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Balkanuose padėtis vis labiau
Šiuo metu dar sunku pramatyti, kada 

ir kokiu būdu pasibaigs Graikijoje ne
ramumai 4r kovos, kurios kaskart ple
čiasi. JAV-bės prieš kurį laiką pakar
tojo užtikrinimus, kad jos remsiančius 
graikus ir toliau kovoje dėl jų nepri
klausomybės. Iš JAV į Graikiją gabe
nama karo medžiaga. Sov. S-gos at
stovas Saugumo Taryboje Gromyko ja
vo veto užkirto kelią šį „įskaudusį“ 
Balkanų klausimą pabaigti* kompromi
so būdu. Be to, Gromyko naujai ap
kaltino JAVbes kišimusi į Graikijos 
vidaus reikalus. Jis pareiškė, kad Sov. 
S-ga .priešinsis toms JAV ‘užmačioms 
Graikijoje. JAV atstovas Saugumo 
Taryboje Johnson pareiškė, kad Sau
gumo Taryba pasidaro „pastoviai be
jėgė“ dėl sovietų veto. Toliau jis nu
rodė, jog „veto teisė“ panaudojama 
piktam, kad apsaugotų Jugoslavijos, 
Albanijos ir Bulgarijos puolimą prieš 
Graikiją. Savo ruožtu JAV atstovas 
bose įmanomų žygių Graikijai padėti- 
pasižadėjo imtis visų JTO statuto ri; 
Manoma, kad JAV atstovas turėjęs gal
voje JTO statuto 51 §, kuris JTO na
riams duoda zteisę „individualinio ar 
kolektyvinio apsigynimo ginkluoto 
puolimo atveju prieš valstybę, kuri 
esanti JTO narys, kol Saugumo Taryba 
imsis rėifciamų priemonių tarptautinei 
taikai ir saugumui atstatyti“. Taigi, ir 
Sov. S-ga ir JAV atvirai pranešė savo 
laikyseną Graikijos atžvilgiu. Abi pa 
darė tam tikrus užsiangažavimus. Tuo 
tarpu pačioje Graikijoje vyksta ir po
litinės, ir (ginklui kovos. Graikijos 
vyriausybė paskyrė didelį atlyginimą 
už sukilėlių vado Markoso galvą. Dip
lomatiniai santykiai tarp Graikijos ir 
Sov. S-gos praktiškai nutraukti. Suki
lėlių radijo siųstuvas proklamavo Grai
kiją esant respublika, o naujos respu
blikinės vyriausybės galva paskelbtas 
tasai pat Markovas- Graikijos vyriau
sybė nelieka be atsakymo ir (skelbia 
griežtas priemones prieš komunistus. 
Pastaruoju metu 11 komunistų vadų 
nuteista mirti už sabotažą ir karių bei 

^.policininkų žudymus. Neseniai graiku 
vyriausybininkai paėmė į nelaisvę tris 

— -
NEPRIKLAUSOMA INDIJA

Rugpiūčio 15 tą dieną Indija ėmė 
gyventi nepriklausomu gyvenimu. In
dija, turinti 320 milijonų gyventojų, 
su daugiau, kaip 200 kalbų, jau nebė
ra britų kolonija. Pakistanas ir Indus- 
tanas, padalintos Indijos kraštai, lieka 
kaip dominijos britų yiutų šeimoje- 
Nors dar ir reikia išspręsti visą eilę 
klausimų, kaip susisiekimo, muitų, ap
sigynimo, santykių siu britų tautų šei
ma ir kt>, bet faktas lieka faktu: In
dija laisva. Tad ir nepriklausomybės 

, gavimo proga Indijos gyventojų 
džiaugsmui nebuvo gėlo. Įvyko tokios 
iškilmės, kurios rytuose retai buvo te
matomos. Britai pradėjo atitraukti iš 
Indijos pirmus kariuomenės dalinius. 

''Ir Prancūzija tų įvykių įtakoje grąži
na indams dvylika nedidelių sr.čii; 
kurias ji valdė nuo ’8 amžiaus

RAMADIER KALBA
Prancūzijos ministeris pirmininkas 

Ramadier, kalbėdamas prancūzų so
cialistų susirinkime Lione, dar kartą 
pasisakė už Marshallio planą ir pareiš
kė viltį, kad 
kiti kraštai, 
nuošaliai, irgi 
jis pareiškė 
norą sudaryti 
Čekoslovakija.
kraštai yra „anoje pusėje“, jis nurodė, 
kad tokia sąjunga . įmanoma, nes 
„Prancūzija esanti Sovietų Rusijos są
jungininkė“. Jis pareiškė, kad ginkluo
tas susirėmimas tarp JAV ir SSSR ne
sąs galimas.

VENGRIJA PRIEŠ RINKIMUS
Vengrijos reikalai artėjant parla

mento rinkimams rugpjūčio 31 d. vėl 
aktualėja tarptautiniame gyvenime. 
Britų ir amerikiečių vyriausybės pave
dė savo atstovams Budapešte priminti 
vengrų vyriausybei jos pareigas taikos 
sutartimi įvykdyti Vengrijoje laisvus 
demokratiškus rinkimus. Paskutinėmis 
žiniomis, 20% risų rinkikų išbraukta 
iš sąrašų. Tšb>auktųjų tarpe nemaža 
mokslininkų, mokytojų, o taip pat ir 
žydų, kalėjusių nacių KZ-tuose, kurie 
traktuojami, kaip „nacionalsocialistai“ 
DIKTATŪROS TEISMAS BULGARI

JOJE
Bulgarijoje opozicijos vadas Petko- 

vas nuteistas mirti pakariant. Jis nu
teistas už tai, kad norėjęs nuversti da
bartinę vyriausybę. Šis faktas Ameri
koje vertinamas, kaip parodymas, kaip 

. „bulgarai pildo savo įsipareigojimus 
taikos sutartimi dėl pagrindinių pilie
čio laisvių“.
SUNKU BENDRADARBIAUTI 

TAMS IR VAKARAMS
Pora faktų naujai parodo apie Sun

kumus „rytų“ ir „vakarų“ bendradar
biavime. Austrijos reikalams keturių 
komisijos JAV atstovas pašauktas į. Va
šingtoną. Šis faktas siejamas su vie
nu „triukšmingu posėdžiu“, kuriame

Įsitempia 
niekais. Saugumo Tarybos nariai pa
sidalinę į du „lagerius“. 11 valstybių 
prašosi' priimamos į JTO, bet vakarai 
atmeta visos eilės rytinių 
priėmimą, nurodydami- 
tai nėra demokratiški.

VAKARAI TARIASI
Tuo tarpu vakarinių 

mai eina sėkmingai. Paryžiaus pasita
rimuose dėl Marshallio plano ši savaitė 
būsianti lemiama. Į Paryžių laukiama 
ir Bevino atvykstant. Britųamerikie* 
čių pasitarimai Ruhro anglies gamybos 
reikalu sėkmingai tęsiami toliau. Va
šingtone prasidėjusių britųamerikiečių 
finansinių pasitarimų atmosfera „at*

valstybių
kad tie kraš-

SĖKMINGAI 
kraštų pasitari-

vira ir nuoširdi“. Amerikiečiai rodo 
didelę simpatiją sunkiai ’britų ūkinei 
padėčiai, tačiau neslepiama, kad ji nėra 
laisva nuo tam tikros amerikiečių bai
mės ir rūpesčių dėl sunkios britų pa
dėties. Maskvos radijo pranešimu, Lon
done rugp. 15 d. baigėsi slapta karo 
konferencija dėl „sujungtos amerikie- 
čiųbritų bombarduojamosios 
jos“, kurioje dalyvavo ir 
ministeris Aleksanderis ir 
min. Noel Backeris.

Britų vyriausybės galva 
lauktai atšaukė iš atostogų 
Apie įvykusį posėdį oficialiai buvo pa
reikšta, kad jis esąs normalus. Spauda 
daro tačiau spėjimus, kad jis susijęs 
su britų amerikiečių finansiniais pasi
tarimais. S. M.

aviaci- 
britų karo 
oro pajėgų

Attlee ne- 
ministerius.

