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Kaip kovoti su komunizmu
J. Edgar Hoover

Sunkumams nematyti pabaigos
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ANGLIES KLAUSIMAIS. ST SPRENDŽIA EGIPTO SKUNDĄ.

JAV Federalinio tyrinėjimų biuro 
direktorius J. Edgar Hoover’is š. m. 
liepos 9 d. Newsweek nr. pateikia sa
vo samprotavimus, kaip turi būti ko
vojama su komunizmu JAV.

Geriausias gynimasis nuo komuniz
mo JAV esąs pats amerikietiškas gyve
nimo būdas. Amerikos komunistai 
negalį tikėtis pasieksią savo tikslo, su
griauti amerikietišku santvarkos for
mą, jei jie nepasikasią po ja.

Mūsų demokratija yra stipriausia. 
Mes turime daugiau laisvės ir aukštes
ni gyvenimo lygį už bet kurį kitą že
mės kraštą- Mūsų santvarka, beveik 
per du šimtmečiu buvusi švyturiu 
pasauliniuose konfliktuose,, dabar yra 
centrinis raudonųjų fašistų puolimų 
taikinys. z

Mes negalime puolimo paneigti, mes 
turime jį sutikti ir jam atsakyti.

Nedideli* esąs skirtumas ‘tarp fašiz
mo ir komunizmo. Abu yra totalita
riniai, antidemokratiški ir bedieviški- 
Abu naudoja tuos pačius išdavimo ir 
klastos metodus savo tironijos ir pa
vergimo tikslui pasiekti-

Mūsų tikriausia* ginklas yra tiesa. 
Jų efektingiausi darbai yra atliekami 
po paslaptingumo skraiste. Melas ir 
apgaulė yra pagrindiniai jų įrankiai. 
Joks veiksmas Jiems nėra per žemas*. 
Jie esą pavyzdingi išsisukinėjimo 
meisteriai, atstovaujami to didžojo 
komunizmo dievo, Lenino, kuris pasa
kęs, kad revoliucijonieriai, nesugebą 
derinti nelegalių kovos formų su kiek
viena legalios formos kova, esą labai 
blogi revoliucijonieriai.

Pirmasis kovos žingsnis, saugojant 
amerikietišką gyvenimo būdą, esąs iš- 
vilkimas aikštėn tikrųjų komunizmo 
tikslų ir skirtumo tarp komunizmo ir 
amerikietiško gyvenimo būdo.

Yra du komunistų organizacijos spar
nai: vienas — viešas, kurio reiškėjai 
yra taip pat vieši. Jie skelbia gar
siai skambančias, apgaulingas fęazes ir 
visiems tiems, kurie atmeta jų doktri- 

.,į»hs. ..nri’ea’.a .liaudie® nriel-į* ..reak
cionierių“ ir „hitlerininkų“ etiketes. 
Jie savo tikruosius tikslus paslepia, 
priskirdami save prie pažangiųjų dar
bo, socialinio saugumo ir auklėjimo 
srityse.

Antrasis sparnas yra ' komunistinis 
pogrindis, sukomplektuotas iš discipli
nuotų konspiratyvinių komunistų bri
gadų, kurios savo dialektiškai dvipras- 
mines kalbas sako iš už uždarų durų.

Komunistų partijos konstitucijos 
tvirtinimas, kad komunistų partija ko- 

. voja dėl visiško fašizmo sunaikinimo 
ir dėl pastovios taikos, yra tipiškas 
komunistų melas.

Mes visi atsimename, kada komuniz
mas ir fašizmas buvo sąjungininkai. 
Tuo metu komunistai provokavo Bal
tuosius rūmus, priešinosi Nuomos ir 
paskolos planui ir Amerikos gynybai- 
Kai Sov. Sąjunga pradėjo su vokie
čiais karą, Amerikos komunistai per 
naktį pasikeitė: jie reikalavo visoke
riopos pagelbos, pilnos gamybos ir 
antrojo fronto.

Tos pačios konstitucijos įžangos 
tvirtinimas, kad partija auklėjanti 
darbininkų klasę, jos istorinei misijai 
— socializmui įkurti — iš tikrųjų 
reiškia revoliuciją, kuri siekia nu
virsti JAV demokratinę santvarką ir 
įkurti sovietines Jungtines Valstybes.

J. Edgar Hoover

Komunistai siekia revoliucijos jėga 
ir prievarta. Jie moko darbininkus 
nekęsti kapitalistų, nes „kas nemoka 
nekęsti, tas negali kovoti“. Tai reiš
kia kraujo praliejimą.

Komunistai sutinka, . kad revoliucija 
tol negalės kilti, kol atsiras „didžioji 
krizė“ — visuotinis streikas, karas, 
kuris galėtų pavirsti į pilietinį karą, 
ar ekonominė krizė.

*Mums pavojų sudaro ne tik turįs 
partijos bilietą narys. Žmonės, kurių 
pavardės nefigūruoja partijos narių 
sąrašuose, bet kurie dirba purviną 
partijos darbą, kurie veikia kaip par
tijos apologetai, kurie kyla jos ginti 
įvairiuose partijos frontuose — suda
ro didesnį pavojų. Tai yra komunis
tų „simpatikai“, „bendrininkai“. Kar
tais yra sunku susekti jų blogus kės
lus, bet jie patys save išsiduoda, kai,

sutinkant naują padėtį, reikia keisti 
partijos liniją- Yra nedidelis skirtu
mas, ar jie yra lengvapėdžiai ar kie
tasprandžiai, nes jie gina komunizmą 
ir silpnina amerikietišką demokratiją. 
.Komunistai dabar smarkiai stengiasi 

pakelti savo narių skaičių JAV iki 
100*000, bet šis skaičius neparodo jų 
tikro pajėgumo. Apytikriai vertinant, 
dar yra vienas milijonas kitų, kurie 
vienu ar kitu būdu padeda komunis
tų partijai.

Amerikos radijas ir spauda yra bud-
ri raudonojo fašizmo grasinimams ir 
yra padariusi didelį darbą, iškeldama 
aikštėn pikta. Laikraščiai, žurnalai, 
radijas ir gausybė gerai vdokumentuo* 
tų knygų apie komunizmą yra auten
tiški informacijos Šaltiniai, kurie pa
triotiškus piliečius gali aprūpinti rei
kalingais faktais.

Kongrese Atstovų Rūmų Komitetas 
tiria priešingus Amerikai veiksmus. 
Šis komitetas atliks savo pareigą 
viešai paskelbdamas faktus. Jis prieš- 
amerikinei veiklai iškelti turi tomus 
medžiagos, kuri diskretiškai panaudo
ta gali būti puikus informacijos šalti
nis.

Piliečiai taip pat turi būti budrūs 
visam tam, kas atsitinka jų ratelyje. 
Ar jie gerai risąinonija programą tų 
organizacijų, kurioms jie priklauso, 
ir mokyklų, kurias jų vaikai lanko? 
Kokius žmones jie renka viešoms tar
nyboms? Ar nėra nelojalių žmonių 
visuomenės apmokamuose postuose?

Kiekvieno piliečio teisė ir atsakin
gumas yra sekti, kad viešas tarnybas 
užtinantieji žmonės pirmiausia būtų 
lojalūs amerikietiškam gyvenimo bū
dui. Vienas nelojalus vietinis, apy
gardos ar valstijos pareigūnas savo 
nelojaliais veiksmais ar įteigdamas ki
tiems marksistinę filosofiją, gali pa
daryti nepataisomos žalos. Yra tam 
tikro sentimento, kad ir komhnistas 
lygiai kaip ir demokratas ar respubli
konas turi teisę į valdymo darbą, nes 
komunistai skelbiasi taip .©at esą . par
tija. Bet iš tikrųjų jie yra tik dalis 
tarptautinės kriminalinės konspiracL 
jos. Jie taip pat nėra politinė parti
ja, kaip ir Amerikos vokiečių sąjunga.

Darbo unijos visuomet buvo komu
nistų laikinys. Komunistai retai te- 
nukrypo nuo Lenino instrukcijoe: 
„Yra reikalinga... sutikti su bet ku
ria ir kiekviena auka ir net dalyvauti 
visų rūšių planuose, manevruose, ne
legaliuose metoduose ir išsisukinėji
muose, kad įsiskverbtume į profesines 
sąjungas, pasiliktume jose ir rūpintu- 
*ės bet kuria kaina dirbti jose ko
munistinį darbą.“

Amerikinis profesinių sąjungų bū
das yra sutrauktas šiuose Samuelio 
Gompers’o žodžiuose: „Būti geru pro
fesinių sąjungų nariu reiškia būti ge
ru amerikiečiu.“

Komunistai profesinėse sąjungose 
klaidingai skelbia, kad partijos ir dar
bininkų tikslai yra tie patys.

Paskutiniame komunistų partijos su
sirinkime buvo pranešta, kad tik 18— 
19% jos narių pirklauso profesinėms 
sąjungoms, bet 100.000 profesinės są
jungos narių kontroliuoti pakanka 
500 komunistų.

Mokyklos ir koledžai turi būti
budrūs dėl komunistų infiltracijos. 
Skleisti komunistų propagandą ir ne
apkęsti prisidengus akademinės lais
vės skraiste nėra laisvė, bet sugedusi 
koncesija- Tėvai turi daugiau rūpin
tis savo vaikų mokyklomis, nes ko
munistai verbuoja savo jaunuosius na
rius, prisidengdami garsiai skamban
čiais jaunimo globėjų vardais- Ame
rikos demokratinės jaunuomenės są
junga anskčiau buvo žinoma jaunųjų 
komunistų lygos vardu.

Amerikos bažnyčios taip pat yra 
grasomos komunizmo. Amerikos baž
nyčios turi atsiminti, kad komunistų 
gerbimas religijos laisvės yra jų tik
rosios nuomonės kaukė- Leninas mo
kęs, kad komunistai turį kovoti su re
ligija, nes tai yra materializmo ir 
konsekventiškai marksizmo ABG. Gy
venimo būdas pagal importuotus 
izmus — komunizmą, nacizmą ir fa
šizmą — yra nesuderinamas su krikš
čionišku gyvenimo būdu.

Nei viena savo vardo verta organi
zacija nėra laisva nuo komunistų pa
stangų į ją įsiskverbti. Juo organiza
cija garbingesnė, juo didesnis turi bū
ti budrumas. Jei kurioj organizacijoj 
įsigali komunistai, patriotai turi du 
keliu: pasiduoti arba organizuotis ir 
vėl atgauti kontrolę. Jos nariai turė
tų balsuoti tik už tuos asmenis, kurie 
gina JAV konstituciją, bet ne komu
nistų manifestą.

NUOSTABUS PERSKRIDIMAS
Rugpiūčio 10 d. Douglas aerodrome 

prie Chicagoa nusileido naujo rekor
dinio skridimo lakūnas aplink pasaulį, 
amerikječių aviacijos kapitonas Wi
liam Adam*. Ji* pradėjo šią kelionę 

rugpiūčio 7 d. iš to pat aerodromo, ją 
atlikdamas per 73 vai. ir 6 min. Jo 
maršrutas: Chicago — Paryžius — 
Karači Indija — Tokio — Aliaska — 
Chicago.

1933 m. liepos 15 d. šiuo pat marš
rutu perskrido rekordiniu laiku ame
rikiečių lakūnas Willi • Post, šį kelią 
sukardamas per 186 vai. Tuo būdu, 
naujasis rekordas pralenkia senąjį net 
113 vai. Reikia pastebėti, kad Adams, 
kaip ir Post, šį kelią skrido vieni be 
palydovų. • 

Argentinos resp. prezidento žmona senora Eva Duarte de Peron ir Prancū 
zijos resp. prezidento žmona Mme Auriol (dešinėj) pasivaikščiojimo metu

Prezidento rūmų Rambouillet parke

FAKTAI IR PROBLEMOS
Kurd. Griffin priel nusikaltimus Jugo
slavijoje.

Kalbėdamas skaitlingame katalikų 
susirinkime Londone, kardinolas Grif
fin, Westminsterio arkivyskupas, pa
reiškė, jog reikia kreiptis į Jungt. 
Tautų Organizaciją, kad ji ištirtų nu
sikaltimus prieš žmoniškumą Jugo
slavijoje.

— Ten vykdomas — pareiškė kar
dinolas — brutalus persekiojimas, kurį 
galima prilyginti baisiausiems nusikal
timams, įvykdytiems nacių, Didelė dau
gybė bažnyčių liko uždaryta ir paver
sta javų sandėliais. Tiek kunigų liko 
nukankinta, suimta ar ištremta, kad 
religinių pareigų atlikimas daugelyje 
vietovių tapo neįmanomas. 1939 m. 
Jugoslavijoje buvo 1.916 klebonų, o 
dabar jau mažiau nei 400. Be teismo 
nužudyti 186 kunigai, o pasiremiant
teismo sprendimu — 32. Be to, 85 ku
nigai nuteisti iki gyvos galvos kalėji
mu, 409 kunigai priversti palikti kra
štą. Labai daug kunigų laikoma kalė
jimuose, kiti be pėdsako žuvo.

Jugoslavijoje nėra spaudos laisvės. 
Visos katališkos spaustuvės valstybės 
nusavintos. Ten negalima išleisti reli
ginių knygų, maldaknygių, katekizmų 
ar šv. Rašto.

Jėgų santykis.
„Daily Mirror“ žiniomis, Sovietai 

laiko apginklavę 4 ir pusę milijono 
žmonių. Iš jų beveik 100 divizijų 
Europoje, apie 30 Tolimuosiuose Ry
tuose, 80 Artimuosiuose Rytuose, ir 
15.000 lėktuvų. J. A. Valstybės turi 
apie 1 milijoną silpnai parengtų karei
vių, kurių didelė dalis atlieka aktyvią 
karo tarnybą. Jie neturi noro kariauti 
ypač su Stalingrado gynėjais. J. A. 
Valstybės turi dar apie 9.000 lėktuvų, 
bet fabrikai, kurie 1944 m. pagamin
davo 96.000 lėktuvų. 1947 m. pagamina 
tiktai 1.200.

Pasak New Yorko savaitraščio „Ti
me“, kritiškiausi amerikiečių — so
vietų santykiuose bus 1952 metai, šiuo 
momentu Rusija turi apginklavusi 4 
milijonus žmonių, Amerika — 1 mi
lijoną, o demobilizuoti rezervai vis la
biau nustoja vertės- Tačiau Amerika 
turi dar atominės bombos monopolį ir 
galingą jūros laivyną. Be to, ji stato 
naujus vienetus, tokius, kaip naikin
tojas „Kentucky“ (45-000 to), kuris 
vietoje artilerijos turi radijo pagalba 
vairuojamas raketas. Rusija turi 15.000 
lėktuvų, JAV — 9.000, bet tarp jų to
kio tipo, kaip B—36, kuris gali nuga
benti atominę bombą iki 60.000 km ir

Nuo 1946 m. pradžios kiekviena pro
ga girdime naujų aliarmuojančių žinių 
apie blogėjančią maitinimosi ir ūkinę 
padėtį Europoje ir pasaulyje. Ypatin
gai šią krizę gauna pajusti Anglijos 
salų gyventojai. Darbiečių vyriausy
bei laimėjus rinkimus ir perėmus vals
tybės vairą į savo rankas, karą laimė
jusios Anglijos padėtis ne tik negerė* 
jo, bet tapo dar blogesnė negu karo 
metu.

Anglijos ekonominė padėtis, matyt, 
yra nepaprastai kritiška, nes dabarti
niai vyriausybės reikalavimai suteikti 
jai pilnus įgaliojimus yra žymiai dras* 
tiškesni, negu praėjusio karo metu- 
Šios krizės priežastys yra daug gilesnės 
negu dolerių trūkumas.

Jau savaitę laiko Anglijos parlamen
tas be pertraukos svarsto ypatingų vy
riausybei įgaliojimų įstatymą. Rugpjū
čio 11 d. opozicijos vadas Churchillis 
parlamente smarkiai puolė vyriausybę. 
Jis pareiškė, kad jokia D. Britanijos 
vyriausybė nėra reikalavusi panašių 
įgaliojimų, kaip dabartinė. Jo nuomo
ne, šios priemonės prilygstančios dik
tatūrai. Opozicija įnešė kai kurių 
įstatymą švelninančių pakeitimų. Ta
čiau balsuojant šie pakeitimai didele 
balsų dauguma buvo atmesti. Nėra 

turi gynybai parengtą specialų lėk
tuvą.

Amerikos specialistai spėja, kad iki 
1949 m. pusės Amerika turės rakietas, 
kurių greitis prilygs garso spartai, 
automatiškai numatyto taikinio pri
traukiamas. Iki 1952 m., be abejo 
atominė bomba bus vairuojama 6— 
7.500 km nuotolyje. Ligi to meto So
vietai turės atominų bombų ir raketų, 
kurios galės 5.000 km nuotoliu nuga
benti/ 1 toną sprogstamosios medžia
gos-
Ką galvoja amerikiečiai?

Nuo Hitlerio laikų amerikiečiai vis 
labiau domisi pasaulio politika. Anke
tos rodo, kad šiandien tik 10% gyven
tojų tuo nesidomi. Jau beveik niekas 
netiki, kad Amerika galėtų likti sala, 
nedalyvausiančia didesniuose konflik
tuose. -

(Nukelta į 2 psl) rikos valstybes į vieną bloką. Jam su- .S gą-

30 METŲ ŠkAUTYBEI. "Skautų’'delegacijos iš visos Britų Imperijos neseniai viešėjo Anglijoje; jas tarp kitų ap
lankė ir Anglijo* karalius Jurgi* VI. Iš Anglijos skautai išvyko į pasaulinę Jamboree prie Paryžiau*.

abejonės, kad vyriausybės prašomus 
įgaliojimus parlamentas suteiks.

