-

vokiečių 
Winter 

Blažaitis ir 
6:0 ir prieš

metrikų nuorašų blankų, 4. metrikų 
ištraukų blankų visų rūšių.

Užsakyti pas Kun. A. Račkauską, 
(21a) Greven b. Miinster, Saerbecker 
Str. 90.

Švietimo Vbos Knygą Leidimo Komi
sijos pranešimas

Pranešame pradinių mokyklų ir gim
nazijų vadovybėms,- kad turime at
spausdintus šiuos vadovėlius:

1. J. Kaplano ir L. Dambrausko kir
čiuotą sintaksę VI pradinės mokyklos 
skyriui ir I—II klasės gimnazijos kur
sui eiti.

2. M. Šikšnio „Algebra“ IV dalis, 
t. y. neapibrėžtoji analizė, ištęstosios 
trupmenos, progresijos, logaritmai, jun
giniai, Newtono binomas, funkcijos ir 
jų grafikos.

Šio vadovėlio atspausdinta tik 300 
egz. Užsakant jį prašome nurodyti tiks, 
lų VI, VII ir VIII kl. mokinių skai
čių. Užsakymus atsiųsti nevėliau š. m. 
rugpiūčio 15 d. šiuo adresu: (16)

Kassel-Mattenberg, Šv- V-bos Knygų 
Leidinio Komisija, Litauisches Lager.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
Pakartotinai pranešame visiems pre

numeratoriams, kad atsiskaitant už pre
numeratą būtinai reikia pažymėti pre
numeratos Nr., kuris yra adreso 
lio kairėje pusėje. k

lape-

PAIEŠKOJIMAI
Kaveckas Vytautas, gyv.

Schweinfurt, Theodor Fischer Pl. 24—4, 
Litauisches Lager, ieško Juozo ir 6nos 
Kaveckų ir Orentienės Cecilijos.

93. Domantas Klementas, gyv. (16) 
Babenhausen, Krs. Dieburg, Lithua
nian Camp, ieško Domanto Vinco su 
šeima, kiL iš Boblaukių kaimo, Alvito

apie šiuos asmenis prašome atsiliepti: 
(21) Detmold, Wittjestr. 14, „Lietuvių 
Žodžio“ administracijai.

Lionginas Jankevičius, kilęs iš Šiau
lių miesto, prašo atsiliepti Gelingy Al
bertą, Buivydą Alfonsą, Rimšą Vaclovą. 
ir kitus pažįstamus. Rašyti: Liongi
nas Jankevičius West Riding W.A.EC. 
HARROGATE Thrybergh near Ro
therham,

PADĖKA
Už Bonuos Universiteto Žemės Ūkio 

Fakultetui 100-to metų sukaktuvių pro
ga meniškai nupieštą adresą 

dailininkui p. Andriušiui 
reiškiame nuoširdžiausią padėką.

Bonnos V-to Pabaltijiečiai 
Studentai Agronomai.

(13a)
England.

LAIŠKAI
laiškas Lėlio vardu (buv. be-
Ilalijoj-o). A^slįimjtį

94. Frank Strodomskis, gyv. (16) 
Butzbach, Krs. Friedberg, Emigrant 
Center, ieško Strodomskio Jurgio, kil.

iš Tytuvėnų.
95. Paieškomi A. B atlotas iš Kauno 

ir J. Ivanauskas. Žinantieji ką nors

Gautas 
laisvdui 
(21a) Detmold, Wittjestr. 14.

Poniai Sunny Milašius yra 
mas iš Brazilijos paieškojimo 
Atsiliepti: B.C.T., (21a)
Wittjestr. 14.

PALIKIMAS
Mirusio Bendžiūno Petro, gim. 23- 

6. '23, rastas palikimas: laiškai, nuo
trauka ir kit. smulkmenos. Giminės ar 
artimieji prašomi atsiliepti B.C.T. 
(21a) Detmold, Wittjestr. 14.

B4W

praneši-
reikalu*

Detmold.

7£O7D7f.S
LITHUANIAN WEEKlY NEWS

Lietuvių savaitraštis Anglų zonoje 
Leidžia Baltų Centrinės Tarybos 

Lietuvių Skyrius 
Redaguoja Redakcinė Kolegija 
Vyr.. Redakt. Jonas Kardelis

Adresas: (21a) Detmold, Wittjestr. 14 
News-paper authorised by P.R.I.S.C.

CCG (BE)
Spaudžia Bo reck & Geiser, Detmold

4


	C1BLNB021B2388-1947-Rugpj.7-DPSPAUD-LIETUVIU-ZODIS-page-0001
	C1BLNB021B2388-1947-Rugpj.7-DPSPAUD-LIETUVIU-ZODIS-page-0002
	C1BLNB021B2388-1947-Rugpj.7-DPSPAUD-LIETUVIU-ZODIS-page-0003
	C1BLNB021B2388-1947-Rugpj.7-DPSPAUD-LIETUVIU-ZODIS-page-0004