Anglijos karalius ir karalienė, princesės ir Ph. Mountbatten iš laivo „Maid
stone“ stebi Anglijos laivyno manevru s. (dpd)

vio tr. ąutoriu^ yra visų svie
tiškųjų fakultetų daktaras, Aberdeen’? 
u-to profesorius, didžiausio 
.Mokslo 
1945 m.
kultūros Įstaigos" 
vadinamas
„pirmuoju pasaulio piliečiu“.
pasiūlytas 
veikalai 
„Food an 
Postures“, 
gausybę"’, 
rum“ (N.

Politfr/ės priemonės karų sutrukdy
mui yra reikalingos, bet jos kartais 
anksčiau^ pasirodydavo neveiksmingos^ 
tokiomis jos galėtų, pagal aplinkybes, 
pasirodyti ir dabar* Vien politinės 
sutartys kaip nebuvo, taip ir nėra pa
kankamos taikai užtikrinti. Tautos 
tūri bendrai veikdamos išlengvo taiką 
atkurti ir ieškoti bei griebtis patiki
mų priemonių ir būdų, kurie visiems 
yra naudingi ir kurie pašalina pagrin
dines karų priežastis. Tiktai efektin
goj bęndraveikloj gaminant būtiniau
sius gyvenimo dalykus, tarptautinė po 
litika gali būti iš įsiūčiu nepasitikėji
mo ir baimės pervesta į vis didėjant 
eio tarpusavio susipratimo ir gerovės 
atmosferą.

Šito bendradarbiavimo skatinimui, 
Jungtinės Tautos sukūrė ir tam tikrą 
organizaciją. Aš norėčiau čia trum
pai atvaizduoti, kaip viena iš tų orga
nizaciją — „Maitinimas ir Ūkis“ 
(Food and Agricultur Organisation), 
dažniausiai žymima, kaip F.A.O. rūpi- 

? naši išrauti visas Negeroves, provokuo
jančias karą, ir stengiasi pravesti 
priemones, kurios savo esmėje ir pa 
grinduose galėtų išlaikyti taiką.

47 šios įstaigos nariai pasiėmė mil 
žiniškus uždavinius, kurie tačiau gali 
būti paprastai išaiškinti — pakelti 
visų tautų dabartinį jų mitybos stan
dartą ir dirbti ta kryptimi, kad visų ša 
lių tautos ateity nebekentėtų nuo 
maisto stokos, F.A.Q. laikosi teori
jos, kad visiems maisto gali būti pa
rūpinta pakankamai. Badas ir vargas 
tokiame pasauly, kuris iš pilnybės ga 
lėtų semtis, yra gėdos dėmė mūsų kul 
turai ir grėsmingoji jos silpnybė. Ta 
tai yra visų karų, piktybės šaknys — ir 
jos turi pranykti.

Į šio klausimo moralinę pusę aš ne
norėčiau 
ga jokio 
bėti vien

Net ir
2/a žmonijos neturėjo . 
gyti, kad galėtų sveiki išsilaikyti. Net 
ir perteklių kraštuose — U.S.A. ir 
Didž. Britanijoj — išskyrus javinius 
(miltų) produktus, turėjo beveik visų 
kitų maisto produktų gamyba pakilti 
nuo 15 iki 70% virš prieškariftio ni
veau, kad visų gyventojų sveikatos 
būklė būtų galima garantuoti kaip vi-

Rašo Sir John B o y d Or r

ateisianti di^na, kada ir 
kurie šiandien laikosi 
prisidės prie jo. Po to 
Prancūzijos vyriausybės 

sąjungas su Lenkija ir 
Suprasdamas, kad tie

ak- 
ofi- 
tuo

ną-

,Mitybos 
Instituto“ direktorius, nuo 
„Pasaulio Maitinimo ir Agri- 

gener. direktorius, 
„Karalių mokytoju“ ir 

_ . . Jis yra
Nobelio taikos premijai. Jo 
„Essential of Physiology“, 
the people“, ir „Minerals and 

Jo kovos šūkis „Taika per 
Str. paimtas iš „The Fo- 

Y. H,. T. priedo).

gilintis, nes ji nėra reikalin- 
pagrindimo. 
apie faktus, 
normaliuose

Aš noriu kal

taikos metuose 
pakankamai 'vai-

ir pramonėj užsiėmimai (dar- 
didėja įvairių vartojamų 
bei vertybių paklausa 

šalyse.
atsi-

(kai- 
dau-

prekyboj
bai) ir
reikmenų
likusiose

2/a žmonijos gyvena žemės ūky 
me). Neprogresiavusiose šalyse 
guma gyvena didžiausiame neturte. Jau

Anglijos ministers lordas Pakenham 
pirmosios savo kelionės metu prancūzų 
okupuotoje zonoje sutinkamas ir svei
kinamas prancūzų okupacinės valdžios 
viršininko gen. Konigo. Lordas Pa- 
kenhamas lankėsi prancūzų zonoje tir
ti šių zonų ūkinio bendradarbiavimo 

klausimo

mažas jų gyvenimo lygio pagerinimas 
kad ir menkas pakėlimas perkamosios 
galios daugeliui šimtų milijonų, gali 
pasaulio rinkai suteikti milžinišką im
pulsą.

Išvaduoti žmoniją iš maisto trūku
mo, yra ne vien taip sau šūkis. Tatai 
yra net daugiau, negu humaniškas 
tikslas (siekimas). Čia galėtų būti 
išeities taškas milžiniškam ūkiniam 
pakilimui; naujos darbo .galimybės 
pramonėje ir ūkyje galėtų būti suran
damos ir vestų į augimą iš savo jė.go.8, 
kas sveikai mūsų ūkinės ir socialinės 
sistemos pažangai yra būtinai reikalin
ga.

Kiekgi tas viskas prisidėtų prie tai
kos išlaikymo?

Pirmame pasauliniame kare pramo
nė pasiekė savo aukščiausią konjunk-. 
turą- Visiems buvo darbo su aukštais 
atlyginimais- Kiekvienas ūkinis gami
nys turėjo rinką. Bet jau po kelių 
metų po karo rinkos (tiekimoj gali
mybės pralaku)ėjo, kainoj kritau ga- • 
myba mažėjo, nedarbas nenumatytu 
būdu didėjo ir to pasėkoj — plito ne
turtas. Gulėjo dyki laukai (žemė), o 
žmonėms maisto reikėjo. Fabrikai ne
dirbo, o jų gaminiai buvo būtini, ban
kai žlugo, kai jų investicijos buvo 
labiausiai reikalingos.

Vokietijoj nedarbas ir neturtas pa
rengė dirvą nacionalsocializmui. Ne
išmatuojama ūkinė depresija suteikė 
progos demagogams bedarbiams žade* 
ti darbo, maisto, bei . naujos gyvenimo 
prasmės z(turinio). Tais pažadais jie 
pagrindė savo jėgą (galybę). Ir tada 
mes išgyvenome antrą karą. Vėl dir
bo pramonė su aukščiausiu našumu, 
darbų gausybė su gerais ’ atlyginimais 
ir vėl visiems ūkiniams gaminiams 
rinkų iki soties. Ir dabar didelis 
klausimas: ar pašalinus šio karo su
kurtus trūkumus, pramonės ir ūkio 
kreivė nusmuks taip, kaip po pirmojo 
karo? Jei taip įvyktų, tai pagal ap
linkybes tas kritimas būtų gilesnis ir 
jo pasekmės daug grėsmingesnės. Pir
mame (pasauliniame) kare praiponės 
gamybos pajėgumas pakilo 15%. Šio 
karo metu Amerikoj,\ šio šimtmečio 
pasiektos techniškos pažangos dėka 
pramonės pajėgumas pakilo 100%. Ki
tuose kraštuose tasai pajėgumas taip 
pat pakilo., Taip gi gamybinis pajė
gumas „per man and hour“ Amerikos 
žemės ūky yra žymiai didesnis negu 
prieš karą. Tautos negali sau < leisti 
ūkinio smukimo (atžangos). Jos dir
ba todėl jau dabar, kad užsitikrintų 
sau tiekimus (ir rinkas), šiuo metu 
yra rimtas pavojus didelės ūkinės ko
vos, kaip ją žmonija yra išgyvenusi 
prieš pirmąjį karą. Bet jei tiekimui 
rinkos pasiliks aprėžtos ir jos nebe
galės priimti to, ką modernioji pra
monė ir modernusis ž. ūkis pagamins, 
tas gali privesti vėl prie tautinių ir 
tarptautinių susitarimų dėl produkcijos 
biaiaufininM. Ir tas'"ire^ abejo pečiuj-*‘ — 

( pilnybėje (gėrybių) vestų prie nedar
bo ir neturto, kaip tai buvo prieš 
pirmąjį karą.