Jau praėjusią savaitę Daltonas, D. 
Britanijos finansų ministras, pareiškė) 
kad vyriausybė paskelbs tokius suvar
žymus, kurie atatiks dabartinius reika
lavimus. Iš Londono oficialaus rug
pjūčio 10 d. komentare^ paaiškėjo, kad 
dabartiniai suvaržymai gali būti su
skirstyti į negatyvius ir pozityvius. Iš 
negatyviųjų reiktų skaityti maisto įve
žimo apkarpymus, medžio įvežimą . ir 
kariuomenės sumažinimą. Į pozity
vius — priverstiną darbo jėgos nu
kreipimą vyriausybei pageidaujama 
linkme. Visi kiti suvaržymai, kaip 
filmų įvežimas ir kt. liuksusinių pre
kių sustabdymas esąs visai vykęs, nes
be to tauta galinti gyventi. Pabrėžia
ma, kad negatyvieji suvaržymai duos 
tik vieną trečdalį norimų sutaupyti su* 
mų> Visas kitas deficitines išlaidas 
turės padengti vadinamieji pozityvieji 
suvaržymai.

Anglijai yra ypatingai skaudus dar
bo jėgos priverstinas tvarkymas, nes 
tai paliečia Anglijos piliečius. šių 
priemonių tebuvo imtasi tik šio karo 
metu.

Rugpiūčio 10 d4 į anglus kretipėsi 
pats min. pirmininkas Attlee. Jis per 
radiją pasakytoje kalboje nurodė, kad 
ArfaUjos ūkinė ir finansinė padėtis nie. 
kada nėra buvusi tokia kritiška, kaip 
dabartiniu metu. Jis reiikalavo tautą 
įtempti visas pastangas, kaip kad praė
jusio karo metu, kad šį ekonominį 
mūšį laimėtų- Dai^bo valandos turin
čios būti prailgintos, moterys turin
čios savanoriškai įsijungti į pramonę 
ir lauko darbus, kad pagelbėtų savam 
kraštui. Jis negalįs pasakyti, kada pa
sibaigsiančios šios sunkios dienos Ang
lijai ir prasidėsiąs lengvesnis gyve
nimas.

šio mėn. 15 d. buvusioji Anglijos 
kolonija Indija tampa nepriklausoma. 
Jau nuo 1942 m. įvairūs Anglijos val
stybės vyrai, pradedant dabartiniu pre
kybos ministru Sir Cripsu, lankėsi In
dijoje ir ieškojo tinkamiausio Anglijai 
sprendinio- Tačiau visos jų pastangos 
nedavė teigiamų rezultatų ligi šių me
tų pavasario. Tik dabartiniam Angli
jos vicekaraliui Lordui Mountbatten 
pavyko rasti sprendimą, padalinant In
diją į dvi nepriklausomas dominijas — 
Indų Uniją ir Pakistaną.

Šios dvi dominijos yra visiškai sava
rankiški kraštai, veda savo užsienių 
politiką ir laiko savo karines pajėgas- 
Nėra reikalo aiškinti, kad tai yra ne
paprastos svarbos įvykis ne tik D. Bri
tanijai, bet ir visam likusiam pasau
liui. Azijos tautos pasiekia' tokio dva- 
ainio lygio, kad gali savarankiškai tvar
kytis ir pačios spręsti savąsias pro
blemas.

Paskutiniai įvykiai Burmoje ir In
donezijoj aiškiausiai liudija, kad euro
piečiams reikia rimtai skaitytis su ten 
vykstančia nepriklausomybės idėjų re
voliucija ir Azijos tautoms daryti nuo
laidų.

Azijos tautos atbunda nepriklauso
mam gyvenimui. Antrasis pasaulinis 
karas Azijai atnešė daug laisvių ir su
darė sąlygas naujų idėjų įgyvendinimui. 
Tik Europoje yra atvirkščias vaizdas...

Rugpiūčio 15 d. Brazilijos sostinėje 
Rio de Janeiro prasideda Vakarų pus
rutulio tautų konferencija. Tai nepa
prastai svarbus įvykis pokariniame 
Amerikos gyvenini^. Šioje konfereni 
rijoje bus aptarti nepaprastai svarbūs 
gynybos ir kiti bendradarbiavimo klau
simai. Į ją savo rinktinius atstovus at
siunčia visos valstybė®. Amerikai šioje 
konferencijoje atstovaus JAV užs. rei
kalų sekretorius C G. Marshallis. Ma
noma kad šios konferencijos proga 
Amerikos užs. reikalų ministras pada
rys svarbių pareiškimų apie JAV užs. 
politiką.

Korespondentai iš Buenos Aires pra
neša, kad Argentinos prezidentas Pe
ronas stengiasi sujungti Lotynų Ame- 

stiprinti turėtų įeiti ir lotyniškosios 
Europos valtybės—Portugalija, Ispanija 
ir Italija. Tai būtų trečiasis stambus 
antikomunistinis blokas, kuris tam
priai bendradarbiautų su Vakarų Euro
pos valstybėmis. Korespondentų turi
momis žiniomis, Europos lotyniškosios 
valstybės šiai idėjai pritaria, nes su 
Pietine Amerika jas riša tikėjimo ir 
kalbos ryšiai. Manoma, kad ir Perono 
žmonos kelionė po Iberios ir Apeninų 
pusiasalius turėjo ryšį su Argentinos 
prezidento planais;

Rugpiūčio 11* d. Senjora Peron iš 
Lisabonos išvyko į Buenos Aires, kad 
galėtų dalyvauti Rio de Janeiro prasi
dedančioje Pan-Amerikos konferen
cijoje.

Po ilgų atidėliojimų rugpiūčio 12 d- 
Vašingtone prasidėjo pasitarimai tarp 
JAV ir D. Britanijos atstovų Ruhr 
anglies iškasimo klausimais. Angliją 
šioje konferencijoje atstovauja Sir 
Strang, politinis patarėjas prie karinio 
gubernatoriaus britų okupuotoje zonoje.

Nei britų, nei amerikiečių dabar
tinė anglies produkcija Ruhro srityje 
nepatenkina. Šios abi valstybės norėtų, 
kad anglies iskarimas pasiektų bent 
350.000 tonų per drenų. Dėl to anglia
kasiams yra dar labiau pagerintos gy
venimo, normuojamų prekių gavimo ir 
kt. sąlygos. Taip pat jiems užtikrinta, 
kad maisto normos bus išduodamo* 
normaliai.

Dabartinė dieninė anglies produk
cija Ruhro kasyklose siekia 230.000 to. 
Prieš karą ir karo metu šiose kasy
klose buvo iškasama 0,4 mil. to. per 
dieną. Kadangi anglis yra varomoji 
viso gyvenimo energija, tad šios kon
ferencijos pasisekimui yra skiriama 
daug reikšmės, ši konferencija turi ir 
politinį aspektą. Prancūzijos valstybė* 
vyrai nepaprastai susirūpinę galinčia 
atsikurti Vokietijos pramone. šiuo 
klausimu jie įteikė savo eilę pasiflly 
mu, Anglijos ir Amerikos vyriausy
bėms.

Rugpiūčio 11 ir 13 d. d. ST tebes- 
svarstė Egipto skundą prieš D. Brita
niją. Egiptas skundžiasi, kad Anglija 
primetusi Egiptui 1936 m. sutarti ir 
šia padėtimi norinti naudotis dar 10 
metų. Egipto vyriausybės pirmininkas 
Nokraši Paša nepagailėjo aštrių žodžių 
D. Britanijos adresu. Jis reikalavo, 
kad su Egiptu būtų sujungtas Sudanas, 
nes to pageidaują patys sudaniečiaL D. 
Britanijos atstovas Sir Codogan pa
reiškė, kad D- Britanijos veiksmai In
dijoje ir Burmoje nėra suderinami su 
daromais Egipto atstovo priekaištai*. 
Jis pageidavo, kad ST pripažintų 1936 
m. sutartį galiojančia. A. B-

JAV GINS GRAIKUOS NEPRIKLAU
SOMYBĘ

BBC, VIII. 12. Vakar ST JAV at
stovas Johnson pareiškė, kad JAV, ne
žiūrėdama Sovietų veto, dės visas pa
stangas Graikijos nepriklausomybei iš
laikyti.

Šios pastangos bus tęsiamos JT ri
bose, o, jei tai nepavyktų, JAV veik
siančios savo atsakomybe.

— DPD VIII. 10. Albanijos min. 
pirmininkui gen. Hodžai Sov. S-go* 
aukščiausioji taryba suteikė pirmos 
klasės Suvorovo ordeną už nuopelnus 
stiprinant abiejų tautų draugiškus ry
šius.

— DPD VIII. 10. Iš sovietų oku
puotos Vokietijos zonos pranešama, 
kad ten laukiama įvedant priverstinąją 
darbo prievolę.

— DPD VIII. 10. Komunistų užim
toje Mandžūrijoje paskelbta visuotina 
vyrų nuo 15 ligi 45 m. amžiaus mo
bilizacija. Tai esą® atsakymas į gen- 
Čiango mobilizaciją Komintango kon
troliuojamoje Kinijoje.

— DPD VIII. 7. Nepriklausomosios 
Jungtinės Indijos pirmoji diplomatė, 
Pandit Nehrus sesuo, atvyko į Sov.
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Atvyko Alena Devenienė
Žinoma Amerikos lietuvių demokra- labai daug rūpinasi tremtinių šelpimu 

tinės visuomenės-sandariečių veikėja 'ir jų gerove.
A. Devcniehė jau yra atvykusi lan
kyti tremtinių visose Vak. T’ 
kietijos okupacinėse zonose. Pradžio
je gerbiamoji viešnia aplankė Švedi
joj gyvenančius lietuvius. Dabar ji 
nori susipažinti su lietuvių tremtinių 
gyvenimu Vokietijoj ir juos supažin
dinti su Amerikos lietuvių gyvenimu. 
Ji aplankys ne vieną stovyklą ir palai
kys glaudžius ryšius su mūsų centri
nėmis organizacijomis.

. LTB Vyr. Komiteto atstovas J. Au
dėnas pirmiausia ją sutiko Frankfurte 
ir pasveikino LTB vardu.
Alena Devenienė yra žinoma varpi
ninko ir Liet. Valstiečių Liaudininkų 
S-gos veikėjo gilios atminties advokato 
Jono Vileišio duktė* Ji dar Lietu
voje pasižymėjo plačia ūkine ir visuo
menine veikla. Daug veikė žemės ūky
je Ukmergės apskrityje ir buvo Lie
tuvos ūkininkių draugijos pirmininke. 
Ji aktingai bendradarbiavo žemės ūkio 
spaudoje. 1940 m. birželio 15 d. rusų- 
bolševikams užėmus Lietuvą ir suareš
tavus jos vyrą D-rą Devenį, A. Deve
nienė su savo mažamečiais vaikais išsi
kovojo galimybę išvykti Š- Amerikon. 
Atsidūrus laisvių šalyje, pirmoje eilėje 
darė milžiniškų /pastangų išlaisvlinti 
Sibiran patekusį savo vyrą Dr. Devenį. 
Nugalėjusi daugybę kliūčių savo pa
niekė ir Dr. Devenis iš Sibiro avyko į 
laisvąją Ameriką. Čia jis parašė kny
gą apie savo pergyvenimus baisiajame 
ištrėmime. Dr. Deventis yra Lietuvių- 
evangelikų draugijos pirmininkas ir

A. Devenienė labai daug dirba „San- 
Vo- daros“ organizacijoje, BALPe ir dau

gely kitų Amerikos lietuvių visuome
ninių sambūrių. Ji turi plačius įga
liojimus rūpintis tremtinių reikalais. .

Alena Devenienė, kaip rašo „Vieny
bė“, deleguojama International Res
cue and Refugees Committee ir Pro- 
testonų organizacijų, kurios rūpinasi 
tremtiniais.

Deveinienė prieš kurį laiką lankė-

Didžioji Britanija ūkiškai 
persiorientuoja

anglų nuosavybę (Rumunijos 
rafinerijos įmonės). Ta pati 
sunarplioja situaciją
Rytuose. Ne be svetimos įtakos įvy
kiai pagreitintu tempu klostosi Indijo. 
je, Palestinoje, Egipte- Visa ši evo-

Jungtinės Karalijos vyriausybė, par* 
lameritas, profesinės sąjungos, radijas 
ir spauda pirmąją rugpjūčio mėnesio 
pusę pašventė ūkinei D. Britanijos 
problemai spręsti. Akstinas šiai akci-

• jai šį kartą buvo ne kurio vyriausybės 
iš * anksto numatyto socialekonominės ’ liucija pajudino ūkinius D. Britanijos 
programoj punkto įgyvendinimas, bet pagrindus, 
spontaniškai susiklosčiusi ūkinė kon
junktūra. Būtų per siaura ieškoti vie
nos priežasties/ kuri būtų atsakinga
d«l dabartinės ūkinės situacijas D. Bri- Kuria nnkme orientuojasi D. Britą- 
tanijoje. Jų yra ne viena- Vienos jų 
yra senos ir permanentinės, kitos — 
jau pokario politinės ir ūkinės raidos 
pasekmės- i .

Kurief būtent, veiksniai Verčia 
Britaniją ūkiškai persitvarkyti?

Vienas iš istorinių veiksnių yra 
glijos salų gyventojų problema. Ang
lijos gyventojų skaičius augo nepapras
tai greitai. Kai Romos imperijos žy
dėjimo laikais Anglijos teritorijoje te
buvo apie 1 milijoną gyventojų, o 
Elzbietos viešpatavimo metu 4 milij., 
1760 m. Jų skaičius siekė jai! 7 mili
jonus, 1801 m. — 9 mil-, o 1821 m. — 
12 milijonų galvų. Tačiau labiausia 
gyventojų daugėjimo kreivoji ėmė kil* 
ti XIX amžiuje. • Tai buvo vadinamo
sios pramonės revoliucijos įtaka. Ga
rb katilo, audimo staklių ir kitų išra
dimų įsirikiavimas į civilizacijos lai
mėjimų sąramą sudarė sąlygas indus- 
tnializacijai. Tobulėjanti laiivirflnkys- 
tė sumezgė glaudesnius' saitus su D. 
Britanijos užjūrio nuosavybėmis ir 
globojamaisiais plotais ir įgalino iš
plėsti milžinišką gėrybių apykaitą, 
kaip ant mielių ugdžiusią metropoliją. 
Ir štai, nuo XIX. a. pirmojo ketvirčio 
gyventojų skaičius Anglijoje iš 12 mil- 
išauga iki 44 milijonų.

Krašto industrializacijai beaugant ir 
prekybiniams santykiams taųp metro
polijos ir dominijų bei kolonijų pa- 

’ lankiai besiplečiant, gyvenimo stardar- 
tas Anglijoje kilo, nors socialiniams 
nelygumams (dėl stiprios feodalizmo 
įtakos ir perdaug konservatyvių so- 

. cialekonominių pažiūrų) vietos Angli
joje iki dabarties laikų buvo apstu.

Nors supramoninintas kraštas daug 
gamina ir daug eksportuoja, tačiau jo 
prekybos balansas pasyvus, nes įveža- 

dar daugiau nei išvežama. Impor- 
prašoka eksportą permanentiškai, 
šis reiškinys nelaikomas nepalan- 
Anglijai, nes mokamasis balansas 
pačiu metu yra aktyvus ir nekelia

Visai šiai evoliucijai, be 
to, atsirado ir konjunktūrinių kompo
nentų, kurių vienas ryškiausių — pra
ėjusios žiemos smūgiai anglų saloms.

D.

An-

si Washington©, Valstybės Departa- 
mehte ir ten gavo visas reikalingas 
instrukcijas ir nurodymus.

Kaip amerikoniškų organizacijų de
legatė Europoje aplankys visas lietu
vių kolonijas.

Amerikos gi „Naujienos“ įdėjo plar 
tesųį straipsnį, kuriame sako, kad p. 
Devenienė gavusi visus Amerikos 
Jungtinių Valstybių valdžios įgalioji
mus lankyti tremtinius Europoje, tirti 
jų padėtį ir galimybes jų išvykimo iš 
Europos, eventualiai į JAV.

Kaip vokiečiai elgiasi su Mažosios Lietuvos 
lietuviais

DP Į OLANDIJĄ IR KANADĄ
— DPD VII. 11.

stovyklas Europoje 
komisijos pasirinkti
į Olandijos tekstilės

— DPD VIII Iš Kanados į 
išvyko 
1.000

specialios 
moterų į

Anglijoje.

Prūsų lietuviai jau apie 700 metų 
žino, jog vokiečiai niekuomet neno
rėjo, kad lietuviai savo gyvenimą ir 
reikalus tvarkytų savarankiškai.

Toks vokiečių noras visuomet buvo 
ir yoa paremtas grynu egoizmu. Jam 
įgyvendinti vokiečiai greta prievartos, 
smurto ir klastos visuomet panaudo
davo ir
Šitas sentimentalizmas leidžia jiems 
kalbėti apie krikščionišką meilę arti
mui, žmoniškumą ir kitokius idealus, 
bet kartu vykdyti ir didžiausius 
žiaurumus.