Skurdas kuria demagogams dirvą ir 
varo žmones prie smurto aktų. Mo
dernusis pasaulis turi ūkiškai1 plėstis* 
Springsta jis — tubj žlunga pramonė 
ir pinigai, (ir milijonai žmonių yra, 
Įstumiąpii į akurdąr Jeigu išsiplėti
mui kur nors pristinga vietos, tuoj 
įvyksta eksplozija. Ir toks (tos eksplo-, 
zijos) užsiliepsnojimas vienoj kurioj 
vietoj, šiandieną reikštų pasaulinį 
gaisrą... Pasaulio išmaitinimo plano 
pirmumas yra tas, (kurio ‘pagrindinė 
idėja yra pasaulio išvadavimas iš mais
to stokos), kad jis (tas planas) , gali 
būti realizuotas, tik tada, jei pasauli
nis ūkis išsiplėstų.

Pasaulio išmaitinimo planas skaito
si su ta ūkinio išsiplėtimo galimybe, 
rūpindamas gėrybių, kurios labiausiai 
žmonėms yra reikalingos, ir tiekimui 
rinkas. Ūkinio pažangumo gerovė ir 
ūkio darbininkų gyvenimo lygio page
rinimas pakeltų plačiųjų sluoksnių 
perkamąją galią ir stiprintų mūsų 
dienų taikos pagrindus (bazę).

Pereitų metų gegužės mėn. buyo su
darytas FAO. iš visų Jungtinių tautų 
atstovų, kurio uždavinys — sudaryti 
ilgalaikį planą pasaulio maitinimo pro
blemos išsprendimui. Tam reikalui 
buvo sutartinai griebtasi tarptautinių 
priemonių, kad minėtas tikslas būtų 
kuo produktingiausiai pasiektas. Jeigu 
visos tautos bus vieningos F.A.O. pra
vedamus pasiūlymus realizuoti, tai aš , 
tikiu, kad tuo būdu bus pradėtas kur
ti geresnis ir naujas pasaulis. Pagal 
mano stipriausį įsitikinimą šis planas— 
parūpinimas tiekimui galimybių ir 
darbų galimybės, arba kitas planas su 
tokiu pat siekimu, ir pakankamas mai
tinimas visiems, bus priimtas, tai mū
sų kultūros pasaulis nežlugs. 
las atnarpliojo gausybę naujų 
kurios nesileidžia užgniaužiamos- 
turi būti padarytos naudingos 
jos gerovės tarnybai arba jos 
naują karo atmosferą.

Jeigu tačiau tos milžiniškos 
bus pajungtos, kad žmonėms 
tai, kas jų gyvenimą užpildo, tai tos 
krizės, kurias mes dabar pergyvenam, 
bus tik, tartum, skausmas gimdant 
naują ir didelę taikos ir gausybės (gė
rybių) epochą, kurioj žmonija pakils 
į kūninės ir kultūrinės gerovės aukš
tybes, kokias tautos iš viso gali pa
siekti. Vertė R.

Churchilio kal
ba per radio

Konservatorių ir opozicijos vadas 
CHURCHILLS per radiją pasakė kal
bą. Ji buvo politinių partijų radijo 
valandėlių eilėje ir laikoma partijos 
kalba. ChurchilK,. kaip žinome, pasta
ruoju laiku pareiškė darbiečiams visą 
eilę kaltinimų dėl dabartinės ūkio kri
zės Anglijoje. Ir šį kartą ir kairioji, 
ir dešinioji anglų spauda parodė jo 
kalbai tinkamo susidomėjimo. Angli
joje vis dažniau pasigirsta balsų dėl 
konservatorių grįžimo prie valdžios- 
„Times“, rašydamas . apie paskutinę jo 
kalbą, nurodo, kad tam 1įkra Churchi
lio kalbos vieta galėjusi pasirodyti, 
kaip reikalavimas naujų rinkimų. 
„Daily Telegraph“ rašo, kad darbie- 
čiai jau dvejus metus esą valdžioje, 
bet nesugebą vesti reikalų/ ir nurodo, 
kad būtų geriausia kreiptis į tautą ir 
reikalauti naujų rinkimų. Tai nelauk- 
tina bent greitu laiku, bet faktas, kad 
sunkios ekonominės padėties metu vis 
dažniau pasigirsta darbiečiams nepa
lankių nuomonių.

UNRRA’OS INSPEKTORIUS APIE 
SOV. SĄJUNGĄ

1945 m. Sov. ' Sąjungos vyriausybė 
leido UNRRA’os pareigūnams prižiū
rėti Ukrainoje jos teikiamų gėrybių 
paskirstymą. Tam darbui į Ukrainą 
buvo pasiųstas UNRRA’os inspektorius 
John Fisher, kuris grįžęs išleido knygą 
The Scared Men in the. Kremlin (Su; 
rambėję Kremliaus vyrai), kurioje 
pateikia daugybę vertingų smulkmenų 
apie kasdieninį ukrainiečių gyvenimą 
ir apie jų pažiūras.

Autorius teigia, kad „keturiolika 
Sovietų Sąjungos vadovaujančių vyrų 
daro viską būsimam karui pasiruošti“ 
Jie esą įsitikinę, kad anksčiau ar vė
liau likęs pasaulis pulsiąs Sov. Sąjun
gą* ir jų vienintelė viltis esanti 
mentuoti 
munistų 
ir kartu, 
skaldyki 
munistų 
mo partija, bet religinė sekta, su visais 
fanatizmo, 'eretiku persekiojamo, hie
rarchijos ir inkvizicijos pažymiais. Jos 
nariai vadovaujasi tam tikra sustingu
sia formule, kuri teikianti jiems atsa
kymus į visus klausimus. Komunistų 
hierarchija esanti visos Sov. Sąjungos 

tik . politinės, bet ir ekonominės
Žmonių masė

Dar per pusę žmonijos gyvena ūkiš
kai atsilikusiuose kraštuose — daugu
ma gyventojų ten kenčia nuo nusinyii- 
tinimo, o dalis netgi, paraidžiui, yra 
su visais perbadėjimo ženklais. Tuo
se kraštuose maisto produktų gamini
mas turėtų būti žymiai pakeltas, kad 
pagamintų užtektinai maisto,"ir kad gy
ventojų sveikatingumo lygis būtų pa
siektas bent iki patenkinamo laipsnio. 
Kitais žodžiais tariant: jeigu visi žmo
nės gautų tiek maisto, kiek jie į tai turi 
teisės, tai aukštos techniškos pažangos 
pasiekę kraštai su savo maisto produk
tų tiekimais daug metų į priekį būtų 
užtikrinti, o ūkis visuose kraštuose pa- 
žangėtų ir tarpių.

Žemės ūkio sužydėjimas (pozity
viai) veiktų ir kitos pramonės išsivys
tymą. Dideli kiekiai maisto produk
tų galėtų- būt pagaminti, jei būtų dau
giau ūkio padargų, mašinų ir trąšų. 
Šių dalykų reikalavimas yra opiausias, 
žinoma,, techniškai neišsivysčiusiuose 
kraštuose. Nežiūrint to, .turi būti (vi
sur) pravesti vandens reguliavimai, 
kad daugfau būtų laimėta žemės mais
to gaminių produkavimui. Be to, 

Jo viršely Nepriklausomybės dar reikia žemę padaryti našią ir duos. 
nią, ugdyti šalutines priemones), kuv 
rios pateisintų modernų ūkininkavimą 
bei ūkį ir modernias ūkio produktų 
transporto priemones. To progreso 
sukūrimui turėtų būti didelėmis masė
mis įvežta mašinų ir kitų medžiagų iš 
aukšto pramoginio kapaciteto kraštų^ 
Jei ūkininkams ūkiškai geriau klojasi, 
tai tokioj pat apitnty didėja ir

leidžia liiulete- 
pavadintą Lituanian 
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Vatikanas nepakeitė savo 
nusistatymo Lietuvos ir Sov 

S-gos atžvilgiu
LIETUVOS BIULETENIS 

Amer. Liet. Taryba 
nį anglų kalba, 
Bulletin,
American Council.

1947 m. 3—4 (36 psl.) biuletenio nr. 
yra skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo (16 vasario) sukakčiai pa
minėti.
akto nuotrauka, o toliau pateikiama 
kondensuota Lietuvos 'istorijos apžval
ga nuo Lietuvos—Lenkijos padaliniiųo 
iki Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo.

Toliau pateikiamos įvairių 
valstybių gubernatorių, senato ir 
stovų rūmų narių ir kitų valdžios vy
rų 1947 m. vasario 16 d. proga paša-

Grafui della Torre paskelbus ,,L’- 
Osservatore Romano“ keletą straipsnių 
apie demokratijų ir Sov. S-gos santy
kius, pasaulio spaudoje buvo kilę sen
sacingų išvadų ir komentarų apie pa
ties Vatikano ir Sov. S-gos santykius.

Klaidiitgiems aiškinimams taisyti4 
„I1 Quotidiano“, Italijos Katalikų 
cijos organas, neseniai paskelbė 
cialių Vatikano sferų inspiruotą 
reikalu straipsnį.

Ideologija, tarnaujanti Maskvai,
pripažįsta jokios teisės katalikybei Sov. 
S-gos prijungtuose kraštuose, kaip 
pav., Baltijos valstybėse, o ypač Lie
tuvoje, rašo laikrašti'i Tačiau kata
likų tikėjimas nesunaikinamas per 
vieną dieną, nors Maskva ir skelbia', 
kad Baltijos kraštuose ir Vakarų Ukrai
noje tebeveikiančios tik kelios kata
likų parapijos. Vadinaisi, jų likviduoti 
dar nepavyko — trūko laiko. Unitai yra 
verčiami prisidėti prie schismos, 
kadangi Maskva leidžia oficialiai veikti 
tiktai jai pajungtai stačiatikių bažny
čiai, kuri yra papratusi būti „instru
mentam regni“ dar nuo caro laikų- 
Yra kontroliuojama Maskvos siųsto 
valdininko Kurpovo, aiškaus be
dievio. Kitas jo kolega, Polianskis, 
tvarkąs kitus kultus, neseniai pareiškė, 
kad katalikai neprivalą priklausyti Vati
kano, nes sovietų piliečiams nevalia 
palaikyti santykius su kraštais, kurių 
Maskva nepripažįstanti. Tuo būdu Sov. 
S-goje tebegalioja senas dėsnis „Cuius 
regio eius religio“, Kalbėti todėl apie 
Vatikano nusistatymo pakeitimą Sov. 
S-gos atžvilgiu tūtų klaida ir nesusipra
timas. Jokie sumetimai šios padėties 
negali pakeisti ar Vatikano nusistatymą 
pakreipti Maskvai palankia kryptimi.

„Osservatore Romano“ specialiame 
straipsnyje, įsidėtame ryšium su britų 
Žem. Rūmų debatais apie Baltijos val
stybes, rašo, jog Lietuvos prijungimo 
prie SSSR Vatikanas nėra niekada pri
pažinęs ir laikosi tos pat politikos šiuo 
klausimu, kaip ir Jungt. Valstybės.

„New York Herald Tribūne“ savo 
Romos korespondento pranešimui apie

__n_________ __________ r ____ minėtąjį Vatikano organo straipsnį pa-’ se nepagailėjo Lietuvai ir 
rusams buvo prikišta, kad jie bet ko- dėjo antraštę „Vatikanas rodo Lietuvą, lietuviams šiltų žodžių..

“’l kaip sovietinio grobimo pavyzdį“. (E) Visa eilė įtakingų Amerikos laikraš-

akto

JAV
at-

Tautinė laisvosios Indijos vėliava. Spalvos: tamsiai geltona, balta ir žalia, 
viduryje Indijos vienybės simbolis Steigiamojo parlamento priimtąją vėlia
vą laiko Indijos viceprezidentas

,suce- 
dviejų šimtų milijonų ko- 

vadovaujamų valstybių bloką 
kiek' tik galima,’ silpninti ir 
demokratinį pasauly“ Ko- 

partija nesanti mūsų suprati-

Moks- 
jėgų.

Jos 
žmoni- 
sukurs

jėgos 
teiktų

RY

kią pažangą pasitarimuose paverčią

Pandit Nehru,

rei-
Illi-

kytos kalbos, ginančios Lietuvos 
kalus. Visa eilė, valstybių, kaip 
nois, Pennsylvania, Ohio, Maryland 
savo gubernatorių aktais š- m. vasario 
16 dieną buvo paskelbę Lietuvos Res 
publikos Diena, o kiti gubernatoriai 
savo ta proga išleistuose atsišaukimuo-

Amerikos

čių įdėtų apie Lietuvą ir kitas Pabal 
lijo valstybes straipsnių ištraukų rOdoi 
kad ir didžioji Amerikos spauda tei
singam Lietuvos reikalui skiria nema
ža vietos.

Stambesniu straipsniu pateikiama D.
Britanijos Aukštuosiuose Rūmuose; pan.
1946 m. gruodžio 19 d. įvykę debatai legijos būtų paveldimos, 
ii įvairiomis progomis atstovų padary
ti paklausimai pabėgėlių reikalu.

ne
sistemos nervų centras.
tokį autoritetinį režimą pakenčia, kaip 
kad ji pakentė ir Mongolų chanų ir 
ankstyvesnių carų režimus.

Autorius pastebi, kad Sov. Sąjungo
je auga nauja valdovų klasė, kurią 
sudaro partijos veikėjai, aukšti armi
jos pareigūnai ir aukšto rango civili
niai biurokratai, turį specialius butus, 
automobilius, atskiras krautuves ir 

Tačiau neatrodo, kad šios privi-

(The Manchester Guardian Weekly, 
1947. VII. 24).

SĖKMINGAI VYKDOMAS BALFO 
VAJUS

lietuvių laikraščiai plačiai 
apie piniginio BALFo va- 

Riiiklia'vos tremtiniams 
ypač

našesnės lietu

Amerikos 
informuoja 
jaus eigą,- 
gelbėti visur vyksta sėkmingai,
pavyzdingai pasirodo 
vių kolonijos.
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Tremtinių emigracijos padėtis Anglų zonoje
Anglija.

Ligšiol į Ahgliją yra išvykę daugiau 
negu 3.000 lietuvių. Artimiausiu laiku 
išvykti į Angliją bus galima tik vien
gungiams, viengungėms ir šeimos na
riams, kurių šeimos galva jau išvyko 
į Angliją. Viengungiai bus imami san
tykiu: šešios moterys — vienas vyras. 
Vadinamieji „linkėti“ asmens, t. y. visi 
darbingi vienos šeimos nariai, 
žmona, broliai, sesers ir pan. nebebus 
vežami, nebent kiekvienas iš jų sutiktų 
važiuoti kaip viengungis. Tai esą pa
daryta dėl to, kad šitie „linked“ as
mens, nors jie dar Vokietijoje buvo 
raštu pasižadėję, reikalui esant, Ang
lijoj gyventi atskirai ir dirbti skirtin
gose darbovietėse, į Angliją atvykę, at 
si sakė vykdyti savo pasižadėjimą. Dėl 
to Darbo M-ja turinti daug nemalonu
mų. Rugsėjo men* bus pradėta gabentu 
išvykusiųjų vyrų šeimos narius, kurių 
anglų zonoje priskaitoma apie 4.000. 
Atsargoje turima užregistruota apie 
4.000 vyrų — viengungių. Todėl regi
stracija anglų zonoje ilgesniam laikui 
būsianti nutraukta. Baigus vežti išvy
kusiųjų vyrų š<4mos narius, buš 
pradėta vežti vyrai, kurie sutinka 
likti savo šeimas ir vykti pirma. 
' Patalpų klausimas Anglijoje esąs 
bai opus. Barakų esą daug, bet 
netinką šeimyniniam gyvenimui. Visi 
barakai esą laikino pobūdžio statybos 
ir negalį prilygti vokiečių barakams. 
Dėl sunkios ekonominės padėties esą 
sunku artimiausioje ateityje šiuo klau
simu 
britų 
kaip

Iš 
prieš 
kartais 
nesąs tai, antagonizmas užsieniečiams. 
Pagrindas esąs tas, kuki angliakasiai, 
pav„ nepasitik; „greenoriais!“ ir dėl to 
jie kartais iš savisaugos instinkto biją 
dirbti kartu su tokiu, kuris iš viso pir
mą kartą savo gyvenime- mato anglių 
kasyklas. Gyvybė brangesnė už viską 
Panaši padėtie esanti ir kitose srityse.