Prūsų lietuviai tai ypatingai skau
džiai turėjo pergyventi, kai po pirmo 
pasaulinio karo pareiškė norą prisi
jungti prie Nepriklausomos Lietuvos 
Valstybės ir kai jų noras dalinai buvo 
patenkintas, prijungus Klaipėdos sritį 
prie Lietuvos.

Tada vokiečių pyktis neleido jiems 
savo reikalų su lietuvių tauta tvarkyti 
tokiomis formomis, kaip tai pridera 
kultūringų tautų santykiuose. Vokie
čiai panaudojo savo' medžiaginę ir fi
zinę persvarą, išgalvojo visokių legen
dų .pasauliui dumti akis.

Po pirmo pasaulinio karo vokietė

Iš Olandijos į DP 
atvyksta specialios

8 000 darbininkų 
pramonę.

11. 
Europos DP stovyklas 
komisijos užverbuoti 
Kanados ligonines.
Antižydiškos demonstracijos

Rytinėje Londono pusėje, Bethnal 
Green, susirinko 200 žmonių minia 
prie pastato, kuriame posėdžiavo vie
nos žydų organizacijos nariai. Ka
dangi minia buvo įniršusi, policija 
įėjo į salę ir susirinkimą uždarė. Dr. Heinrich-Mortensen išleido knygą,
Catford Hill sinagogoje išmušti 6 lan
gai. \

Liverpoolyįe demonstracijos karto
jasi. Miesto lordas majoras Mr. Greg
son išleido atsišaukimą, kviesdamas 
žmones nurimti ir tvirtina, kad šie 
triukšmas yra priešingas anglų tradi
cijoms ir kenkia geram miesto vardui. 
Įvairiose miesto dalyse grupavosi žmo
nės, kurie pradėjo daužyti žydų krau
tuvių langus.*

Liverpool!© policijos vadas patvirti' 
no, kad minia Wavęrtree Road, Pad
dington, Brownlow • Hill ir Murtle 
Street daužė reklaminius langus, —n  -------------v —;----- ------------ 1 — <

dus ir pavardes, lietuvius terorizuoti, 
apšaukti išdavikais, jiems kiekviena 

vyko taip pat žydų^P™^ ka» lietųviika,
Manchesterio dalyje, na>k’nt‘'

Didžiausį triukšmu vokiečiai pa-

naftos 
ranka

Tolimuosiuose grobstė prekes ir norėjo padegti 
status. '

Manifestacijos 
apgyvendintoje Manchesterio dalyje^ 
kur buvo išdaužyta daugybė lankų.

ši idėja Anglijoje nė- 
anglo protas įr sveika 
persiorientavimo bū- 

jau ir anksčiau. Tik

kėlė tada, kai lietuvių valdžia, Klaipė
dos srities gyventojams prašant, į pa
sus taisyklinga lietuvių kalba įrašė ti
kras lietuviškas pavardes ir tuo ati
taisė didelę lietuviams padarytą skriau- 
dą.

Tas vokiečių triukšmas buvo dirb
tinas ir sukeltas tik paremti savo poli- 

savoūšką sentimentalizmą, tįnei propagandai, nes ir iš tais laikais 
oficialių vokiečių įstaigų išduotų kil
mės dokumentų buvo galima matyti, 
kad visoje Prūsų Lietuvoje ir vokie
čių bažnyčios, metrikų, teismo ir ki
tos oficialios įstaigos savo knygose per 
šimtmečius taisyklingai lietuviškai bu
vo užrašę lietuvių vardus, pavardes ir 
vietovių pavadinimus.

Kai naciai 1939 m. smurtu iš lietu
vių išplėšė Klaipėdos sritį, jie tuojau 
ten pritaikė viską, ką jie Prūsų lietu
viams pas save jau buvo prilaikę. To 
krašto gyventojams jie vėl išdavė vo
kiškus pasus, kartu paskelbdami, kad 
Klaipėdos, sritie^ gyventojai savo kil
me yra gryni vokiečiai ir kad lietu
viai jiems buvo ir paliko didesni prie
šai, net negu lenkai.
< Jie-įsakę lietuvių vaikus krikštyti tik 
vokiškais vardais. Vokiški kunigai ir 
valdininkai dabojo, kad toks įsakymas 
ir būtų vykdomas. Jie lietuviams pir
šo ypač tokius vardus, kurių pirmoji 
raidė prasideda H, F ir W raidėmis, 
kurios lietuviškame alfabete yra sveti
mos.

Kas lietuvišką pavardę norėjo pasi
laikyti, buVo persekiojamas ir naiki
namas*

Ir taip Prūsų Lietuvoje lietuvis 
Aušra pasidaro Auschrat, Balandis-Ba- 
landat, Beržinis-Bėrschenties, Didžys- 
Dittschiss, Geležinis-Gelazinnus, Grei- 
čius-Gratsch, Jurgutis-Jūrchott, Kiškai- 
tis-Kischka^ KrapštakisJCrepschtakies, 
Kulvietis-Gulweid, Lokys-Lokies, Ma- 
čiulaitis - Matschullat, Miegaljs - Mel 
gailies, Mėgėlis-Miegel, Nykštaitis- 
Nickschtat, Odžiukas-Odszuck, Paga
lys - Pagel, Pavasaraitis - Perwasserai, 
Pamariukis - Pomjnerinke, Paukštaitis- 
Pauckstadt, Paršaitis-Porschat, Piktužis- 
Picktuschies, Purvinis-Purwien, PiL- 
kūnas-Pillkuhn, Rudaiti<-Rudat, šim- 
kus-Symkua, Vilkaiti s-Wilkat, Va skys- 
Waschkies, Žiburis-Schibur ir tt.

Prūsų lietuviai ir dabar yra priver
sti laikyti vokiškus pasus su sudarky
tomis pavardėmis. Jų pavardes darko 
toliau dabartiniai vokiečių pabėgelijų 
ieškojimo tarnybos ir adresų surašinė
jimo biurai ir spausdintojai.

. Jie dabar kaip gabią organizatorę, 
didelę geradarę ir stropią adresų sura
šinėtoją smarkiai išreklamavo vokietę 
Eriką Rock.

Jie sugalvojo ir 
suorganizavo Hamburge „Memellotndr • turėjo persikelti į Didžiąją Lietuvą. 

treffen“ pavadintus periodinius Klaipė- 
dieQių suvažiavimus.

Tiems suvažiavimams, kaip vokiečiai 
sako, Erika Rock,' yra labai tinkama 
vadovė, nes ji vokiškai kalba, kaip tik
ra reicho vokietė, švelniai moka 
kreiptis į susirinkusius, bet kartu su
geba autoritetingai ir atatinkamai visus 
susirinkusius sudrausti, jeigu jie drįsta 
tarp savęs per daug garsiai kalbėti arba 
kitokiu būdu nepasiduoti jos discipli
nai. Ji viską žinanti ir turinti tokią 
gerą, atmintį, kad galinti tuojaus pasa
kyti, kur kam koks nors arklys dingo 
arba kur vokiečiai padėjo ir laiko iŠ 
Klaipėdos krašto gyventojų paimtus 
pinigus.

v Tokiems, kurie, aimanuodami dėl <fa- 
vo likimo ir prarasto turto, drįsta pa
sakyti, kad geriausia buvo gyventi prie 
lietuvių, kad tie vadinamieji „Memel- 
lander“ nėra nei „Volksdeutsche“ nei Pav.: tūlas Kriščiūnas iš Gelgaudiškio, 

yra įrašytas kaip Krischtschun, Gelgau- 
di schke.

Su pamėgimu yra vartojami nacių 
laikais suvokietinti lietuviškų vietovar
džių, miestų ir kaimų pavadinimai* 
Taip pav.: vieton Stalluponen-Eben- 
rode, Pillkallen-SchlosSberg, Lasdehnen- 
Haselberg. Naujeningken-NeUsiedel ir 
lt.

Net naciai suprato, kad niekas Prūsų 
Lietuvos gyventojų dar nesuspėjo iš' 
mokti vartoti ir orientuotis tame t Jų 
padarytame naujų kaimų ir miestų pa
vadinimų laibyrinta. To’dėl jie' vle<- 

šose vietose iki paskutinio laiko buvo 
palikę dar ir senus lietuviškos kilmės 
vietovardžių užrašus. Ant visų kelro
džių kartu su nacių padarytais naujais 
pavadinimais buvo užrašyti ir seni lie
tuviškos kilmės vietovių pavadinimai* • 
Kariuomenė savo žemlapiuose naujų 
vietovių pavadinimų visiškai 'dar ne
vartojo-

Čia nenoriu kelti ginčų ir suvesti 
sąskaitų. Čia noriu užfiksuoti tik esa
mus faktus.

Prūsų lietuviai, prievarta padaryti 
Vokietijos piliečiais, jnoka. tyliai ken
tėti; jie su vokiečiais gerai ir taikoje 
nori sugyventi. Jie tik reikalauja, kadf 
vokiečiai nesiimtų lietuvių atstovauti 
ir kad jie nustotų veidmainiauti, dar
kyti, klastoti lietuvių veidą, valią ir 
nuomonę. Jie nori, kad tas gyvenimo 
gėrybes, kurių vos užtenka žmogui gy
vybę išlaikyti, ir kurios lietuviams pri
klauso pagal įstatymus ir karinės val
džios parėdymus, — be jokių kompro
misų gautų. Jie negali sutikti, kad vo
kiečiai, laikydami, juos savo rankose, 
varytų savo politinius biznius, lietuvius 
tampytų ir dar daugiau išnaudotų ir 
verstų juos dėl duonos kąsnio gyventi 
baimėje.

Prūsų lietuviai ir dabar neverkšlena, 
bet palieka optimistais, kurie tiki, kad 
jie vakarų demokratinių valstybių pa- 
gelba sulauk) tikros taikos įgyvendini-

kurioje

niauriai suklastota Prūsų lietuvių 
praeitis.

mokslininkai
klastingą

sutiko 
darbą 

ir, 
vei- 
pil- 
le- 

lie-

Vokiečiai 
tos vokietės 
paimti kaip teisingą įrodymą 
juo pasiremdami, parašė daugybę 
kalų, neva moksliško turinio, bet 
nų politiškiems tikslams sukurtų 
gendų, kurios davė pagrindą prieš 
tuvius ir prieš Lietuvą varyti negiY- 
dėtą propagandą, pakeisti tūkstančius 
lietuviškų vietovardžių, kaimų ir mie
stų pavadinimų, suklastoti žmonių var7

Laisvosios Burmos ministerial, liepos 19 dieną tragingai žuvę nuo politinių 
banditų rankos

Faktai ir problemos
(Atkelta iš 1 psl.)

Didžiausias pasikeitimas įvyko po 
praėjusių metų rudens. Beveik 80% 
amerikiečių jau nereikalauja atitraukti 
kariuomenės iš Vokietijos ir Japonijos. 
Iš anketos paaiškėja, kad to nereika
lauja net motinos ir žmonos ir tai ne

nijos ūkis?
Visa eilė priežasčių,, kurių dalis, jau 

mūsų suminėta,,, verčia D. /Britanijos 
ūkį persitvarkyti ta prasme, kad jis 
bązuotųsi gamyba ir eksportu. Pasy
vus prekybos balansas, sumažėjus dėl 
naujos polifinėe konsteliacijos inves
ticijų už metropolijos ribų pajamoms, 
pasidarė toliau nebepakeliamas. Jęi 
iš trijų pagrindinių ūkio veiksnių — 
žemės, darbo ir kapitalo — svarbiau- k 
šią vaidmenį ligšiolinėje Anglijos ūkio 
struktūroje vaidino tretysis — kapita
las, tai dabar atėjo metas visą ūkio 
svorio centrą mesti pirmiesiems <— že
mei ir darbui

Tai gerai supranta dabartiniai Ang
lijos vadovai, kurie^ imasi nelengvos 
ūkinės struktūros performavimo užda
vinio. Bet pati 
ra nauja; šaltas 
intuicija ūkinio 
tinumą numatė
dabarties įvykiai ir reformoms paslan
kesnės vyrausybės buvimas sudaro są
lygas ir būtinumą ratą pasukti kiek 
greičiau.
Kuriais keliais — į tikslą?

Ūkinių sunkumų viršūnėms įveikti iš neapykantos minėtoms valstybėms, 
vyriausybė gavo iš parlamento plačius 
įgaliojimus, kuriais pasiremdama ga
lės dekreto būdu tvarkyti kai kurias 
ūkio gyvenimo sritis. Vyriausybės po
litiką šioje ūkio sanacijos srityje, 
kiek ji — opozicijos vadų pareiški
mu — tarnaus visos tautos interesams, 
pasižadėjo remti ir opozicija. Savo 
parfimą pažadėjo ir profesinė^ sąjun
gos, pasiryžusios, reikalui esant, pra
ilginti darbo dieną, kad padidėtų dar
bo produkcija.

Bet šios ir analoginės priemonės 
yra laikinės. Jų tikslas stabilizuoti 
padėtį ir užkirsti kelią ūkinių negero
vių progresui. Kardinalinės priemo
nės yra gilesnės. Viena jų — suma
žinti žemės ūkio produktų' importą. 
Tai numatoma pasiekti didinant na- 
n^ie žemės ūkio gaminių produkciją. 
Tuo keliu pradėta eiti jau antrojo pa
saulinio karo melu.

Vienas Anglijos žemės ūkio intensy
vinimo skatintojų, Walter Elliot, bu
vęs 1932-6 m. žemės ūkio', o 1938 40 m. 
sveikatos ministeris, savo 1946 m. pa
skelbtoje studijoje „Food and Far
ming“ nurodo, kad nuo 1938wiki 1945 
metų kai kuriose žemės ūkio šakose 
Anglijoje jau padaryta žymi pažanga. 
Kviečių produkcija, pav., iš ca 25.000 
tonų 1938 metais pasiekė 1945 m- 
75.000 tonų, bulvių iš 52.000 t — 
110-000 tonų, pieno iš 10,5 milij. ga
lionų — 12 mil. 
vių per tą laiką 
5 000; 
ginta: suvalgyta 
kiaulių maždaug 
per tą patį laiką 
ro pasekmės.

Žemės ūkio intensyvinimo ir specia- 
______ __n ____ lizacijos keliu numatoma eiti if .toliau.

tapimas suformuoja naują — ginkluo- “^daviniui, kaip Žemųjų Rūmu 
tos taikos----situaciją. §i „nenumaty- ,'s‘“
ta“ situacija, be kita ko, sumaišo ir 
ekonomines kortas. Vakarinė Vokie
tijos dalis, atitekusi okupacinei anglų 
globai, . visu savo suirusios ūkinės 
struktūros svoriu gula Anglijos iždą.
Gyvenimo lygį tolydžįui smukdo ne
darbingo elemento infiltracija iš rytų. 
Vakarinės (ypač anglų zonos) Vokie
tijos ūkiniam varikliui — pramonei 
atkurti skersai kelio stoja Jaltos ir pirmoje eilėje susiduriama

m u 
tas 
bet 
kiu 
tuo 
ūkio vadovams jokio rūpesčio. Paja
mos iš investicijų už metropolijos ri
bų, paskolų palūkanos ir kitos ne iŠ 
eksporto kilusios pajamos ne tik išly
gina eksporto-importo skirtumą, bet ir 
organizuoja naujus 
tiems metropolijos 
kinti.

Aųtras pasaulinis 
iš D. Britanijos nepaprastos 
įtampos ir didžiulių medžiaginių aukų. 
Visa eilė sąjungininkų. — tiek viešo 
karo akcijai, tiek vėlesnei pogrindžio 
veiklai, — ieško milijonų svarų ster
lingų . Anglijos iždo krepšyje. Ir jų 
ten randa. Šis grandijozinis finansa
vimas yra visiškai pateisinamas, po to
talinio karo laukiant totalinio laimėji
mo ir pastovios taikos. Nauji ūkiniai 
galimumai po karo turi, jei jau negrą
žinti didžiam laimėjimui išleistų su
mų, tai bent sukurti sąlygas ilgainiui 
kompensuotis...

Tačiau kiekvienas didžiųjų laimėto
jų turi savus tikslus. Tų tikslų nesu-

resursus didėjan- 
reikalavimams ten-

karas pareikalauja 
ūkinės

bet dėl būtinumo pajautimo. Jei palie
čiami santykiai su kitais kraštais, tai 
(pagal anketą) populiariausi JAV yra 
skandinavai, paskum britai, trečioje 
vietoje atsidūrė . . . vokiečiai, o japo
nai taipgi neužima per daug tolimos 
vietos.

80% amerikiečių mano, kad reikia 
įtikinti kitas tautas demokratijos 
nauda.

Pasiūlymai kartais yra tiesiog nai
vūs; pvz., pakviesti pusei metų marš. 
Tito, kuris, pažines vietoje amerikiečių 
demokratiją, atsižadėsiąs komunizmo ..

Antipatija ir komunizmo baimė yra 
visuotinė. Netikima, kad Rusija norėtų 
karo, bet praėjusiais metais 59%, šiais 
metais 65% yra nuomonės, kad Rusija 
siekia užviešpatauti pasaulį. 5 
mano, kad taika būtų išgelbėta 
mesnėmis nuolaidomis Rusijai, 
62% yra priešingi nuolaidoms.