Anglijoje esąs ypatingai didelis trū
kumas darbininkių tekstilės pramonėje. 
Moterims mokamas mažesnis uždarbis 
negu vyrui, todėl retas vyras pakliūna 
į tekstilę. Kadangi iš anglų zonos ne
pavyks tiek moterų surinkti, todėl pe
reitą savaitę Anglijos Darbo M-jos at
stovas su IRO pasirašė sutartį' dėl per- 
keldinimo ' 20.000 tremtinių moterų iš 
amerikiečių ir prancūzų zonų į Angliją 
darbams ligoninėse, skalbyklose ir tek
stilės pramonėje. Tuo pačiu tikslu jau 
pereitos savaites pabaigoje Darbo M- 
jos pareigūnai išvyko į Koblencą su
daryti registracijos grupių. Prancūzų 
zonoje- veiksiančios dvi registracijos 
grupės, viena Koblence, o kita Viur
temberge. Į Angliją iš prancūzų zonos 
numato užvėnbpoti 3.000 moterų. Są
lygos esančios tos pačios kaip ir anglų 
zonoje paskelbtosios.
Argentina.

šiuo metu kiekvienas, kuris turi 
affidavitą į Australiją, turi pranešti į 
Buchholzą, 2714 DPACS’ui savo var
dą, pavardę, amžių, stovyklos adresą 
ir afidavito išdavimo datą bei numerį. 
Belgija

jungą. Pagal neseniai priimtą įstaty- Maisto produktai parduodami nor-. 
mą garantuojama parama ligos, sužei- maltomis kainomis ir nėra normuoti, 
dimo arba nedarbo atvejais, o taip pat" išskyrus duoną, aviestą ir mėsą. T- 
draudimas nuo nelaimių ir nedarbin
gumo. Sulaukus 55 m. amžiaus moka
ma speciali pensija.

Darbovietėse darbininkai bus pa
ruošti savo darbui, kur galės gauti pa
stogę ir išlaikymą. Tačiau darbinin
kams nebus draudžiama susirasti gyv. 
patalpas ir pačiam pirktis bei gamin
tis maistą. Bus stengiamasi patikrinti 
darbininkams ir jų šeimoms geriausias 
gyveninio sąlygas.

Jungtinės Amerikos Valstybės
Padėtis -anglų zonoje nepasikeitusi- 

Iš anglų zonos gali išvykti tik Ameri
kos piliečiai ir specialių kategorijų ar
timieji: vaikai, žmonos, vyrai. Kitiems 
durys uždarytos, nors jie ir turėtų afi- 
davitus. Tad tenka laukti 1948 m. pa- 
i asario, kada, gal 
Strattono bilių.
Kanada

Iš anglų zonos į 
tirno darbams yra 
lietuvių. Visi viengungiai. Numaty
ta kvota jau užpildyta. Naujos miškų 
kirtikų schemos šiais metais nebežada 
būti, nes miškų darbai Kanadoje greit 
prasidėslą, ir todėl nesą jokio -tikslo 
naujus darbininkus verbuoti. Tačiau 
Kanada ruošianti, be dabar vykdomos 
mažos 400 moterų verbavimo schemos, 
didesnio masto DP emigraciją, kuri 
apimtų ir šeimas. Ši schema paliestų 
apie 10.000 šeimų. Tačiau Kanada ei
nanti prie šio, reikalo labai: atsargiai ir 
rūpestingai, ir manoma, kad kitų me
tų pradžioje galutinai išryškėsią jos 
emigracijos planai.

Anglai irgi labai nori emigruoti į 
Kanadą. Yra apie 600.000 kandidatų. 
Tačiau dėl laivų stokos britų emigra
cija neįmanoma. Viena Kanados ben
drovė esanti pradėjusi perkeldinėti 
lėktuvais britus į Kanadą. Emigrantas 
turi turėti bent 87 svarus. 67 svarus 
jis sumoka už vietą lėktuve, o dar 20 
svarų jis turi turėti prie savęs, išlipęs 
Kanadoje iš lėktuvo, kad galėtų pra
dėti savarankiškai gyventų 
visokiausių 
žmonės.
Olandija

Olandija 
uos paimti 
moterų į tekstilę, 
pramonę ir žemės ūkį, 
pabaigoje žadanti atvykti 
komisija.
Olandiją lankiusios DP 
pranešimų, paskelbtų 
spaudoje.
Prancūzija

sižengęs valstybės saugumui, grąžina
mas į anglų zoną.
BrazilijaTa- 

čiau angliakasiai gauna trigubai dau
giau maisto negu kiti darbininkai. 
Drabužiai, batai, cigaretės esą gaunamos 
neribotais kiekiais normaliomis kaino
mis.

Trijų mėnesių būvyje galima grįžti į 
anglų zoną. Apsisprendus likti Belgi 
joje, bus atgabenta ir darbininko šei
ma. Šeimos sąvoka apima visus šeimos 
narius, kuriuos šeimos galva išlaiko. 
Darbininkas sulaužęs sutartį arba nu

. j Braziliją lig šiol iš anglų zonos 
yra išvykę 
mai, gauti 
įsikūrę su 
miestuose, 
giausiai.
Viena papildoma partija išvyks dar šį 
mėnesį. Apie tolimesnes perspektyvas 
dar nieko tikro nesą žinoma.

Brazilija šių metų pradžioje buvo 
numačiusi paimti apie 35.000 tremti
nių. Tačiau jau buvus įš UNĖRA pu 
sės patarta pirma susipažinti su DP 
nuotaikomis ir tik po to nustatyti skel
biamo kontingento dydį. Brazilai taip 
ir padarę. Apsilankę stovyklose, jie 
susidarę įspūdį, kad vargu ar pasiseks 
surinkti tokį didelį skaičių .savanorių, 
nes daugelį ypač bauginęs nežinomas 
ekvatorialinis klimatas. Todėl buvo 
nusistatyta paimti bandymui tik mažą 
skaičių tremtinių. Neoficialiomis ži
niomis kandidatų į Braziliją iš anglų 
zonos yra virš kontingento dar apie 
2.500, tačiau nežinia, ar Brazilijos vy
riausybė pakels emigracijos kontin
gentą.

Atitinkamos anglų ir amerikiečių 
įstaigos esą kreipusios į Brazilijos vy
riausybę, kad ši paskirtų savo nuolati
nį konsulą į vakarines Vokietijos zo
nas, kad palengvintų išvažiavimo lei
dimų gavimą. Dabar reikią DP įva- 

Indonezijos buvęs ministeris pirmininkas Dr. Sjahrir (kairėje) atvykęs į In-' žiayimo vizų reikalu kreiptis į Bra-
diją, į New Delhi, sveikinusi su Pandit Nehru ir prašo paramos kovoje dėl zilijos konsulatus, kurie yra Olandijo-
savo krašto nepriklausomybės. Indija, kaip žinome, bent moralinę paramą jė, Belgijoje arba Prancūzijoje,
yra davusi, (dpd) to labai daug sugaištama laiko.

apie 100 lietuvių. Praneši- 
iš nuvykusių, parodo, kad' 
vietinių lietuvių pagalba 
kaip Sao Paolo, neperimo- 
Blogiau esą plantacijose.

Belgija neseniai yra pasirašiusi su
tartį su Kontrolinės Komisijos britų 
skyriumi, pagal kurią belgams leidžia- 

vyras ir ma verbuoti iš anglų zonos 15 000 DP 
anglių kasykloms. Atsiliepimai apie 
darbo sąlygas yra žinomi iš praneši
mų, pasirodžiusių amerikiečių zonos 
lietuviškoje spaudoje. Šiuo metu ang
lų zonoje jau dalinami verbavimo la
pai vokiečių, lenkų ir anglų kalbomis. 
Susirašius pakankamam skaičiui kandi
datų, atvyks belgų komisijos.

Sąlygos trumpai apmetus tokios: su
tartie pasirašoma dvejiems metams.Pra- 
ėjus tam laikui, sutartis galės būti pra 
tęsta neribotam laikui. Sunkumų 
emigruoti nebus daroma. Pilietybė li
gi šiol buvo galima įsigyti tik po 10 
metų, tačiau dabar ruošiamas naujas 
įstatymas, pagal kurį prašančiam an
gliakasiui bus galima suteikti pilietybę 
ir po 5 metų. Teisinė padėtis būsianti 
tokia pati kaip ir belgų, ir ją garantuos 
Belgijos vyriausybė. Minimalinis at
lyginimas siekiąs 140 fr. dienai nekva
lifikuotam darbininkui, j'r 250 fr. die
nai kvalifikuotam angliakasiui. .

Pragyvenimo išlaidos viengungiui 
siekia 40—60 fr. dienai. Į šias išlaidas 
įeina patalpas, maistas ir bėgamosios 
išlaidos. Automatiškai bus skiriamos 
tos pačios premijos kaip ir belgams: 
pav., specialios apmokamos atostogos, 
nemokamas kuras, pensija ir t- t. Lei
džiama įstoti į bet kokią profesinę są-

vėl 
pa-

la* 
jie

ką nors padaryti. Apie 1.000.000 
gyveną tokiose pačiose sąlygose, 

nuvykę mūsų darbininkai..
britų profesinių sąjungų pusės 

naujai atvykusius darbininkus 
pasireiškiantis priešingumas,

Į šį kraštą, atrod/, daugelį vilioja, 
tačiau nežinia kaip į jį patekti. Anglai 
ir amerikiečiai esą buvo kreipęsi į 
Argentiną, kad ji atsiųstų savo nuola
tinį konsulą j Vokietiją ir ištirtų Vo
kietijoje turimą DP darbo jėgą. Tuo 
tikslu prieš kurį laiką anglų zonoje, 
tarškėsi du Argentines atstovai. Ma
noma, kad padarius šitiems atstovams 
atitinkamus pranešimus savo vyriausy
bei, Vokietijoje atsiras Argentinos 
konsulas arba net emigracinė komisiją, 
kurioje bus galima lengvai sutvarkyti 
išvykimo reikalus.. Šis klausimas 
tvarkysiąs artimiausioje. ateityje.
Australija.

SU81-

Liepos mėn. 8 d. Mr. A. CalweU, 
^Australijos Imigracijos ir Transporto 
ministeris, užsuko dviem savaitėms Į 

,Vakarų Europą. Jis .lankėsi Bremene; 
Kopenhagoje, Osle, Stbckholme, Pary
žiuje, Hagoje, Berlyne, Frankfurte ir 
Ženevoje. '

Jo vizito pagrindiniai tikslai buvę: 
1) Išdiskutuoti su tų kraštu vyriausy
bėmis emigracijos perspektyvas iš 
Skandinavijos, Olandijos ir Prancūzi
jos, ir 2) pasirašyti su IRO sutartį, 
pagal kurią Australija numato kasmet 
įsileisti po 12.000 DP.

Sutartis su IRO. bąivo pasirašyta lie
pos mėn. 22 d., tačiau pagal šią pasta- • 
rąją Australija apsima per šių metų 
paskutiniuosius mėnesius paimti iš 
Europos 4.000 DP, o 1948 metais po 
1.000 DP kas mėnesį, žinoma su sąly
ga, jei IRO parūpinš tam emigruojan
čiam - DP skaičiui atitinkamą kiekį 
laivų.

Anot Mr. CalweU, Australija mie
liau gabenasi britų emigrantus. Norin
čių esą apie 400-000. Australija norė
tų paimti dešimt kartų daugiau britų 
negu' tremtinių. Bet šitas planas esąs 
neįgyvendinamas, nes Anglija savais 
laivais, anot transporto ekspertų, tega
li pergabenti per šių metų likusius 
mėnesius tik kokius 6.000 britų, 1948 
— 12.000, 1949 — 18.000, 1950 — 
18.000 ir 1951 — 22000, kol pagerės 
Anglijos ir tarptautine padėtie. Žino
ma, Australija^ negalinti taip ilgai 
laukti, todėl rugpjūčio mėn- 8 d. Mr. 
CalweU iš Southamptono laivu „Queen 
Elizabeth“ išvyko į Ameriką, kur be 
kitų klausimų bandys išspręsti klausi
mą dėl išnuomavimo kelių C 4 
tipo laivų, kuriais numatoma gabenti 
emigrantus britus iš Anglijos j Austra
liją. šie laivai yra 12.000 t dydžio, ku
riais karo metu perkeldinėdavo po 
3-500 karių, šios rūšies laivais Tarp
tautinė Pabėgėlių Organizacija (IRO) 
kelia DP iš Europos j Pietų Ameriką, 
paimdama vienu laivą 860 DP.

Daugumas DP, išvežamų į Australiją, 
būsią parinkta iš pabaltijiečių tarpo. 
Tam tikslui į Europą bus atsiųsti spe
cialūs agentai, kurie atlikinės indivi- i 
dualią atranką. . . . 1

būt, senatas priima

Kanadą miškų kir- 
jau išvykę apie 200

LIET. TREMTIN. OPEROS DARBO KLAUSIMU
„L. ■ Ž-“ redakcija gavo, sekantį raš

tą: „Viešas L. T. Operai paklausimas. 
Visuomenė bei L. T. Bendruomenės 
nariai, kurie daug kuo yra prisidėję 
prie Tremtinių Operos kūrimo, dabar 
nustebę, kad Opera atmetė pakvieti
mus Hanau, Blombergo, Miuncheno ir 
nevyksta gastrolių, kurių mūsų stovyk
los laukia. Šiuo svarbiu klausimu pra
šoma atsakymo, ypač, kad visas Ope
ros kolektyvas, išskyrus vieną choristą, 
Jcurį jau senai galima buvo pakeisti, 
tebėra Augustdorfet 1947. VIIL 12.

' Augustdorf“ (seka eilę parašų).
Kad pilniau ir visašališkiau šis klau

simas galima būtų išaiškinti, pasitei
rauta pas Operos vadovą operos solistą 
Aleksandrą Kutkų, duodant jam vi
suomenės rašte keliamuosius klausi
mus.
— Dabar turime pripuolamo pobūdžio 
pertrauką, ir mes ruošiamės toliau 
dirbti, — pradėjo p. Kutkus, plačiau 
būdindamas kiekvieną suminimą daly
ką. — Iš choro į Angliją yra išvykęs 
basas, — ieškome kuo jį pakeisti; 
trūksta scenos 'darbininkų (vienas iš
vyko Anglijon), — ieškome.

— Visuomenė domisi, kodėl atsisa
kyta gastrolių į Miuncheną, Hanau, 
Blombergą?

— Iš Miuncheno mes jokio pakvie
timo nesame gavę. Tiktai Operos gas
trolių Niurtingene metu (gegužės 24— 
26 dienomis) buvo apie tas gastroles 
kalbama, bet nebuvo susitarta dėl są
lygų. Hanau griežto nustatymo pa
skirtomis datomis vykti gastrolių per- 
trumpu laiku negalėjome išpildyti- 
Be to, mūsų leidimų laikas jau buvo 
pasibaigęs, ir mes nežinome, ar juos 
gausime. Mašinos irgi neturime, nes 
ji buvo pasamdyta terminuotam laikui. 
Be to, mums buVo prikišta, kad mes. 
važiuojame pasipelnavimo tikslais. Tai 
galiu pasakyti, kad taip nėra, nes ir 
Lietuvoje jau buvo žinoma, kad opera 
nepelningas biznis. Iš mūsų gastrolių 
gal daugiausia pelno turi orkestrai, nes 
jie brangiausiai paima, pav., Olden- 
burge už du spektaklius paėmė 5.000 
RM. Sugrįžę iš gastrolių, į 
negalėjome išvykti, nes namie radome 
komisiją, kuri registravo vykti į An
gliją- Iš 
vome-