Pagalba Graikijai ir Turkijai 
labai populiari, nors niekas netiki, kad 
kuri nors iš tų dviejų valstybių kada 
nors sugrąžintų paskolą.

Komunistų partijos uždraudimas būtų 
taip pat. populiarus, nors jis priešinasi 
demokratijos .dėsniams. 23% mano, 
kad komunistai gali būti lojalūs savo 
kraštui, 48% — kad visų pirma jie yra 
lojalūs Rusijai.

23,7%
i toli- 

bet

yra

Trumanas atgavo didelę populiarumo 
dalį antikomunistinės veiklos dėka, ta
čiau tik nedaugelis žmonių dabartinėj 
situacijoj jį laiko „right man“. Kal
bama, kad Roosevelt būtų priimtines
nis, nors dažnai girdima, jog Roose- 
velto minkštumas Stalino atžvilgiu esąs 
dabartinių rūpesčių šaltinis. Šiandien 
JAV-se nė»ą atsakingo politinio lyde
rio ir nėrą vilties, kad artimiausiu 
laiku toks pasirodytų- Tai yra di
džiausias rūpestis tų, kurie galvoja 
apie ateitį, nors apie tai garsiai nekal
bama, kad nesukeltų pesimizmo ar 
net panikos
O ką mąsto britai?

D. Britanijoje anketa apie even
tualų Attlee įpėdinį davė tokius rezul
tatus: už Bevirią pasisakė 47%, už Mor- 
risoną ir Daltoną — 11%.

Praėjusių metų gegužės mėn. pana
šia anketa už Beviną pasisakė 21%, 
Edeną — 19%, Churchillį — 17, Mor- 
risoną — 5, Daltoną — 4.

„New -York Daily News“ pranašau
ja depresiją Anglijoje ir koalicinę vy
riausybę su Churchilliu.

S. Rusijoje rekordinis derlius.
United-Press korespondentas pra

neša iš Maskvos, kad Rusijoje laukiama 
rekordinio derliaus. Tai nepalieka be 
įtakos valstybės ūkiui, o taip pat tarp
tautinei politikai.

Jeigu Rusija galės padėti Vidurio 
Europai, padarys ją nepriklausomą 
nuo kitų įtakos.

S. Rusijos kepyklos gavo • įsakymą 
pasirengti pilnai produkcijai. Rudenį 
numatyta panaikinti duonos korteles.

J. Gailius

tas žinomas lietu
ku ri o pronacinę 
pagrobimo, Prez. 
pavadinta jo var- 
Lietuvos istorijos

Vokiečių Wirtschaftsauskunft Oat 
G.mb.H., Hamburg, išleidžia spausdin
tus adresų sąrašus. Jie skelbiasi 
kaip rytprusiški pirkliai ir savo aplin
kraščiuose sako, kad norint palaikyti 
komercinius ir bendruomeniškus santy
kius, reikia žinoti ir adresus. Ant savo 
raštų jie uždeda Erika Rock antspaudą.

1947 m. atspausdintame buvusių 
Klaipėdos miesto gyventojų dabartinių 
adresų sąraše dar galima rasti tokius 
gatvių pavadinimus, kaip Hermann 
Goring Str., Otto Bottcher Str., Joh. 
Schirrmannstr. Savo adresą yra paskel
bęs irLietuvos teismo už nacišką veiklą, 
surištą sų žmogžudystėmis, klastojimais 
ir krašto išdavimu, jau 1936 m. baustas 
Dr. Bottcher, Lager Neuengamme, Im. 
Nr. 606660.

Dr. Bottcher buvo 
vių skriaudikas, už 
veiklą po Klaipėdos 
Smetonos alėja buvo 
du. Šito sukto ir
klastotojo ir žiauraus lietuviškumo nai
kintojo ir jo artimiausių bendradarbių 
pasidarbavimo dėka ir parėdymu, vi
same krašte buvo draudžiama lietuviš
kai kalbėti. Net kunigams buvo įsakyta 
mirštantiems seneliams, kurie nemokė
jo kalbėti kitaip, kaip tik lietuviškai, 
teikti šventus sakramentus vokiškai. 
Už lietuvių kalbos vartojimą lietuviai 
buvo mušami.

Net turguose vaikščiojo žandarai ir 
baudė lietuviškdi kalbančius.

Tūkstančiai lietuvių buvo uždaromi į 
kalėjimus ir kacetus, išvaromi iš ūkių 
ir iš krašto, ištremiami į Vokietijos 
vakarus, be teisės aplankyti savo tėvų 
kapus. Už tą veiklą jis buvo paskirtas 
aukštu nacių policijos pareigūnu- Jis 
net į kacetą patekusių lietuyių nenu
stojo persekioti. Savo draugams kacetų 
pareigūnams rašė laiškus, kad ypatin
gai naikintų ten patekusius lietuvius.

1935/36 m. sąryšyje su Neumanno- 
Sasso byla kartu su Bottcheru ir kitais 
naciais buvo teisiamas ir Schirrmann- , 
Jis Kaune mirė paprasta mirtimi. Bet 
naciai iš to nekalto įvykio, padarė jį 
vokietybės kankiniu. Jo laidotuvės 
buvo panaudotos propagandai, demon
stracijoms ir kurstymui prieš Lietuvą 
ir lietuvius, o viena Klaipėdos miesto 
gatvė buvo pavadinta Johannes 'Schirr
mann vardu.

Toliau tuose sąrašuose drįstamą sudar
kyti net ir tokių lietuvių pavardės, ku
rie už savo lietuvišką nusistatymą buvo 
laikomi kalėjimuose ir kacetuose.

Taip pav.: Prūsų lietuviams daug 
dirbęs ir plačiai žinomas visuomenin- 
kas garbingas lietuvis Erdmonas Simo
naitis randa savo pavardę atspausdintą 
Edmunas Siemoneitia. Jis, vokiečiams 
užėmus Klaipėdos sritį, iš savo tėviškės

Kai 1941 m. vokiečių okupacinės val
džios „pareigūnas kreipėsi į jį iškraipy* 
damas jo pavardę,' jis atsakė: Aš vadi
nuos Simonaitis o ne Siemoneit Už 
tokį atsakymą jis tuojau buvo perduo
tas Gestapui.^ Gestapo pareigūnai jam 
prikišo, įtam jis savo vaikams davęs 
lietuviškus vardus. Jie mėgino palaužti 
jo atspąrumą: jį sugraudinti ir paveikti 
jo tėviškus jausmus, pasakydami, kokį 
blogą patarnavimą jįs, tėvas, padaręs 
savo vaikams, duodamas jiems lietu
viškus vardus, kaip nuskriaudęs jis jų 
ateitį trečiame reiche . . .

Skirtingai užrašomos net atskirų vie
nos šeimos narių pavardės. Taip pav* 
Pastorius Vosylus randa savo pavardę 
atspausdintą Woaaillua, o pastorienė 
Wosylus.

Pavardžių darkymas siekia net žmo
nes, kilusius iš Didžiosios Lietuvos.

JAV karo ministeris R. Petterson pa
sitraukė ir jo vieton paskirtas, atvaiz
de matomasis, brigados gen. Kenneth 
C. Royall, kuris darbą pradėjo rugpjū

čio 1 dieną
„Ostpreussen“, bet lietuviai, ir kad da
bar su lietuviais reikia bendradarbiauti 
ir kartu su jais rasti išeitį iš susida
riusios padėties, ji ir jos bendradarbiai 
moka pašnibždėti, kad jie patys viską 
geriau žino/ kad su lietuviais yra susi
tvarkyta, kad labai svarbu yra, dabar 
esamą padėtį ir toliau išlaikyti ir kad 
šitai padėčiai sustiprinti reikia duoti 
parašus ant lapų, kurie bus! atatinkamu 

momentu panaudoti ten, kur reflkia, 
ir kad tas padės ir vokiečiams ir 
tuviams.

Ten paklydųsiems lietuviams 
paaiškinama, kad vokiečiai labai 
pinasi lietuvių likimu ir kad bendrai 
iš visų iš vokiečų išplėštų kraštų eva
kuotiems, tik „memellenderiams“ tei
kiama tokia ypatinga ir gera globa, teisė mo ir kad jie tada savo kiašte turės 
susirinkti ir sužinoti viską, kas jiems 

Yra stengiamasi išgauti žino
mesnių lietuvių adresai ir ten nutempti

galionų. Tačiau kar- 
prisiauginta tik apie 

karo metu neprisiau- 
daugiau 70.000, o 

60-000 daugiau, negu 
prisiauginta. Tai ka-

pigių darbo rankų reikia dar šimtų 
tūkstančių. Čia ir iškyla paradoksali’ 
nė Anglijos gyventojų problema. Nors 
industrializacijos laipsniui kylant, jų 
priaugo daug, tačiau ūkiniam gyveni
mui vis daugiau pajamomis ne iš dar
bo bazuojantis^ tatai padaro įtakos ir 
socialinei Anglijos gyventojų struktū
rai. Žymi anglų dalis, atsipalaidavusi 
po karo nuo kariuomenės, dairosi i 

debatuose buvo pareikšta, jau dabar aukštesnio gyvenimo standarto domi 
reikia 100.000 darbininkų. „Westward .nijas ir laukia eilės prie emigracijos 
HO“ programa,‘ verbuojanti darbo jė* biurų, bet į darbininkų, eiles pačioje 
gą DP tarpe, yra šio ūkinio plano da; Anglijoje įsijungti neskuba. ’ 
lis, siekianti pirmoje eilėje įlieti dar- biau kad 
bo jėgos į tą ūkio sritį, kuriai mažiau
sia pasiūla yra dabartinėje Anglijos 
darbo rinkoje.

Antras etapas numato pakelti pra
monės ir kasyklų produkciją. Ir čia 

su darbo

bet avių

ieško geresnio kelio į pastovią gerovę, 
darbininkija savo samprotavimus grin
džia dienos motyvais. Ji būkštauja 
dėl galimos darbo rankų „infliacijos“ 
ir atlyginimų sumažėjimo. T.ai, tarp 
kitko, yra viena priežasčių, kodėl šian
dieną dar, palyginti, taip sunku pa 
tekti į Anglijos pramonę ir kasyklas 
ateiviui Netenka abejoti, kad ši tyli 
dvikovė pasibaigs ne jausmų, bet pro
to laimėjimu, — laiihėjimu šalto, ko
mercinio proto, reiškiančio realios ūki
nės bazės metropolijai, a>5ie kurią po-, 
litinis išmoningumas sutelkė % mili
jardo žmonių.

Kas istorijos vyksmo būvyje buvo 
sutelkta, šiandieną, kiek tatai dar yra 
įmanoma, reikia sucementuoti ir iš- 

pageidaujami ir laukia- laikyti. Ilgo politinio stažo veteranai 
Šios priežastys verčia karališkąją žino, kad politinės galios piliorų eilė- įdomu.

ir je viena iš pirmųjų vietų tenka ekono-

. Juo la 
iš kariuomenės išsineštos 

santaupos įgalina galvoti apie nauja- 
kurystę Australijoje, N. Zelandijoje 
arba P. Afrikoje, kur imigrantai iš 
metropolijos 
mi- 
vyriausybę dairytis nekvalifikuotų

lie-

yra 
rū-

teisėa ir laimės be baimės ir priespau
dos gyventi. Iki to laiko jie norėtų, 
kad vokiečiai savo veiksmus geriau ap-

Potsdamo saitai. Raudonoji ranka rankų problema. Jei kvalifikuoto 
izoliuoja Rytų Europos sferą ir išjun- administracinio ir teenhiškojo perso-, 
glą ją iš ekonominės Anglijos kalku- halo, ypač karines pajėgas vis redu- 
liacijos. Nacionalizacija ’ paliečia ir kuojant, pakanka, tai nekvaliflkuolų

nepretenzingų darbininkų svetur. Bet mikai- Ji gali iškelti, bet ji gali ir 
čia vyriausybės ir darbo masės intere- paklupdyti. Į ją tad ir sutelktas visas 
sai nesutampa. Perspektyvinis valdau- nūdienės D. Britanijos likimo vairuo- 
čiųjų galvojimas siekia toli į ateitį ir tojų dėmesys. J. Paplinta ,

lietuviai yra prašomi ir kitus lietu- galvotų. Iš jų jie nori patirti dau- 
vius kviesti į tuos suvažiavimus, kad jie giau takto, susivaldymo, objektivumo, 
galėtų pasinaudoti nuoširdžia vokiečių atvirumo ir nuoširdumo.
globa- EUelių Kaukarai ■
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Kultūros Fondo apimtis ir tikslai Lietuviškų knygų reikalai Amerikoje
Kultūros fondas-perdidelė sąvoka, 

kad tremties sąlygose paprastai ją ver
tintume ir lengvai ją svarstytume. Juk 
nepriklausomoje Tėvynėje Kultūros 
fondo klausimas, nors daugelį metų 
nuolatos buvo svarstomas ir Jo stei- 
gimo reikalingumas nepaliaujamai ke
liamas, via dėlto neišjudėjo iš vietos, 

jr taip pirmąjį atkurtosios Lietuvos 
22-jų laisvės m.laikotarpį nesugebėjome 

'Kultūros fondo įsteigti. Bet dabar 
neieškokime to nieku nepateisinamojo 
apsileidimo nei priežasčių, nei aplin
kybių, bet konstatuokime faktą, kad 
Kultūros fondo reikalingumo beveik 
niekas neneigė (išskyrus labai nežy
mią, nors ir lemtingą, mažumą). Visi 
Lietuvos intelektualai bei kultūrininkai 
vienbalsiai buvo už Kultūros fondą.

Kultūros foįiido rdikalaš-didelis ir 
svarbus. Jis, gal, net persvarbus mūsų 
tremties sąlygoms. Nenuostabu, kad 
dėl jo ne vienas mūsų rimtai suabe
joja. Lietuvių rašytojų suvažiavimas 
Augsburge, kuris pasisakė už Kultūros 
fondo steigimą, girdėjo nemaža abe
jojimo nuomonių, nes tūliems abejojan
tiems Kultūros fondo ’ sumanymas 
atrodo perdidelis, persudėtingas ir var
gu bepajėgiamas tremtyje realizuoti. 
Ir reikia pripažinti, kad šie ’ svyravi
mai ne be rimto' pagrindo.

Tačiau abejingumas ir svyravimai 
savo keliu, o' reikalingumas ir gyvoji 
būtinybė savo keliu.

Kultūros fondas nepaprastai buvo 
reikalingas Nepriklausomai Lietuvai, 
bet tremtiniams ir bendrai visliems už 
Tėvynės ribą gyvenantiems lietuviams 
Kultūros fondas dar reikalingesnes- 
Todėl šiandien jau mes ir nesvarsty
kime tokio klausimo, kad jis negali
mas įgyvendinti. Be to, šį klausimą 
svarstykime visu rimtumu bei atsidėji
mu ir nemažinkime bei nesiaurinkime 
Kultūros fondo prasmės ir apimties.

Kultūros fondas tui\i apimti visus 
lietuvius, kur jie begyventų ir visiems 
jiems tarnauti. Jis'turi būti visos lie
tuviškosios kultūros židinys ir puose
lėtojas. — visur, kur Ūktai gyvena ar 
dar apsigyvens bent vienas lietuvis. Jo 
objektas — visa lietuviškoji kultūra. 
Bet pirmoje eilėjelietuvių kalba, 
mokslas ir menas — literatūra, dailė, 
muzika ir visokia kitokia lietuviška kū
ryba, pasižyminti savaimingais, mums 
vieniems lietuviams būdingais, lietuviš
kumo bruožais.

Milžiniškoje šių laikų istorijos są
vartoje mums, lietuviams, dėl labai ne. 
palankios geopolitinės Lietuvos padė
ties yra labai didelis pavojus skau
džiai nukentėti. Abu Lietuvos kaimy
nai’— ir vakarinis — vokiečiai ir ry
tinis — rusai — abu yra nusistatę lie
tuvius išnaikinti. Vokiečiams tas su
manymas tepasisekė tiktai dalinai. Ru- 
sai jį vykdo platesniu mastu ir inten
syviau. Jeigu šiandien mes galėtume 
grįžti Tėvynėn, jau daugelio tautiečių, 
joje neberastume. Dėl okupacijų dau
gelio jų jau nėra ir gyvųjų tarpe. O 
kas bus po metų, jeigu okupačija užsei- 
tęs? Todėl mums reikia sutelkti visas 
jėgas už Tėvynės ribų ir padaryti visa, 
kas tiktai galima, kad lietuviai ir lie
tuviškoji kultūra kiek galima jaugiau 
kiltų, bent jau išsilaikytų, bent ne
žūtų* Tačiau tikslas turi būti siekia
mas aukščiausiu laipsniu-

Tikrovei tiesiai žiūrėkime į akis. 
Juk jeigu politinės sąlygos nepasikeis 
gerojon pusėn, tai tiktai už tėvynės ri
bų esantieji lietuviai begalės lietuviš
kosios kultūros vėliavą išlaikyti tikroje 
aukštumoje. Todėl visų laikų ir visų 

rūšių emigraptams lietuviams dabar 
tenka labai didelis ir nepaprastai atsa* 
kingas uždavinys — išsaugoti lietuvis' 
kąją kultūrą kūrybinėje aukštumoje, 
neleisti jai nykti ir menkėŪ.

Išeinant iš tokių uždavinių ir turint 
prieš akis tokią Kultūros fondo apim
tį, savaime aišku, kad jį turi remti viso 
pasaulio lietuviai- Kaip tokią organi
zaciją sudaryti, jau kitas klausimas. 
Bet tai yra galima* Ypač nesunku bus 
tai padaryti, nes ir Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse gyvenantieji lietuviai 
turi tokių organizacijų, kurios rūpinasi 
lietuviškosios kultūros reikalais. Tos 
rūšies organizacijų yra ir kituose lie-
iuvių gyvenamuose kraštuose. Jos visų 
pirma galės prisidėti pačios ir padės 
atlikti tuose kraštuose Kultūros fondo 
organizacinius uždavinius.

Daug kas pareis nuo Kultūros fondo 
iniciatorių, jų sugebėjimų ir tikro šio 
didžiojo reikalo įsijautimo bei gilaus 
supratimo. Pirmieji veiklieji jo ini
ciatoriai buvo Neustadto/Holsteino lie
tuviai,. jau išvykusieji Anglijon; jie 
š/m birželio 13 dieną visuotiname su
sirinkime,’ kuriame dalyvavo 77 as' 
mens, vieningai pritarė Kultūros fondo 
steigimo idėjai ir suaukojo pirmuosius 
3.000 RM. Akcijos vykdytojui 
rašytojui F. Neveravičiui pasiūlius, iš 
liekančiųjų Vokietijoje lietuvių, suda
ryta komisija, kuri vykdytų aukų rin
kimą ir susižinotų su zoniniu kultūros 
reikalams, įgaliotiniu V. Čižiūnų, kol 
bus suorganizuota Kultūros fondo va* 
dovybė. Kultūros fondo vadovybės dar 
nėra,, bet rašytojų suvažiavimas ivykęs 
liepos 12 d. Augsburge, pasiėmęs oficia
liąją iniciatyvą steigti Kultūros fondą, 
kam pritarė ir tame suvažiavime dalyva
vusieji Žurnalistų sąjungos valdybos na
riai, išrinko iniciatyvinę Kultūros fon
do steigimo komisiją (L. Dovydėnas, 
V. Žemkalnis, St. Yla, V. Alantas ir 
P. Leskaitis), kuriai dabar ir tenka vi
sas organizacinis uždavinys.

Pasitikėsime ta iniciatyvine komisija 
ir lauksime jos darbo vaisių. Bet vis 
dėlto reikalo svarbumas ir apimtis sa
vaime diktuoja jo viešumą ir ėjimą į 
kuo placiaus'i bendradarbiavimą tų 
veiksnių, kurie gali ir turi jam padėti, 
be kurių, rimtai kalbant, negalima ir 
išsiversti. Toki veiksniai bei institu
cijos yra VLIK’as su Vykdomąja tary*

Paskubėkime visi su savo skatikėliais ir tūkstančiais
Kultūro, Foiųlas laukia iniciatorių

Angliją pasiekusiame naujame „Lie' 
tuviu Žodžio“ numeryje iispauadintas 
Liet. Tremtinių Rašytojų Draugijos 
suvažiavimo aprašymas. Iš to aprašy
mo matyti, kad Kultūros Fondo stei
gimo rūpesčius pasiėmė Rašytojų 
Draugija, taigi jai linkėtina pasiseki
mo, ir gal nebereikėtų apie tai kalbė
ti, jet būtų galima tylėti. Kultūros 
Fondas bus įsteigtas, tuo jau netenka 
abejoti, bet man rodos, kad kiekvieną 
dieną praleidžiame nemaža progų su
rinkti ne vieną tūkstantį markių, ku
rios kaip tik padarytų Kultūros Fon
dą Pajėgų vykdyti savo uždavinius, 
nors pačius pirmaeilius.

, Ąnglų zonos lietuvių stovyklos gana 
smarkiai tirpsta. Ar reikia laukti, 
kol po kelių mėnesių visiškai sutirps? 
Reikalas yra bent keliais mėnesiais pa
vėluotas, todėl dar toliau tempti, lyg 
mirties dienos atėjimą, reikštų daryti 
nuostolius savo kultūriniam gyveni
mui.

Labai gražiai atsimenu, kai mūsų 

ba, L. T. Bendruomenės Vyriausio ko
mitetas, L. Raudonojo Kryžiaus drau
gija su BALFu ir L. Žurnalistų sąjunga. 
Jų visų atstovai drauge su ta Rašytojų 
draugijos išrinktąja komisija turėtų 
paruošti Kultūros fondo įstatų pro
jektą, kurį jau turėtų apsvarstyti, ir 
priimti platesnis susirinkimas, jeigu 
galima, ir su kitur gyvenančių lietuvių 
atstovais. -

Savaime aišku, kad Kultūros fondas 
galės veikti Ūktai tuo atveju, jeigu 
gaus lėšų* Ir šiam reikalui keltina 
mintis sudaryti tokius įstatus, kad kiek
vienas lietuvis galėtą būti Kultūros 
fondo nariu. Tai turėtų būti kiekvieno puslapių . . . *
lietuvio garbės dalyku ir būtinuoju įsi
pareigojimu. Narių mokesčiai 8udary-„ 
tų pastoviųjų Kultūros fondo pajamų 
šaltinį, nekalbant apie vienkartines pa
jamas, gaunamas aukų, paskyrimų ir 
kitokio gavimo keliu. Lėšų klausimas 
yra pagrindinis, platus ir, žinoma, ne
lengvas. čia tiktai norima pabrėžti, 
kad į Kultūros fondo veikimą reikia 
[traukti visus lietuvius. šiam tikslui, 
reikia skirti kuo didžiausią ir kuo pla
čiausią akciją.

Taigi, visi, kas gyvas savo tautai, 
visi į didelį, svarbų, atsakingą, reikš- 
mangą ir garbingą Kultūros fondo 
darbą — į visų lietuvių Kultūros fondo 
akciją lietuviškajai kultūrai saugoti, 
ugdyti ir puoselėti!

J- Kardelis

“ Biržą pilies griuvėsiai

laikraščiai buvo paskelbę atsišaukimą, 
kviesdami lietuvius materialiai parem
ti savo krepšininkų reprezentacinę ko
mandą, numačiusią tuomet išvykti 
rungtynių į kai kurias valstybes. To
kios rungtynės žadėjo mums, kaip lie
tuviams, garbę, ir stftvyklų lietuviai 
buvo dosnūs šiam reikalui. Ar kultū
ros reikalai mažiau svarbūs? Ar mū
sų ■ stovyklų veikėjai ir kultūrininkai 
negalėtų ir šiandien pajudėti, kaip 
anuomet, kai l>uvb organizuojama 'pa
rama už Lietuvoj reikalus, pasiryžti* 
siems kovoti krepšininkams?

Pirmosios sumos jau surinktos ar 
pažadėtos („Mūsų Kelias“, „Patria“, 
NeUstadto lietuviai). Ar tik tiek? 
Visose zonose daug stovyklų ir nema
ža jose lietuvių. *Tegu kiekviena sto
vykla atlieka savo pareigą lietuviška
jai kultūrai ir tuo pačiu sau. Tegu 
kiekvienas pinigingesnis lietuvis < ne
galvoja, kad jo markės pajudins pa
saulį ir atneš laimę, dūlėdamos koji
nėje. Jei dalis tų markių garbingai 
būtų įdėta į Kultūros Fondą, buvęs jų 
savininkas galėtų jausti didžiulį pasi

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis kun. 
Pr. Juro jubiliejaus proga, „Ameri
koje“ rašydamas apie jubiliejato nuo
pelnus lietuviškajai knygai, gana vaiz
dingai apibudina ir tą padėtį, kurioje 
dabar yra Amerikoje lietuviškoji kny
ga. Tą įdomų straipsnį čia kiek 
sutrumpinę duodame ir savo skaity
tojams.

„Buvo dienos, kada Amerikos lietu
viai išleisdavo nemaža knygų, ir tai 
stambių: Daukanto raštus, Kudirkos 
veikalus, Basanavičiaus surinktąsias 
pasakas, storus gamtos • ir istorijos to
mus, kartais siekiančius' arti tūkstančio

Kadaise skaitėme ir leidėjų vardus 
— kun. A. Milukas, Olševskis, Pauk
štys, Tėvynės Mylėtojų Draugija, ir dar 
kitų. Buvo tai šviesos nešėjų, kultūros 
darbininkų vardai.

šiandien lietuviškos knygos, geros 
knygos, pasirodymas šioje šalyje toks 
pat retas paukštis, kaip gulbę Lietuvos 
ežeruose.

Didelėje mūsų išeivijoje yra žaizda, 
kurios pavadinimas — lietuviškoji 
knyga.

Kadais toji knyga čion buvo gyva- 
Šiandien ji miršta, ir su ja sykiu nyk
sta brangus kultūros žiedas — lietuviš
kasis raštas ir žodis.

Ta knyga miršta ne dėl to, kad jau 
visai nebūtų skaitytojų. Jų būtų, tik 

tenkinimą, kad ir jie prisidėjo prie 
savo tautos garbės-

Būtų labai gražu, jei stovyklos im
tųsi iniciatyvos. Kiekviena stovykla 
neatidėliodama galėtų sudaryti komisi- 
jėles, kurios tam tyčia sukviestuose 
lietuvių susirinkimuose aptartų Kultū
ros Fondo reikalą ir kiekvieną lietu
vį paragintų atiduoti savo duoklę. Kas 
maža turi, tas tikriausiai atiduos savo 
ikatikėlį, bet tegul atiduoda savo įna
šą ir turtingasis. Tegu taip' įvyksta 
visose trijose zonose, • ir pasekmes ma
tytume vertas visų pastangų. Pradžia 
visada sunki: ir neustadtiečiai galėtų 
papasakoti, kad jie ne iš kanto suju
do, bet vis dėlto sujudo, įsisiūbavo, 
šitaip galėtų ir turėtų įsisiūbuoti visi.

Norėčiau būti konkretus ir pakviesti 
čia kiekvieną stovyklą atlikti savo 
šventą pareigą lietuvių kultūros atei
čiai, bet Sitam reikalui man trūksta 
žinių, ypač ir todėl, kad esu jau to
lokai nuo Vokietijos- Tikiuos, kad 
atskirose zonose susiras iniciatorių, o 
anglų zonoje, kur šis reikalas dabar 

nėra, kas jiems knygą į rankas paduo
tų. Išimtį sudaro tik komunistai, ku
rie turi organizaciją savo raudoniems 
raštams ir leisti ir platinti. Tuo tarpu 
nei katalikai, nei socialistai, nei tau
tininkai, ar visi bendrai planingos kny
gos organizacijos nepalaiko. Kartais 
esti popierinių planų ir tokių pat idė
jų, neišvystančių Įsikūnijimo gyve
nime. Kartais yra net ir organizacijų, 
kurios tačiau liovės variusios savo pas
kirtį. Tokia Tėvynės Mylėtojų Drau
gija nėra mirusi, turi ir šiek tiek ka
pitalo, bet knygų neleidžia ....

Ta lietuviška knyga, kuri dar pasi-
rodo šioje šalyje, tėra dažniausiai al
stiklinis dalykas, arba proginis reika
las. Kas turi pinigų, kartais ir sau pa
gerbti išsileidžia knygelę, jei tik randa 
„rašytoją“ ar pats sugeba plunksną pa
vedžioti. x į! »

Taip tarpas nuo tarpo išeina lietu
viška knyga čia Clevelande, čia Brook- 
lyrie, čia Greene, čia Chicagoj. Pasi
rodo vieniša, baili, nežinanti, kaip tuos 
skaitytojus rasti ... Turtinga toji 
Amerika, ir daug pasiturinčių lietuvių 
joje esama, b mūsų knyga — pasku
tinė — akarmaliuvienė. Skurdžiai yra 
lietuviai tremtiniai Vokietijoje, be sa
vo namų, be savo žemės, be duonos 
kąsnio ir be ateities, o lietuvišką kul
tūrą ir lietuvišką knygą neša jie 
aukštai.

Vieno žmogaus ir šiandien uoliai, 
nenuilstamai, su UĮeile ir ištverme yra 
puoselėjama lietuviškojo rašto kibirk
štėlė šioje šalyje.

Tai daro kun. Pranas Juras, Lawren
ce lietuvių parapijos klebonas.

Būdamas kunigas, jis yra atkreipęs 
dėmesį religinėn literatūron^ Jis iš * 
spausdino eilę šios rūšies veikalų, ku
rių dalis skirta seniems ir paprastiems 
skaitytojams — tokio senovinio po
būdžio religiniams skaitymams dirvos 
dar esama.

Tarp šių kun. Pr. Juro išleistų kny
gų yra maldaknygių,, šventųjų gyveni
mai, turintys netoli 1.000 puslapių, 
„Kristaus sekimas“, jo paties „Prana
šystės“', Naujasis Testamentas ir kilos.

Kun. Pr. Juras atkreipė dėmesio į 
pasaulėžiūrinius leidinius. Neseniai 
jis išspausdino K. Čibiro parašytą 
„Komunizmas — Antikristo religija“.

pats aktualiausias, (kol susiorganizuos 
Kultūros Fondas, būtų gera, jei visą 
reikalą į savo rankas pasiimtų švieti
mo Valdybos įgaliotinis kultūros rei
kalams V. Cižiūnas. Susisiekęs su sto
vyklų kultūrininkais, jis tikrai išju
dintų juos, jei patys neišjudėtų.

Gyvendamas pereinamojoje sto
vykloje Seedorfe, gavau patirti, kad 
dalis lietuvių, baigę savo dienas Vo
kietijoje, tiesiog neturi kur dėti liku
sių niekur nepanaudotų šimtų ar net 
tūkstančių. Su tais pinigais jie atlie
ka kartais tiesiog anekdotiškai išro
dančias operacijas ir dar nepajėgia at
sikratyti visomis markėmiąj. Jei to
kiais atvejais būtų lankstus žmogus, 
kuris apeitų kiekvieną kambarį, kiek
vieną išvykstančiųjų lietuvių grupę ir 
išsikalbėtų su kiekvienu lietuviu, ligi 
šiol jau būtų buvusios surinktos didžiu
lės sumos, iš kurių' būtų galima buvę 
paskirti ne vieną premiją, išleisti 
knygą ar paremti kitą kokį reikalingą 
kultūrinį darbą ar sumanymą.

O iki šiol dar gana tylu.
Paskubėkime, broliai iš Flensburgo,

Ii- grožinis žodis yra patraukęs kun. 
Pr. Juro dėmesį. Jis išleido „Vai lė
kite, dainos“, nūn spausdina Jurgio 
Baltrušaičio raštus, padengė bemaž 
visas spaudos išlaidas knygai „Kur Ba
kūžė Samanota“ ir kitais atvejais yrą 
parėmęs lietuviškuosius raštus-

Paskutinius kelerius metus kun. Pr. 
Juras savo pinigu bus išleidęs apie dvi
dešimt knygų.

Kun. Pr. Juras ne tik spausdina, bet 
stengiasi mūsų knygą ir į žmonių ran
kas įsprausti. Ta veikla juo labiau 
brangintina, nes šioje šalyje mūsų 
spausdintam žodžiui kaip tik ir sun
kiausia pasiekti skaitytoją . ...

Būtų gražu ir gera, kad tasai knygos 
platinimas susilietų į platesnę srovę, 
kurion įsitrauktų daugiau žmonių, nes 
vienam ar dviem asmenims tai sunkus, 
neįmanomas darbas, ir jis gali būti vien 
maža dalelė apkuoptas, o visame di
deliame plote taip ir liektisi tas nykus > 
mūsų kultūrinio mirimo išeivijoj vaiz
das, — neveikimas, nesįldomėjimad, 
apatija ir agonija.

Nuo žilų amžių lietuvių tauta buvo 
kūrybinga ir turtinga savo sielos 
šviesa.

Džiugu, kad atsiranda žmonių, ku
rie ir sutemose puoselėja tą mūsų ža-‘ 
mės žodžio šviesą, kursto ją nepalan
kiuose vėjuose.

Tikėkim, kad ta šviesa neges, bet 
vis plazdės ir augs, ir įsidegs galinga 
bei skaidri laisvoje tėvų žemėje.“

A- Vaičiulaitis

PROF. KJ PAKŠTAS DĖSTO GEO
GRAFIJĄ

Kalifornijos Karo akademija prof. 
K. Pakštą pakvietė dėstyti Europos 
geografiją. Vienas paskutinių prof. K. 
Pakšto veikalų yra „Mažosios Lietuvos 
problema“.

PROPAGANDINĖS KNYGOS ANGLŲ 
KALBA

Lietuvai Vaduoti Sąjunga yra išsiun. 
tinėjusi įtakingesniesiems amerikie
čiams knygą „Timeless Lithuania“. 
Taip 'pat leidžiama angliškai sutrum
pinta lietuvių kalba išleista knyga 
„Lietuva tironų pančiuose“* ■

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Viktoras Šimaitis Vyturėliai laukuo

se — eilėraščių rinkinys, skirtas mo
kyklinio amžiaus vaikams, -gausiai 
iliustruotas spalvotomis dailininko P. 
Osmolskio e iliustracijomis. 1947 m. 
Kaina 5,— RM. Gaunamas LTB 
Wurtt. kom. spaudos Skyriuje (14b) 
Tiibingen, Karlstr. 11.