— Kaip
~ Mes

lyginamai geresnes, — sako Op. kon
certmeisterė S. Paleček-Levickienė. — 
Operos pastatymas man ' buvo tikslas, 
kuris visą darbą turėjo vainikuoti. 
Džiaugiausi Operos susikūrimu ir buvau 
nusiminusi, kai po pirmųjų „Sevilijos 
Kirpėjo“ spektaklių darbas sustojo. 
Raminausi tačiau, kad buyo žiema ir 
dėl šalčio nekūrentuose teatruose dirb
ti buvo tikrai sunku. Bet atėjo pava
saris ir vasara, o mes nuo mūsų tikslo 
aplankyti tremtinių stovyklas tolina- 
mės- Kai norėdama visus klausimus 
išsiaiškinti su visais operos dalyviais, 
prašiau padaryti bendrą susirinkimą, 
jis nebuvo sušauktas. Galiu 
teigti, kad tie menki trūkumai, 
kurie ligšiol pasireiškė, norint dirbti, 
jau senai galėjo būti pašalinti ir mes 
galėjome dirbti visą laiką, pradedant

pavasariu, — sako p. Levickienė.
Op. sol. E. Kardelienė: — Susibū

rus operos branduoliui, tikėjausi, kad 
galėsime pastatyti ir daugiau operų ir 
sutelkti daugiau tremtyje, esančių žy
miųjų Lietuvos operos solistų. Po 
„Sev. Kirpėjo“ premjeros tam tikslui 
turėjome gražaus laiko, tačiau ne 
tai nestatome nieko nauja, bet ir 
važiuojame gastrolių. Ir tada, kai 
specialistų grupės stato premjerą 
premjeros; kai baletas susibūrė iš 
sų zonų, mes, jau turėdami gerą pra
džią ir per ją nemažą patyrimą, 
galėtume dar efektingiau pasirodyti ir 
iškelti lietuvių operos meną, dabar 
mes nieko neveikiame. Man tai yra 
nesuprantama ir skaudu...

LT Op. sol. V. Bražėnas pasakė:
— Aš nematau priežasčių, dėl ku-

tik- 
ne- 
ne- 
po 
vi-

Dėl

2mo- 
jeigu 
opera

Blombergo kvietimo nega-

gi organizuojate gastroles? 
patys gastrolių neorganizuo

jame. Patiems siūlytis nepatogu, 
ypač, kad dabar sunkūs laikai ir su 
maistu, ir sip butais, ir su kitais rei
kalais, o mūsų vis dėlto apie 20 as
menų. •

— Bet ar apie tai dupta visuomenei 
žinoti?

— Tiesa, tai nebuvo paskelbta. An
glų zonoje, — tęsia toliau p. Kutkus, 
— galima būtų padaryti gastrolių, bet 
čia visi pasinešę į Angliją ir ne ope
ra dabar žmonėms rūpi. Pusantro 
mėnesio po premjeros praėjo laukiant 
atsakymo, kada mums galima bus gau
ti Detmolde teatrą. Yra žinoma, kad 
atidarę operą, mes galėjome turėti dar 
du-tris spektaklius savo žmonėms ir 
kitiems pabaltiečiams; galėjome duoti 
spektaklių ir anglams ir vokiečiams, 
bet negavome teatro.

Teatro vadovui 
liau duoti spektaklį 
p. Žirardas atsakė, 
įdomiu

— Kas sprendžia
— Mes nesprendžiam, nes 

met pasiruošę ir pasinešę vykti gastro
lių. Sykį operą mes pastatėme, tai 
savaime aišku, kad mes su ja norime 
apvažiuoti visas stovyklas, 
išeivija žino, kur mes

— Kas daroma, kad 
galimos?

— Papildome chorą, 
ninku, ir galėsime vykti, 
kad aprims bangavimas į 
Prancūzų ir amerikiečių zonose, tiesa, 
ramu, bet anglų — kas kita..., — 
baigė p. Kutkus.

— Aš, pakviesta, atvažiavau į Dėt- 
moldą dirbti, dėl to palikau Hanau, 
kur medžiagines sąlygas turėjau nepa-

yra numačiusi iš 
3500 viengungių

Imami 
profesijų

anglų zo- 
vyrų ir 

kasyklas, geležies 
Š>o mėnesio 

verbavimo 
žinomos iš 
delegacijos 
lietuviškoje

rių mes negalėtume gastroliuoti, 
nės, kiek žinau, pasidžiaugtų, 
sunkiomis sąlygomis sukurtoji 
ištvertų. Jeigu kultūros darbas, ben
drai imant, turi |caikūrių nesklandumų, 
tai todėl, kad dabartinis mūsų gyve
nimas yra supamas netikrumo. Tačiau 
mes jau daug kartų esame pamokyti, 
kad kiekvieną darbą reikia dirbti tol, 

. kol tavęs nepasodina į sunkvežimį.. ■
— Choro seniūnas Stasys Grigaliūnas 

pasisako:
— Po paskutinių Operos gastrolių

tęsėsi didelė pertrauka ir choras su
abejojo dėl ateities darbo. Todėl choro 
verdu teko kreiptis į Operos vadovą 
p. Kutkų, kuris pasakė, kad dėl kai 
kurių priežasčių opera esanti irimo sta
dijoje ir kad mes jaustumės laisvi. 
Choro kreipimąsi į Operos vadovą pa- _

- skatino ir tai, kad priešpaskutiniame . landą. Be šitos sumos mokamos pre- 
susirinkime admin, p. Kapočius minė
jo apie gastroles į Miuncheną ir nu
matomas į Blombergą, kurių nesulau
kėme. Aš esu įsitikinęs, kąd rimtų 
kliūčių Operai dirbti nėra, — reikia

: tiktai noro.
Op. sol. V. Puškorius:
— Klausimą, ar norime dirbti, mes

galėjome spręsti anksčiau, kada galėjo
me pasirinkti — dirbti ar nedirbti- 
Dabar tokio klausimo nėra, nee iš vi
suomenės ir bendruomenės esame pri
ėmę aukas — pinigus, drabužius, me
džiagas, darbą ir t. L Todėl mes esą- „ , t
me įsipareigoję. Ir aš privalau dirbti, Xy7iuės ‘ pa'ditie’i).* 
o ne reikšti norą ar nenorą. O apie 
gastroles į Miuncheną, Hanau ir Blom
bergą galiu pasakyti, kad prieš pasku
tinį Operos spektaklį Augustdorfe įvy-

Sovietų planas Vokietijai 
apvaldyti

JV karinės valdžios leidžiamas vo* asmenis valdiią įn/s paimta labai 
*’ " ’ “ greitu laiku, nes jis taria, kad neužil

go likviduosią sąjungininkų kontrolės 
taryba Berlyne ir pasibaigs vakarinių 
zonų okupacija. — Be to apmokymo 
viešosioms funkcijoms, per 3 000 auk
štųjų vokiečių karininkų, kuriuos pa
rinko ir rekomendavo Paulus ir von 
Seydlitz, yra sovietų paimti grynai ka
rinei tarnybai sovietą armijoje, Jie 
specialiai pasiųsti j Tol. Rytus ir supa
žindinami su raud. armijos metodais, 
kurių politinį apmokymą jie turi išeiti. 
Jiems buvo užtikrinta, kad šitoji jų . 
tarnyba tik laikinė ir kad jie galų kuštame suisrinbitne admin, p. Kapo- 
gale bus pasiųsti j Vokietiją. " '' "----- — •—«.»i-----

Sąjungininkų slaptoji tarnyba paty
rė, kad Paulus kelis šimtus savo „valdi
ninkų1^ jau yra pasiuntęs į jų zoną. 
Pav., pik. Itn. Simonas yra Mecklen 
burgo ministerių kabineto šefas, kpt- 
Frostas — Stralsundo burmistras, mjr. 
Kabelis — Mecklenburgo policijos va
das, mjr. Seitzas — Šverino burmi
stras, mjr. Bechleris — Brandenburgo 
vidaus reik, ministeris, kpt. Hadęr- 
mannas Berlyno policijos vadas, 
pik. Markgrafas — sovietų zonos auklė
jimo reikalų tvarkytojas. Tasai perso-

kiečiams laikraštis „Die Neue iZeit“ 
prieš kiek laiko pranešė, jog sovietų 
okupacinės valdžios organai Berlyne, 
vadovaujami specialiai tam reikalui at
vykusio „maršalo“ Berijos (buv. NKVD 
šefo), parengė plataus masto kampani
jų Vokietijai susovietinti. „Die Neue 
Zeit“ apie tos kampanijos planą smul
kiau nerašo. Bet „D.NiZ.“ informa
cija aiškėja pasiskaičius prancūzų lai
kraščio „Figaro“ reveliacijas apie vo
kiečių maršalo PauBaus veikimų So
vietuose.