Į TAIKOS RYTOJŲ
šituo vardu Liet. Skautų S-gos 

30-ties metų 'sukakčiai yra išleistas 
skautų gyvenimo' vaizdų albumas su 
trumpa skautų gyvenimo apžvalga ir 
kitais paaiškinimais lietusių, prancū
zų ir anglų kalbomis.

Plačiausias skyrius yra — Skautai 
tremtyje, mažiau vaizdų iš skautų gy
venimo ’ ir stovyklavimo Lietuvoje. 
Panaudojami daugiausia „Skautų Aide“ 
spausdinti atvaizdai. Albumėlis kuk
lus, bet rūpestingai paruoštas; 36 psl., 
didelio formato.

Tolko, šlezvigo., Eckernfordės, Luhe- 
cko, Hamburgo, Eutino, Oldenburgo, 
Stadės, Itzehoe, Glūckstadto ir kitų 
man žinomų ir nežinomų vietų! Pa
skubėkime, kad nepraeitų dar savaitė 
ar kad neišvažiuotų dar naujas trans
portas, neatlikęs savo pareigos!

K. Barėnas

1941 melais žiema buvo gili, o pa
leidimas atėjo staiga. Patilžusiu snie
gu užsikimšo griovių ir upeliūkščių 
patiltės, ir. per porą dienų visi Pa
traktų laukai virto didžiuliu ežeru. 
Vanduo užtvindė kiemus, tvartus ir 
kluonus.- Mokyklos kalnelis pasidarė 
lyg nedidelė sala vidury tyvuliuojan
čių laukų. Į pamokas ' beateidavo tik 
keletas artimesnių vaikų: juos tėvai 
atjodindavo arba nešte atnešdavo. To
limesniųjų nebesirodė nė vienas.

I mokykla niekas nebeužeidavo, ir 
Bronius niekur nebeišeidavo. Po pa
mokų jis ilgai sėdėdavo po langu, 
paklausydavo radijo arba mėgindavo 
ką dirbti, bet niekas nesisekė: širdį 
slėgė sunkus netikrumas. Išeiti kur, 
pasikalbėti negalėjo, nes žinojo, kad 
mokykla sekama, o šiokiu metu tik su 
dideliu reikalu žmonės teišsijudina iš 
namų, fę kiekvienas pasirodęs laukuo
se nusekamas su dėmesiu.

Vieną rytą į mokyklą nelauktai atė
jo Trakinių Gintukas. Jis buvo pur
vinas ir šlapias aukščiau kelių, bet 
gyvas ir smagus:

— Nagi tu?! Ar mirties ieškoti išė
jai!? — nustebo Bronius, bet berniu
kas tik gudriai nusišypsojo, o pertrau
kos metu įbėgo į kambarį ir pasakė:

.— Vytas' prašė, -kad šiandien užei
tum.

— Parvažiavo? — paklausė moky
tojas, bet berniukas tik linktelėjo gal
va ir išėjo.

Nors Bronius už Vytą buvo žymiai 
vyresnis, bet juodu dar' iš nepriklau
somybės meto rišo.glaudūs nesuintere
suoto draugiškumo ryšiai. Kai liau
dies valdžia pakeitė respublikos val
džią, ir juodu buvo atleisti iš tarnybų, 
Vytas pasakė:

—Kol iš universiteto nemeta. aš pasi
lieku studijuoti, o tu važiuok į kaimą, 
tik, gink Dieve, ne į savo.

Vyto gimtajame kaime tada pasidarė 
laisva mokytojo vieta, ir Broniui pa
vyko čia įsikurdinti.

Nuo to. laiko juodu tebuvo susitikę 
tik vieną sykį, kai Vytas parvažiavę ir 
pasakė, kad reikia surinkti nedidelį 
būrelį vyrų, kurie būtų viskam pasi
ryžę- Bronius juos palengva susirinko 
ir laukė. Ir dabar vėl . • •

Ilgai Bronius svarstė, kaip neįtartam ' 
patekti į patį patrakj, ir patenkintas 
šypsojosi, kad Vytas pakankamai apsu
krus ir tokiu metu pas jį neina.

Po pietų Bronius užsimovė ilgus 
batus ir išėjo. Pakeliui aplankė keletą
vaikų, paklausinėjo juos, naujų darbų 
davė- Tegu visi žino, kad tuo metu, 
kai mokiniai negali, . pats mokytojas 
ateina pas juos.

Jis užėjo ir pas Naujelį, kurio slap
tai priežiūrai buvo pavesta visa apy
linkė, pamokė vaiką, pasišnekėjo su 
juo pačiu apie sunkų pavasarį, truk
dantį normalų darbą, ir išėjo toliau. 
Pas Trakinius užėjo tik lyg praeida
mas. Namie terado motiną ir Gintuką.

— Bet gal ir nereikėtų, — bandė 
savo nuomonę pasakyti Bronius, bet 
Vytas jį nutraukė:'

Savo .broliu leisk man pasitikėti. Juo 
gali tikėti ir tu. Pagaliau, ar tėvynės 
išvadavimo darbas neturėtų būti ir^ 
į jūsų programą įtrauktas?

— Milicija! — staiga nutraukė jų 
kalbą pro duris įpuolusi motina. — 
Slėpkite!

Berniukas tuoj nusišypsojo daug žinan
čio šypsniu, bet mokytojas, pasisvei
kinęs su motina, prisėdo prie jo ir
liepė parodyti knygas- Gintukas neno
rom dėstė jas ant stalo ir žvilgčiojo 
į duris.

Netaikus įėjo ir Vytas. Jis buvo ' 
purvinas -ligi pusės aulų. Nusibraukė 
rankas į kelnių šlaunis ir pasveikino 
Bronių. Jis irgi manąs mesti studijas. 
Ar taip, ar taip naudos iš to maža be
išeisią. Bernai į komisarus išėję, ir ką 
motina viena čia bepasidarysianti.

*Jis kalbėjo piktai, tarpais įterp
damas stiprų keiksmažodį.

— Še, kiaulių tvartai visiškai sugriu
vo! Jeigu dar taip, tai čia ir kiaulės 
pradės šeimininkauti.

— Argi aš dėl to kaltas, kad mane 
bari? Verčiau pranešk valsčiaus par
torgui, ir tuoj bus sutvarkyta, — su 
juoku jį nutraukė Bronius.

— Ne, ne! Tai ne tau, bet tiems vi
siems velniams .... O pats vyrukų ar 
susiradai? — staiga paklausė, visiškai 
pakeitęs toną.

— Yra! — šyptelėjo Bronius.
— Tai va ir tau! — Jis pasilenkė ir 

paėmė ii pasuolės senų skudurų ryšulį. 
Čia rasi šešis. Pirmai pradžiai užteks. 
Kai reikalas atrodys rimtesnis, bus ir 
sunkesnio kalibro. Šaudmenų irgi yra.

Motina tuo tarpu užsimetė kailinius 
ir išėjo pro duris, o mokytoją? metė 
žvilgsnį į-užstalėje sėdintį Gintuką.

— Būk ramus, — pamatęs jo žvilg
snį, pasakė Vytas. — Kas reikia žinoti, 
jis žino.

— Kur? — paklausė Vytas.
— Kelučiu pro Duodžius atvažiuo

ja. Ir du kareiviai raiti.
— Tu neišeik, palauk! — pasakė*
Vytas, pagavo ryšulį nuo stalo, iš

bėgo į .priemenę ir tuoj grįžo atgal.
Kad juos perkūnėlis! — nusikeikė, 

ir tuo pačiu metu iš mišką pusės pro 
langą šmėkštelėjo raitelis.

Vytas metė ryšulį ant stalo, išsi
traukė iš kišenės pistoletą ir pasakė 
Broniui:

— Išsitrauk vieną ir tu. Tik greitai !{t 
Gyvo manęs jie nepaims!

Jis atsistojo už krosnies kampo ir 
atsisuko į duris, bet' motina prišoko 
prie jo ir pristūmė atbulą prie sienos 
gaje suolo.

— Tūpk ... Ir melskis, kad sargas 
savo sparnu pridengtų! —kalbėjo paš
nabždom, bet su tokia nežemiška balso 
jėga, kad Vyto keliai iš karto palinko; 
paskum ji paėmė ant suolo Vyto nu
mestą milinį ir užkabino juo.

— O judu mokytis! — atsisukusi į 
mokytoją ir sūnų pridėjo.

Bronius su Gintuku greitai pasilenkė 
prie knygų, nors nei vienas, nei kitas 
nesugaudė, nuo ko pradėti.

Troboj iš karto pasidarė taip tylu, 
kad iš kiemo tuoj pasigirdo ayklių tap- 
nojimas ir žmonių kalbos.

Motina stovėjo vidury trobos ir žiū
rėjo į Vytą. Jo paties nebuvo matyti.

MOTI N Ji 
iš romano „Žemė ir šmonės"

tik atrodė, kad milinis nuo suolo galo 
kiek atsipūtęs, ir tik ii po padalkų bu
vo matyti, gal tik šiaip sau pastatyti, 
purvini batai. Bet ji paėmė kibirą ir 
taip salia suolo pastatė, kad ir tie din
go. Paskum nusivilko kailinius ir dar 
ant viršaus pakabino.

— O jūs ar nevalgę būsite. Ir tam
sta, vienas gyvendamas bene ką geresnio 
gauni. Kol turime, valgykim- Kad ne 

JURGIS JANKUS
taip toli būtum, sakyčiau, kasdien ateik 
pavalgyti. Ką tenai gali pasidaryti. O 
ar supranta kas, kad dėl jų gero’ varg
sti. Tarnaitę ijegi samdysdes. — Ji vi
siškai nekreipė dėmesio, ar kas jos 
klauso ar ne, bet didelį kirvį pagavusi 
trankiai skaldė malkas ir kalbėjo taip, 
lyg būtų jau kelias valandas kalbėjusi. 
Už durų pasigirdo žingsniai, ir įėjo 
milicijos įgaliotinis, vienas policininkas 
ir du rusai enkavedistų uniformomis.

— Tai ir tamsta čia? — mokytoją 
pamatęs, pasakė įgaliotinis.

Jo balsas buvo toks, kad sunku bu
vo suprasti, ar jis nustebo, ar apsi
džiaugė čia jį pamatęs, bet mokytojas 
ramiai atsakė:

— O ką kita veikti? Vaikai į mo
kyklą ateiti nebegali, tai pats pakie
miais einu ir pamokau, kad perdaug 
neatsiliktų. Išmokyti juk reikia — pa
tys neišmoks. Įgaliotinis tik nusišyp
sojo ir atsisukęs į motiną paklausė:

— O kur sūnus?
— Nagi va, mokosi, — atsakė toji.

. — Bet Vytas? — su lengva šypsena 
vėl paklausė įgaliotinis.

— Kaune, — atsakė motina ir pasi
lenkė prie malkų.

— Bet jis šiandien parvažiavo.
— šiandien? — nustebo motina.
— Na, tamsta jau tokio nekalto vei

do nerodyk, mes žinome. Jis susistabdė 

autobusą prie parko, išlipo ir takais 
nuėjo namo. Gal ir dabar dar sakysi, 
kad jo nėra? — jau kiečiau kalbėjo 
milicijos įgaliotinis.

— Kaip aš sakysiu, kad yra, jei jo 
nėra. Jau trečias mėnuo, kaip nebuvo.

— Bet aš gi sakau . . . mėgino per
traukti įgaliotinis, bet ji varė toliau:

— Gal ir atvažiavo, tik namo tai ti
krai nebuvo parėjęs. Jei netikit, ieš
kokite. Juk ne adata. Juosmenyj negi 
paslėpsiu.

Ji kalbėjo labai paprastai, o pasku
tinius žodžius pasakydama net nusi
šypsojo.

Milicijos įgaliotinis pasikalbėjimą 
persakė rusiškai vyresniam enkavedi
stui ir atsisukęs pridūrė:

Bet kai rasim, motin, bus nebege
rai. Ir ne tik jam, bet ir visiems.

— Sakykite, ką jis padarė, kad jo 
taip ieškote? Ar jau vaikui būtų galva 
susisukusi?

— Ką ji sako? — paklausė enkave
distas, o sužinojęs nusijuokė:

— Geras vaikas! Galva jam tai tikrai 
susisuko, bet mes atsuksimi

Jis pasakė kietai ir su tokiu juoku, 
kad motina net sušuko:

— O Jėzau! — ir jos veidai pabalo, 
o vėliau išlengva pradėjo apsinešti 
tamsiu žalsvumu. Ji išlengva padėjo 
kirvį ir ėmė šluostyti sausas rankas į 
priekyštę, o jie valandėlę žiūrėjo į ją, 
paskum enkavedistas pasakė:

— Supranti rusiškai?
— Suprantu, — atsakė motina taip 
pat rusiškai.
— Tai klausyk. Parodyk, kur sū‘ 

hus, ir aš užtikrinti, kad jam nieko 
bloga neatsitiks.

—Bet, ką jis padarė, kad jo, kaip 
pikto žvėries, ieškote, — vėl klausi
nėjo motina.

— Ir tamsta nieko nežinai?
— Iš kur. aš žinosiu. Kad‘būčiau ži

nojusi jį negerais keliais einant, Dieve 
tu mano, būčiau pėsčia į Kauną nu
ėjusi. Nemanykite, kad aš prasta mo
teris, kaimietė, o jis studentas . . . 
Aš koja prisimynusi dar būčiau jam 
visus vėjus iš galvos išmušusi. Jis 
visą laiką toks geras vaikas buvo.

— O ką gi padarysi, motin1? — su 
užuojauta prašneko ir enkavedistas. — 
Aš irgi žinau, kad jis nekaltas, bet 
gudrūs fašistai įtraukė į savo tinklą. 
Ar ne juokai, jie galvoja darbininkų 
valdžią nuversti, bet patys bijo įkišti 
kailį, tai prisikalbina tokius vargšus, 
kaip tavo sūnus. Mes jam užtat ir nė 
nemanome ką nors daryti. Jis tik pa
sakys, kas jį prikalbino, ir mes jį 
paleisime. Mes jam ir mokytis padė
sime. Jeigu tik panorės, galės gauti 
stipendiją ir mokytis, kiek tik širdis 
geidžia.

— Gerai būtų, — -atsiduso motina. —1* 
Visliek iš tų kelių hektarų išmokyti jo 
nebepajėgsiu. O še — dar ir kitas 
auga . . . Ko reikėtų! . . . Tai jeigu 
jau tikrai žinote, kad yra atvažiavęs, 
prisėskite ir palaukite — pareis. Gal 
pas pažįstamus užėjo pasišnekėti ir už* 
gaišo. Aš va tuoj užkąsti pataisysiu. 
Ir draugus pasišaukite, ką jie ten da
bar ant kiemo stirs, — ji šnekėjo ir 
vikriai ėmė suktis apie židinį.

— Bet jis yra čia. Mes žinome! — 
pasakė enkavedistas. Jo balsas dabar 
buvo šaltas ir pilnas kietumo.

Motina stabterėjo, atsisuko į jį ir 
patraukė pečiais.

— Žinokitės, .— atsakė. — Širdies 
išėmusi neparodysiu. O jeigu ir rody
siu, vistiek netikėsite.

Pasakė, nusisuko, pasiėmė iš spin
telės gabalą lašinių ir ėmė skutinėti* 

Per tą laiką antrasis enkavedistas ir 
milicininkas apžiūrėjo palovius, už
krosnį, spintą, o vyresnysis, nužiūrėjęs 
motiną nuo kojų ligi galvos, pro dan
tis pratęsdamas, pusiau dainuodamas, 
iškošė: »

—' Gerai. Mes paieškosim. Pirma1 
paieškosim, o paskui palauksim-

Į antrąjį enkavedistą pasakė:
— Tu pasilik ir žiūrėk juos. Kad 

nė vienas kojos niekur neiškeltų. Ir 
į tą pusę pažiūrėk- Jei pamatysi, ką 
ant miško einant ;— sustabdyk, o jei
gu eis čia, tegu ateina, bet atėjus neiš
kišk.

Pasakė ir išėjo. Buvo girdėti kaip 
užlipo ant aukšto, paskum nuėjo į se
klyčią. Po gero pusvalandžio išėjo į . 
kiemą ir nuėjo į tvartus. (b. d-)
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Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos Organizaciniam Ko

mitetui, Londone

Lietuvių tautos atžalynas

Nuoširdžiai sveikiname besikurianr 
čios Didžiosios Britanijos Lietuvių 
-Sąjungos Organizacinį Komitetą ir lin
kime suburti į Sąjungos eiles visus, 
kaip nuo seniau gyvenančius, taip ir 
naujai atvykstančius lietuvius.

Mes tikimės, kad vietos lietuvių pri
tyrimas ir krašto sąlygų pažinimas iš 
vietos pusės ir nepalaužiamas tremti
nių pasiryžimas išsilaikyti ir grįžti į 
Tėvynę, išugdys Didžiosios Britanijos

Lietuvių Sąjungą į stiprią organizaciją, 
kuri ne tik sugebės tinkamai atstovau- buvo vaikų darželiai. Hannoverio apy- 
ti lietuvių interesus D. Britanijoje, 
bet taip pat išvarys platų barą kovoje 
už tautų laisvę Atlanto chartos ir JT 
dvasioje, šalia kitų gausingų lietuvių 
išeivijos organizacijų, sėkmin'gaįi dir
bančių plačiame pasaulyje.

LTB Zoninė Taryba ir Baltų Cen
trinės Tarybos lietuvių atstovai

Kai tik lietuviai tremtiniai bent Paikų darželiai Hannoverio apygardoje 
kiek didesniais būreliais susitelkė į 
UNRRA-os išlaikomas stovyklas, tuo
jau imtasi organizuoti įvairias švieti
mo įstaigas. Gal vienos iš pirmųjų

gardoje 1945 m. įsikūrė keturi lietu
vių vaikų darželiai, švietimo Valdy
boje jie įregistruoti sekančiomis dato
mis: spalių mėn. 1 dieną Lehrtėje ir 
Braunschweige, spalių mėn. 31 d. —, 
Watenstedte ir lapkričio mėn. 1 dieną 
Celėje, kuris vėliau 
Wolterdingeną, Kr.

1946 metais vaikų 
go. Vasario mėn.

buvo perkeltas į 
Soltau.

Tiesa apie Tarybinę Lietuvą
(2) „Valstybinis 

žiamas įstatymas“, 
-me nr« LTSR 
Tačiau . • .

/ „Ar pagalvojo
Pramonės, Miškų Pramonės, Žuvų Pra
monės ir Statybinių Medžiagų Pramo
nės Ministerijų vadovai? Juk dėl jų 
sužlugo balandžio mėnesį respublikoje 
bendrasis gamybinis planas.

Niekaip nepateisinamas miškui pra»- 
monės atsilikimas. Liaudies ūkio at
kūrėjai negavo aną mėnesį tūkstančių 
kubinių metrų piautos miško medžia
gos; beveik visai negaminta fanieros. 
Vartotojas laukė nesulaukė degtukų, 
paprasčiausių baldų.

Pagrindinė gėdingo atsilikimo prie
žastis yra ta, kad ministerijos vadovai 
nesilaiko valstybinės planinės drausmės. 
Visas ministerijos vadovų dėmesys vie
našališkai nukrypo į miško ruošos, 
plukdymo ir išvežimo barą- Niekas iš 
vadovaujančių draugų betarpiškai ne
sirūpina medžio apdirbimo .pramone. 
Lentpjūvės ir degtukų fabrikai liko be 
žaliavos. Du trečdaliai medžio apdir
bimo pramonės įmonių neįvykdė savo 
mėnesinių gamybinių planų.

Nerimą kelia ir lengvosios pramo
nės netikęs darbo stilius. Šios pramo
nės šakos įmonėse visiškai nepaisomi 
gamybiniai uždaviniai atskiromis pre
kių rūšimis*, iš 19 svarbiausiųjų ga
minių 15 rūšių produkcija balandžio 
mėnesyje nesiekė plano lygio! Ypač 
atsilieka tekstilės pramonė, kurios įmo
nės liko skolingos valstybei tūkstančius 
metrų medvilninių, vilnonių, lininių ir 
šilkinių audinių. Tiesa, respublikos 
audyklų darbą stabdo verpalų stoka. 
Bet jau laikas baigti aimanuoti dėl dis- 
proporcijos tarp verpimo ir audimo 
įrengimų pajėgumo, kuri paveldėta 
dar nuo buržuazinės Lietuvos, ir im
tis plėsti savas verpyklas. Gi tuo* tar
pu „Trinyčių“ verpykla dirba vis blo
giau: iš mėnesio į mėnesį smunka ga
mybos lygis ir verpalų .kokybė* Kom-

planas — nepalau- 
—- rašo 113 (1250) 

oficiozas „Tiesa“.

apie tai Vietinės

binate pasikeitė per trumpą laiką trys 
direktoriai ir keli vyriausieji inžinie
riai. Naujai paskirti vadovai net ne
žino nuo ko pradėti, ko griebtis, o mi
nisterija ir trestas jiems nepadeda.

Reikia atvirai pasakyt, kad kai ku
rie partiniai darbuotojai — ypač par
tijos Šiaulių ir Klaipėdos.miestų komi
tetų — tiesiog susjtaikstė su pažemin
tais planais, su valstybinių uždavinių 
nevykdymu, su planinės drausmės lau
žymu.“

Taip 
Bet ir 
dengia 
tojų nemokšiškumą.

aimanuoja „Tiesos*4 vedamasis- 
kiti straipsniai nemažiau ati; 
netvarką, apsileidimą į tvarky

darželių šeima au- 
1 d. įregistruotas 

vaikų darželis Hannoveryje, kovo mėn. 
17 d. — Okeryje (Harz), balandžio 
mėn. 10 d. — Deinsene ir Kreiensene 
(Greene) ir birželio mėn., 17 d. — Le- 
benstedte. Šis paskutinysis buvo gau
siausias vaikų darželis visoje Hanno
verio apygardoje; jį lankė 59 vaiku
čiai. Taip 1945/46 mokslo metų gale 
visoje apygardoje jau veikė 10 vaikų 
darželių, kuriuos lankė 249 vaikučiai 
ir juose dirbo 13 auklėtojų. Visose 
kolonijose vaikų darželiai greit įsikur
ti negalėjo ypač dėl to, kad trūko 
auklėtojų. Vaikų darželių auklėtojų 
trūkumui pašalinti 1946 m. vasarą 
Detmolde surengti dviejų mėnesių 
vaikų darželių auklėtojų kursai davė 
jaunų auklėtojų ir Hannoverio apygar
dai. Steigėsi ir naujų darželių: 1946 m.

rugsėjo mėn. 6 d. buvo įkurtas darže
lis Reppneryje, 1947 metų vasario 
mėn. 1 dieną — Clausthal’yje, o kovo 
mėn. 15 dieną — Gottingene* Tačiau 
DP kolonijos yra nepastovios. Nenuo
latinės yra ir lietuvių švietimo bei 
auklėjimo įstaigos. Štai jau 1946 m. 
gale likviduojasi lietuvių, kolonija Le- 
bcnstedte, kurioje buvo apie 800 tau
tiečių, ir jos darželis uždaromas. Di
delė dalis kolonijoje buvusių lietuvių 
atsisakė DP teisių, pradėjo vėl priva
čiai gyventi, o savo vaikučius atidavė 

i vėl vokiškoms švietimo bei auklėjimo 
, Įstaigoms. 1947 m. birželio mėn. 27 d.

užsidarė tr Kreienseno (Greene) vaikų 
darželis, nes ši lietuvių kolonija per
kelta į Hallendorfą, kur jau anksčiau 
gyveno apie 100 lietuvių, turėjo savo 

■ pradžios mokyklą, bet vaikų darželio 
suorganizuoti nebeįstengė, nes trūksta 
auklėtojo®.

Taip 1947 m. liepos mėn. 1 dieną 
Hannoverio apygardoje veikė 10 vaikų 
darželių, kuriuos lankė 196 vaikučiai: 
104 berniukai ir 92 mergaitės. Reli
gijos atžvilgiu jie taip pasiskirstė: 104 
R. katalikai, 89 ev. tikybos ir 3 kitų 
religijų. Darželis sutelkia priešmo. 
kyklinio amžiaus, nuo 2 iki 6 m., vai
kučius. Vaikų darželių auklėtiniai 
metais taip pasiskirstė: dviejų metų — 
10 v., trijų metų — 50 v., 4 metų —

LVS seime nu
tarta dėtis su 

Taryba
Birželio 28 ir 29 d. Waterbury, Conn, 

įvykusiame Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
seime, po ilgų diskusijų, didele balsų

53 v., 5 metų — 65 v. ir 6 metų — 
18 v.

Stovyklinio gyvenimo sąlygose vaikų 
darželiai yra būtina auklėjimo institu
cija. Čia priešmokyklinio amžiaus vai
kučiai, auklėtojų rūpestingai prižiūrimi, 
jaukiai ir naudingai praleidžia didesnę 
dienos dalį. UNRRA ir Tėvų Komitetai dauguma nutarta pavesti valdybai tei- 

VLIK atstovo dr. 
prašant organizaciją 
Lietuvių Taryba į 
Lietuvos nepriklau-

darželius aprūpinti
Be- 

gau-

SPORTAS
„CANADA44...
Liubecke buvo 
krepšinio rungtynės 
išvykstančių Kana-

„RIGA“ —
Rugpjūčio 4 d. 

ruoštos originalios 
latvių „Rigoa“ ir 
don lietuvių. Lietuviai sulipdė nors 
ir nesusižaidusį, tačiau gan pajėgų vie
netą. Tačiau jau pirmo kėlinio pabai
goje mūsų vyrai išsisėmė, o laike daž
no ž'aidikų kaitaliojimo — patvarieji 
latviai savo kapitalą sutvirtino iki 
12:34. Į pabaigą mūsiškiai vėl susi
ėmė, pasekmė nežymiai švelnėjo, ta
čiau rungtynės baigėsi 48:30 „Rigos“ 
kiek perdideliu laimėjimu*

su-

VO-

šach-

PABALTIEČIAI ATSTOVAUJA 
KIEČIŲ MIESTĄ

Liepos 27 d. įvyko vokiečių 
matininkų rungtynės tarp Hamburgo
šachmatininkų klubo „Unter uns“ ir 
Pinnebergo miesto rinktinės. Buvo 
žaidžiama 34-mis lentomis. Pinneber
go miesto rinktinėn buVo pakviesti net 
10 pabaltiečių, visi iš Pabaltijo Uni
versiteto. Visi „auslanderiai“ savo 
partijas prieš Hamburgo vokiečius 
laimėjo, tik vienas sužaidė lygiomis.

stud, 
ham-

Ypač tvirtai pasirodė lietuvis 
Petrauskas. Pinnebergo rinktinė 
burgiečius nugalėjo 22:12.

LAI-

rung- 
rink-

PABALTIJO UNIVERSITETAS 
MI

Įvykusios 22 lentose šachmatų 
tynės tarp Pabaltijo Universiteto
tinės ir Pinnebergo miesto vokiečių— 
baigėsi 18%-3% universiteto laimėji
mu. Lietuviai, žaidę universiteto rink
tinėje, visas partijas laimėjo! Gražiai 
sužaidė prof. Kairys, stud. Petrauskas, 
stud. Gutauskas ir kt.

Pirmoji lietuvių DP grupė iš anglų okupacinės zonos (Diepholz) išvyksta į Kanadą. Foto E. Gumbelevičiaus

Alpių kalnai aidėjo lietuviškomis dainomis
1947 m. liepos 10—20 dienomis toli' įvairia programa. Vakarienė su iškal- 

iname Bavarijos užkampyje netoli Aus- bos pratybom ir vakarinės 
trų sienos, moksleiviai ateitininkai tu- pamaldos, kiekvieną vakarą 
įėjo savo vasaros stovyklą, surengtą 
Centro Valdybos pastangomis, kur da
lyvavo visų zonų moksleiviai ateitinin
kai. Nepaprastai gražūs vaizdai ir 
aukštieji kalnai sutraukė apie 100 sto
vyklautojų, kurie jau iš vakaro su 
kuprinėm ir ryšuliais iš mažytės Rat- 
holz stotelės pasipylė į aukštąją Obere 
Kalle trobelę.

Kiekviena stovykloje praleista va
landa turėjo jaunuoliui ką nors duoti. 
Kas rytą Buvo laikomos šv. Mišios ir 
skambėjo eAlpėse lietuviškos giesmės. 
Po pusryčių rimtesnio turinio paskaita 
su diskusijom. Pertraukų metu žaidi
mai. Pietūs . iŠ dviejų patiekalų, o 
trečias kalnų uogos — mėlynės, kurių 
stovyklautojai apsčiai rasdavo. Po piet 
laisvalaikis, ir vėl paskaita arba pa
vyzdiniai susirinkimai1, suorganizuoti 
pačių moksleivių. Vakarais laužai su

originalios
ruošiamos
Vėl ne
atvirame

kurios nors kuopos atstovų, 
tuviškos giesmės skambėjo 
ore saulei leidžiantis.

Paskaitininkai atvykdavo 
minėtini dr. Šerkšnas, prof, 
kun. prof. St. Yla, mokyt- 
vičius, gimn. inspektorius J. Kojelis, 
adv. Keturakis ir kt Dalyvavo gau
sus būrys ir Anglų zonos mokai, atei
tininkų. Stovyklautojai suruošė kelias 
iškilas į kalnus, aplankė aukščiausias 
Alpių kalnų keteras Obersdorfe. Iš
leido savo laikraštėlį „Į Aukštumas“. 
Skirstėsi sustiprėję ideologijoj^ už
mezgę naujas pažintis, pasiryžę dirbti 
ir kovoti už kilnių principų įgyvendi
nimą.

Anglų zonos mokai, at-kai dar su
ruošė ekskursiją į žymiąsias Bavarijos 
vietoves. Ąpllankytas ‘Bergstesgadenas, 
su savo vokiškos galybės griuvėsiai^,

vis nauji: 
Sužiedėlis, 
V. Natke-

žavusis Konigsee ežeras, druskos ka
syklos, Chiemsee ežeras 
Versaliu — Liudviko 
ginga pilimi. Visur 
kos dainos.

Tokios stovyklos 
naudingos visai tremties moksleivijai.

A. P. B.

mu antruoju 
karaliaus praban- 

skambėjo lietuvis-

būtų nepaprastai

Lietuvių Tremtinių Baletas
Konstatuojant šį istorinį faktą, rei

kia dar įrašyti, kad „Coppelios“ prem
jeroje tremtyje dalyvavo naujų, jaunų

giamai atsakyti į 
Padalskio laišką, 
dėtis su Amerikos 
bendrą darbą dėl 
somybės atstatymo..

Panašų teigiamą 
ėmęs Tautininkų Centras, neseniai tu* 
rėjęs savo 
N. Y.

Aplamai, 
nusisekusiu, 
skyrių delegatai. 
1,800 dolerių.

Birželio 28 d., Elton viešbutyje, 
įvyko šeiminis bankietas, kuriame da
lyvavo ir kalbėjo Lietuvos atstovas 
Washingtone Pov. Žadfeikis, Connec
ticut valstybės gubernatorius McCo- 
naughy, Waterbury mėras Monagan, 
Amerikos Lietuvių Misijos pirminin
kas adv. A. Olis ir kiti- Vakarienės

stengėsi vaikų 
auklėjimo priemonėmis, 
veik visliose darželiuose 
na ir papildomą maistą.

Hanoverio apygardos 
želiuose 1947 m. liepos 
dirbo 17 auklėtojų. Ju tik 7 buvo cen- 
zuotos (jų 5 yra baigusios Detmolde 
dviejų mėnesių vaikų darželių auklėto
jų kursus). Likusios auklėtojos yra be 
specialaus pedagoginio pasirengimo. 
Tai inteligentės moterys arba mergaitės, 
Lietuvoje baigusios keletą gimnazijos 
klasių ir vaikų darželiuose dirba tik 
todėl, kad trūksta auklėtojų. Švietimo 
Valdybai tektų pasirūpinti kad bent 
trumpalaikiuose kursuose dabartinės 
necenzuotos auklėtojos galėtų gauti pa
grindines pedagogines žinias.

Šioje apygardoje beveik visos auklė
tojos yra atlyginamos iš vokiečių iždo.
Mėnesinis atlyginamas yra ^nevienodas, metu įvyko koncertas, kuriame dalyva- 

operos 
daini-

žaislais.
vaikučiai

dar-vaikų 
mėn. 1 dieną nutarimą yra pri-

suvažiavimą Brocklyn,

LVS seimas galima laikyti 
Dalyvavo beveik visų 

Aukų gauta apie

jis svyruoja nuo 73 iki 250 RM per mė
nesį. Visos gauna lengvai dirbančiojo 
maistą ir rūkalus.

Hanoverio apygardoje Lietuvių Ben
druomenės vaikų darželiai suvaidino 
ypač didelį vaidmenį, nes šioje apy
gardoje gal daugiausia gyvena tų mūsų 
tautiečių, kurie dar 1941 metais atsis
veikino su Lietuva, kurių vaikučiai 
gimė ir augo jau svetimoje žemėje, 
svetimoje aplinkoje, sunkiose sąlygose. 
Todėl daugelis jų tik vaikų darželyje 
iš auklėtojos lūpų išgirdo lietuvišką 
dainelę, lietuvišką pasakėlę, o kartais 
ir pirmuosius lietuviškus žodžius. Mums 
gerai suprantama, kad tokiose sąlygose 
vaikų darželių auklėtojų darbas- buvo 
neprapastai sunkus, bet užtai ir neį
kainuojamai

Pabaigoje tenka priminti, kad 1945/ 
46 m. m. gale visose trijose zonose 
veikė 71 vaikų darželis, kuriuos lankė 
2.134 vaikučiai. Juose dirbo 110 
auklėtojų. 1947 met. sausio mėn. 1 d- 
visose trijose zonose veikė 76 vaikų 
darželiai, kuriuos lankė 2.513 vaiku
čių. Juose 
želiai buvo 
noje veikė 
čiais ir 31 
noje — 37

• ir 59 auklėtojoms ir prancūzų zonoje 
8 darželiai su 110 vaikučiu ir 9 auklė
tojoms.

Kiekvieną dieną iš mūsų Bendruo
menės atsiskiria nemažas skaičius na
rių — lietuvių, kurie išvažiuoja kitur 
pastovesnio ar gal bent geresnio gyve
nimo kurtis, todėl nuolat mažėja 
Bendruomenė, kolonijos glaudinamos, 
o tuo pačiu mažėja ir vaikų darželių 
skaičius. Sunku pramatyti, kada mes 
darželius ir visą savo švietimą gale 
sime perkelti į mielą Tėvų žemę. Ta
čiau čia dirbsime su visu atsidėjimu, 
kol mums atsivers kelias į naują gyve
nimą. J- Kalelioniš

vertingas mūsų tautai.

dirbo 120 auklėtojų- Dar- 
taip pasiskirstę: Briti| zo- 

31 darželis su 1.272 vaiku- 
auklėtoja, amerikiečių zo- 
darželiai su 1.131 vaikučiu

Naujas agronomijos daktaras
THE STORY OF LITHUANIA

Neseniai Amerikoje išleista šio var
do knyga, parašyta kun. Tomo G- 
Chase — Čižausko. Autorius yra Ame
rikoje gimęs ir augęs, tačiau labai my
lįs savo ‘ tėvynę ir jos praeitį plačiai 
išstudijavęs. Knygai įžangą parašė gar
sus Amerikos rašytojas ir žurnalistas 
William Henry Chamberlin, 
taip vertina šitą knygą:
svarbi knyga, kurios puslapiuose 
Veidrodyje vaizduojama Lietuva, 
darželius ir visą savo švietimą, 
vių tautos kova už laisvę, savąją 
tūrą ir lietuvių santykius su slavais,
lenkais ir rusais per šimtmečius ... 
Story tai realių istorinių faktų didy- 
sai rinkinys, tai žinios iš anglų, pran
cūzų, lenkų, rusų, vokiečių ir kitij 
tautų istorinių ir politinių įvykių, 
diplomatinių ir kitokių šaltinių su
rinktos ir gražiai, trumpais bruožais,

vo pianistė Birutė Smetonienė, 
dainininkė Sofija Adomaitienė, 
ninkas AI. Vasiliauskas ir kiti.

Tai buvo septintasis. iš eilės LVS 
seimas. Buvo išrinkta nauja valdyba, 
kurią sudaro: Inž. P. J. Žiūrys, pirm., 
A. S. Trečiokas ir Juozas Ginkus, vi
cepirmininkai, K- S. Karpius, sekreto
rius, J. Kripas, fin. sekr.,* dr. M. J- 
Colney, iždininkas, Helen Rauby ir 
Elena Juškauskaitė, iždo globėjos.

V.

DR. K. GRINIUS VEIKIA
Lietuvių tautos veteranas buv. Ųietu- 

vos Respublikos Prezidentas Dr. Ka
zys Grinius prieš kiek laiko išsiunti
nėjo 24 valstybių galvoms atsišauki
mus Lietuvos reikalu. Visa eilė jų 
pranešė, kad atsišaukimas gautas. O 
Graikijos valdžia liepė savo konsului 
Chicagoje pasimatyti su Dr. Grinium 

, ir gauti iš jo daugiau informacijų apie 
Lietuvą. Dr. Grinius su juo pasikal
bėjo.

Graikų konsulas sakėsi vykstąs į 
Vašingtoną pateikti raportą savo Šalies 
ministerfui. („Naujienos“, nr. 151)

VOKIEČIŲ REPARACIJOS IR 
TREMTINIAI

Šitokia antrašte kun. dr. J. Končius 
„Amerikos“ savaitraštyje yra paskelbęs 
platų straipsnį. Iš jo paaišskėja, kad 
tam tikra sąjungininkų sutartimi dalis 
Vokietijos sumų, susidariusių iš nepi- 
niginio aukso, paimto reparacijų sąs- 
kaiton, ir kapitalai tų nuo nacių Žuvu
sių asmenų, kurie neturi savo turtui 
įpėdinių, turi būti panaudoti nerepa- 
trijuotinų tremtinių šelpimui. Tos su
mos, neviršijančios 2 5.000 000 dol. pa
vestos buvo administruoti Tarpv. Pa
bėgėlių Komitetui- Iš tų sumų atski
riems asiųenims pašalpų skirti nega
lima, bet jos turi būti sunaudotos trem
tinių įkurdinimui, perkėlimo išlaidoms, 
net 
tikra 
želio 
mis 
tiniams, o tik 5% kitiems tremtiniams.

Dr. J. B. Končius įrodo, kad nema
žiau už žydus yra nukentėję, netekę 
viso savo turto ir turėtų santaupų ir 
lietuviai, latviai, estai, lenkai, ukrainie
čiai. Tokiu būdu sutartis yra netei
singa, ir jis atkreipia JAV vyriausybės 
dėmesį į šį reikalą ir sako, kad visiems 
tremtiniams turi būti duodama lygi 
pagelbos dalis — visiems nukentėju- 
siems nuo nacių agresijos, netsižvel- 
giant, ar jie protestantai, žydai, kata
likai, ar visai netikinti.

profesiniam pasiruošimui. Tam 
sutartimi, pasirašyta 1946 m. bir- 
mėn. 14 dieną, teisės naudotis to- 

sumomis pripažinta žydams trem-

Liepos 21 d. Gottingeno Georgia 
Augusta Universiteto Gamtotsmatema- 
tikos fakultete dipt agronomas Petras 
Kaladė išlaikė daktaro egzaminus ir 
įgijo žemėm ūkio technologijos daktaro 
laipsnį.

Dr. Petras Kaladė į Gottingeno uni
versitetą įstojo 1945 m. rudenį ir čia 
žinomo mokslininko Prof. Dr. Tornau, 
Žemdirbystės (Pflanzenbau) Instituto 
Direktoriaus, vadovybėje atliko ilgus 
ir kropščius tyrinėjimus apie krak
molo apeukrinimą ir cukraus gamini
mą iš bulvių. Jo parašytą dizertaciją 
„Chemische Beitrage zur Starke , Hy- 
drolise“ aprobavo, minėto Prof. Dr. 
Tornau, ir Chemijos' Instituto Direk
torius Prof. Dr. Brockmann-

Dr. P. Kaladė žemės ūkio gamyba 
pradėjo domėtis jau seniai ir Lietu
voje praktiškai šioje srityje dirbo. Jo 
specialybė — cukraus, krakmolo, acto, 
spirito, vyno, marmelado gamyba, vai
sių konservavimas ir t. pan. Šios 
specialistai Lietuvoje yra ypač 
lingi ir jų laukia plati darbo 
Naujajam daktarui, žemės ūkio 
nologui, linkime daug sveikatos 
šaus darbo

„Tėvynė“ 
,Tai labai 

kaip 
j o,s 

gale- 
kul-

supintos , . . Knyga apima arti tūk
stančio metų laikotarpį, vaizduoja Lie
tuvos praeitį, jos didybę ir garbę, jos 
žmonių ir jų vadų stabmeldystės ir 
krikščionybės erų, Lietuvos nykimą ir 
vėl kėlimąsi ir išilaisvinimą, atstatomą 
Lietuvos valstybę, jos kultūrom pažangą, 
politinius etapus etc. . . •“

Nelengvose tremties sąlygose, bet 
patriotiniu pasiryžimu ir pilietiniu 
pasiaukojimu tremtyje esantieji Lietu- , . .. _
vos baleto dalyviai, susibūrę Augsbur^ baleto šokėjų,* kurie yra išėję A. Lie- 
go Hochfeldo stovykloje, liepos 28 pino baleto mokyklą Kasselyje. Lin- 
dieifą Ludwigsbau teatre atidarė Lietu
vių Tremtinių Baleto teatrą.

Baleto teatras atidarytas Delibes ba
letu „Coppelia“, kuriuo buvo atidary
tas ir valstybinis Lietuvos baletas.

Šio istorinio fakto organizatoriais ir 
kūrėjais buvo: labai daug baleto me
džiagine puse rūpinęsi administrato
riai, jie ir baleto artistai, B. Cunovas 
ii A. Butkus, baletmeisteris E. Ban- 
dzevičius, dailininkas L. Vilimas, diri
gentas A. Kučiūnas 
lyviai — Svanilda 
Francas S. Velbasis, 
želis, Burmistras J. 
nildos draugės: V. 
Čeglokovaitė, N. Kaliskienė ir J. 
dzevičiūtė ir šokusios kordebalete 
T. Dobertaitė, R. Drazdauskaitė,

ir visi baleto da- 
T. Babuškinaitė, 
Coppelius P- Ma- 
Vasiliauskas, Sva- 
Adomavičiūtė,

AMERIKOJE VEIKIA PABĖGĖLIAMS 
GINTI KOMITETAS

New Yorke veikia amerikiečių orga
nizacija Refugee Defence Committee, 
kurios tikslas ginti tremtinių reikalus. 
Jis renka faktus apie tremtiniams daro
mas skriaudas, kovoja prieš priver- Kepalaitė, J. Makūnaitė, T. Pagodinai’ 
stirię repatrijaciją ir sudaro palankią 
amerikiečių opiniją apie tremtinius. 
Amerikos Lietuvių Taryba neseniai šiam 
komitetui yra paskyrusi 500 dol.

G.
Šo-

E.

I. M.

va- 
lie-

lie- 
len-

ka-

PRANEŠIMAI
PAIEŠKOJIMAI

Kaveckas Vytautas, gyv. 
Schweinfurt, Theodor Fischer Pl. 
Litauisches Lager, ieško Juozo ir 
Kaveckų ir Cecilijos Orentienės.

96. Puidokas Pranas, gyv. Biberach- 
Riss, Ga®thaus z. Biber, ieško Puido
ko Prano, kil. Šakių aps. ir giminių 
bei pažįstamų.

97. Karmazienė Ona, gyv- Stade/El- 
be, Pulverweg, D. P. Camp, ieško Vi- 
soijcienės Stasės ir Andrikienės Vikto
rijos, kil. iš Jurjonų km., Kulių valse.

tė, Z. Smolskaitė, J. Ambrazas, Z- 
Baublys, M. Bruneizeris, B. Cunovas, 
J. Puodžiūnas ir L. Žygas. Svanildą 
ir Francą dubliruoja A. Šlepetytė 
Liepines. * Charakteringose solo 
jose dalyvavo J. Drazdauskaitė 
Modzeliauakas.

Dalis medžiagų baletui gauta iš
Fo, kita dalis įsigyta privačiai; baldi
nius batelius siuvo b. Lietuvos baleto 
specialistas p. Indra šius; 
ir kostiumus išpildė pagal 
eskizus Augsburgo miesto 
tu vės*

Pažymėtinas faktas, kad
galėjo pasinaudoti Augsburgo simfoni
niu orkestru, bet turėjo atsivežti iš 
Miuncheno kamerinį orkestrą, kuriam 
grojant ir buvo atidarytas baletas-

Po premjeros baleto teatras pasiry
žęs gastroliuoti.

ir A. 
parti- 
ir S.

BAL

(13a) 
24-4, 
Onos

dek oracijas 
dail. Vilimo 
teatro dirh-

baletas ne

ketinąs pasisekimas.

MIUNSTERIO TR. STOVYKLOS 
KRONIKA

— Rugpjūčio m. 2 d”, stovyklos a 
Įėję įvyko Iz. Motekaitienės dainų 
karas- Keturias dainas padainavo
tuvių kompozitorių ir 12 svetimųjų: 
Fr. Schubert, Fr. Liszt, Mozart, P. 
Čaikovski, A. Thomas, G. Verdi ir kt.

Publika buvo internacionalinė: 
tuviai, latviai^ estai, ukrainiečai, 
kai.

Klausytojai atsidėkojo gausiomis 
lutėmis ir gėlių puokštėmis.

Akomponavo estų pianistė Karin 
Prii-Raudsepp iš Blombergo.

— Rugpjūčio m. 7 d. išvažiavo iš 
čia pirmas moterų transportas. Vyrai 
dar laukia savo eilės. »

— Stovykla pagyvėję, nes privažia
vo daug įvairių tautybių iš Austrijos^

LIETUVIŠKOS PAMALDOS SLAE 
FORDE

Niekas iš mūsų nesitikėjo, kad lie
tuviškas žodis skambės Anglijos lau
kuose, o jos bažnyčiose aidės lietuviš
kas „Pulkim ant kelių“. Pa tam tikrų 
pastangų Sleafordo lietuviams buvo 
leista naudotis vietos katalikų bažny
čia. Pamaldas kiekvienąi sekmadienį 
laiko kun. J. Kuzmickis, kuris kartu 
aptarnauja ir Blanckney stovyklą, o 
pats gyvena Ewetby hostely.

Dedama pastangų, kad būtų leista 
pasinaudoti vargonais.

Sleafordo lietuvių stovykla jšiuo metu 
gauna 50 egz. „Lietuvių Žodžio“, 6 pa
vieniais egzemplioriais ,Jš* Draugą“ ir 
kitus Vokietijoj išeinančius laikraščius.

knygų jaučiamas didelis
Ji. Dr.“

Tik lietuviškų 
trūkumas*

rūšies 
reika- 
dirva- 
tech- 

ir na 
P. G.

Juozas Rudokas

LAIŠKAS IŠ INDOKINIJOS
Karo audra išblaškė mūsų tautos vai

kus po visą pasaulį. Ir kur nerasi? 
Vieni jų gyvena pakenčiamiau, kiti 
tikrai kenčia didelį vargą. Štai mus 
pasiekė lietuvio laiškas, šių metų vasa
rio mėnesį rašytas iš Indokinijos. Šis 
tautietis, įstojęs į prancūzų svetimšalių 
legijoną, vienas tarp svetimųjų jau yra 
išgyvenęs daug laiko ir patyręs daug 
vargo.

Jis tarp kitų dalykų rašo: „Esu Indo
kinijoj, toli nuo savo tėvynės, nuo visų 
atsiskyręs. Kaip vienišas vilkas landau 
po krūmus, gaudau banditus, kovoju 
su laukiniais už prancūzų laisvę ir jų 
kolonijas ir nieko gero nematau. Nei 
jokio lietuviško laikraščio, nei knygos, 
nei žurnalo. Tai būk toks geras, at
siųsk literatūros, kokios turi.’ laikraš
čių, žurnalų ar knygų, už kuriuos bū
siu tau labai dėkingas . . . Brangus 
lietuvi, perskaitęs tą laišką, atsiųsk, kas 
jame prašoma . . . Lauksiu, gal kas 
iš tautiečių atsiųstų lietuviškų laikraš
čių . . •“

Duodame jo adresą ir tikimės, kad 
atsiras lietuvių, ypač jautraus jaunimo, 
kurs norės susirašinėti su šiuo į pasau
lio kraštą nuklydusiu tautiečiu. (Leg. 
Frecras Pranas, S. P- 82335, E. O-, 
EXTREMA ORIENT A France).

(Mirties metines minint)
1945 m. gegužės mėn. 20 d. tolimoje 

Thūringijoje, Meiningeno mieste bom
bų išgriautuose kapuose palaidotas 
garąaus Lietuvos laisvės kovotojo Juo
zo Rudoko žiauriai nuvargintas kūnas.

J. Rudokas 
i pašto 
s ko jo 
. vynei 
i užėjo 
į Kuklusis valdininkas pabudo, 
i do nepaprastos jėgos, drąsa, 
; mas kovoti dėl savo ir dėl savo arti- | 
- niųjų teisių arba mirti. Ir šį pasiry- 1 

žinią su švenčiausiu atsidėjimu veliir l 
nis J- Rudokas įvykdė. Jis buvo pir- < 
inose kovotojų eilėse už Lietuvos lais
vę okupacijos metu. Jis buvo pirmo- 1 
se pozicijose 1941 m. birželio mėn. 
22 d. laisvės spinduliui prašvitus. Jis 
jokių aukų nesigailėjo ir buvo pavyz
džiu daugeliui kitų laisvės kovotojų.

Prasidėjo nacių priespauda. Čia J. 
Rudokas vėl pirmųjų kovotojų eilėse. 
Ne vieta konkrečiai visus jo išgyveni
mus dėstyti. Užtenka pažymėti, kad 
didžiausio persekiojimo metu, 1943 m. 
pavasarį, teko gatvėje matyti J. Rudo
ką su kukliu portfeliu, kuriame buvo 
75.000 RM ir keletas šimtų „Laisvės 
Kovotojo“ ir „Nepriklausomos Lietu
vos“ •. • Įspėjus apie pavojų — vien 
šypsenos susilaukta. 1944 m. pavasarį ' 
suimamas, stipruolio išvaizdos vyras 
per 7 dienas taip Geštapo nukankina
mas betardant, kad vos vos sugeba į Spaudžia Boreck & Geiser, Detmold

buvo eilinis Lietuvos 
valdininkas. Monotoniškai slin- 
kuklios dienos. Tačiau, jo Tė- 

— Lietuvai prasidėjo nelaimės: 
baisioji 1940/41 m. okupacija- 

Atsira- 
pasiryži-

nanius pareiti. Vėliau suimamas kar
tu su kitais, išvežamas Vokietijon, 
daug kartų labai žiauriai rudųjų kan
kintas, pagaliau 1945 m- balandžio 
nun. U d. amerikiečių kariuomenės 
iš Bayreuth kalėjimo išlaisvinamas, at
vežamas su kitais į Meiningeną gydy
tis, bet čia atgijo greitoji džiova, ir 
>ietos vokiečių ligoninėje gerokai pa
sikankinęs mirė.

Velionies J. Rudoko darbai lietuvių 
tautai dideli. Jo asmeniškos kančios 
milžiniškos. Apie jo laisvės kovos žy
gius ir darbus motinos vaikams pasa
kas seks. Jo darbus ir žygius atžymė
ti gali tik rimtai parengta istorinė stu
dija. Jurgis Šalna
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