Marš. Paul’us kartu su gen. Seyd- 
Htzu ir daugybe kitų aukštų vokiečių 
karininkų 1943 m. pradžioj pateko ties 
Stalingradu j sovietų nelaisvę ir, savo 
naujųjų Seimininkų pavedami, sudarė 
„Laisvosios Vokietijos“ vyriausybę. 
Karui pasibaigus apie Paulų ir Seyd- 
litzą maža tebuvę girdėti- Buvo ta
čiau žinoma, kad „laisvosios Vokieti
jos“ grupė naudojasi ypatinga globa, 
ir tūlas samprotavo, kad sovietai su tuo 

į Hanau sieja kai kuriuos savo planus. Juos 
kiek atskleidžia minėtasis „Figaro“ 
pranešimas, kuriame sakoma:

„Apie 30 km į vakarus nuo Maskvos _
dabar yrą marti PauPaus įtabųį ^į 'nJa9 ‘p^vėštas’prižiūrėti" garbiajam"™- 

kiečių komunistų vadui Wilhelm 
Pieckui, vienam iš „laisvosios Vokie
tijos“ sąjūdžio steigėjų, kuris buvo 
gavęs sovietų pilietybę ir raud. armijoj 
iškilo ligi pulkininkų.

_______ _____ _____ Manoma, kad dabartinė Vokietijos 
rusų armijos štabu, dirba tūkstančių padėtis tėra laikinė. Už tai kalba in- 
vokiečių karininkų ir puskarininkių tensyvus vokiečių karininkų apmoky- 
specialaus parengimo dalbą. Apmoky- mas, jų parengimas ypatingoms funk- 
mui pasibaigus Paul’us savo mokinius cijoms Vokietijoje ir patikinimai, ku- 
rekomenduoja sovietų organams, kurie, riuos jiems sovietų viršūnės yra davu- 
patikrinę, tuos buvusius karo belaisvius ’ - - . .
siunčia j Vokietijos 
kingų postų užimti. 
!as yra parengti ko 
ninku — karininkų, 
viešąsias funkcijas visoje Vokietijoje, 

tik britai, amerikiečiai ir prancū- 
atitrauks kariuomenę iš savųjų zo- 
Paulus mano, kad per eksponuo-

sudaro visa eilė vokiečių generolų; 
tarp jų minimi buv. 12 korpo vadas 
gen. Mūlleris, 7 korpo — gen. Heli, 
2 korpo — gen. Strecker. Toliau, tarp 
jų yra 8 armijų vadai, 32 divizijos ir 
keliasdešimt brigados generolų. Pau
lus, glaudžiai bendradarbiaudamas su

sovietų zoną įta- 
Apmokymo tiks- 
daugiausia valdi- 
galinėtų perimti

Sąlygos iš dalies

iš Koritro

p. Žirardui pasiū- 
anglų kariams, -bet 
kad tai jiems ne-

gastrolių reikalus? 
mes visu-

Juk 
esame. 

gastrolės

visa

būtų

ieškome darbi- 
tikėdami, 
užjūrius.

kai
zai
nų.

sioą Prisiminę, kokioj griežtoj pas
lapty sovietai laiko visa, kas liečia jų 
armiją, galim nesunkiai pasidaryti iš
vadą, kad jie netuščiai laiko armijos 
štabą, susidedantį iš 80 generolų, ir 
kad jie vargiai ar būtų priėmę į savo 
pačių armiją 3.000 vokiečių karininkų, 
jeigu neturėtų ypatingų ir ailkių tikslų.

(E)

Zoninės Tarybos nutarimu iš „Lietu, 
vių Žodžio“ ekonominių sumų paskir
tos aukos: 1) LRK Vyr. Valdybai šal
pos reikalams RM. 2.000,—, .2) Lietu
vių Žurnalistų Sąjungos 
ruošimui RM 1 000,—, 
Fondui RM. 1-500.

KARALIAUS RAUTE
Po ilgokas pertraukos, 

siuntinybės nariai Londonę buvo pa
kviesti dalyvauti Didžiosios Britani
jos karaliaus raute.

MINISTERIS P. 2ADEIKIS 
šiomis dienomis lankosi Anglų oku

pacinėje gonoje. ,
P. ALENA DEVENIENĖ

Anglų okupacinėje zonoje lankysis 
rugsėjo pabaigoje arba spalio pradžio
je. Ji jau linkėsi Stockholme ir Pa
ryžiuje.

suvažiavimo
3) Kultūros

LONDONE 
Lietuvos pa-

užsie- 
2a- 
E. 

(jis

P.

Prancūzija gavo sutikimą 
linės Komisijos britų skyriaus ver
buoti iš an^lų zonos tremtinius anglia
kasių darbams. Stovyklose kai. kur jau 
pradėta dalinti prospektai anglų, pran
cūzų, vokiečių, lenkų ir jugoslavų 
kalbomis.

Sąlygos esančios tos pačios, kaip ir 
prancūzų angliakasiams. Minimaliais 
atlyginimas svyruojąs pagal kvalifika
cijas tarp 36.05 iki 48 65 frankų į va-

' čius pranešė, jog Opera yra kviečiama 
liepos pradžioje į Miuncheną dviem 
spektakliam. Teatras gautas su orkes
tru ir bilietai leista' pardavinėti po 3— 
12 RM. Susirįnkimas nutarė tuojau 
po spektaklių padaryti susirinkimą ir 
nusistatyti. Bet jokio susirinkimo po 

\ to nebuvo sušaukta, ir apie Miuncheną 
aš daugiau nieko negirdėjau. Nors 
esu kolektyvo narys, bet apie Hanau 
kvietimą tesužinojau tada, kai, pasi
rodo, jis jau senai buvo atmestas...- -- .----------

„Sev. Kirpėjo“ dekoratorius dail. V. laisvė garantuota, 
Andriušis apie Operos darbą sako Sx

— Aš vaizdavausi teatrinį darbą.
Maniau, kad užsimezgus kolektyvui,
kursis teatras — operos, dramos, bale
to. Aš ir buvau pasiryžęs diibti tam 
teatrui. „Bubulio ir Dundulio“ pasta, 
tymu buvo atidarytas dramos teatras 
„Aitvaras“, kurio- darbą! išryškino ga
limybes, nuoširdžiai talkinamas BCT, 
BALFo, Liet. R. Kryžiaus. Po to pa
statymo Lietuvių Menininkų Kolekty
vas Detmolde gavo didesnį pasitikėji
mą, todėl sekantis darbas — „Sev. 
Kirpėjo“ pastatymas — jau susilaukė 
platesnės paramos, kurion nuoširdžiai 
Įsijungė LTBendruomenė ir Detmoldo 
lietuvių visuomenė- Nusistačius pir
moje eilėje statyti „S. Kirpėją“, aš 
siūliau iš anksto nustatyti antrą ope
rą — „Faustą“, „Mad- Butterfly' 
kurią ’ ‘ 
gavo 
kurie 
drojo 
ligtol 
dė- Aš prieš tai pasisakiau. Bendro-, 
mis jėgomis, kurios kolektyve buvo 
susibūrusios, labai daug galima buvo 
nuveiktą. Apgailestauju, kad Operos 
gastrolės buvo pradėtos manęs net ne
paklausus, kaip statyti dekoracijas, to
dėl gastrolėse negalėjo būti dekoracijų 
darnumo. Mano išvados tokios: dar
bas padarytas, dirbti galima, todėl ir 
reikia dirbti. Aš labai sielojuosi, kad 
mes, galėdami bendromis jėgomis dar 

, labai daug nudirbti, nedirbame, lyg
■ nejaustume jokio įsipareigojimo 
i LTBendruomenei ir jokio atsakingumo

■ prieš tautą ir Tėvynę, — baigė p. An; 
l driuiie-

Kadangi pareiškimus duoti atsisakė 
p. Vencevičifitė-Kutkuvienė, p. Baltru
šaitis ir p. Nąuragis, o administr.

• p. Kapočiaus negalėjau pamatyti, tai

mijos: pastovumo premija, viršvalan
džiai, išdirbto laiko premija ir pre
mija už pavyzdingumą. Pav., šiaurinio 
rajono ir Pas-de-Calais anglių kasyklo
se pradedantysis tokiu būdu galįs už
dirbti apie 8.000 frankų j mėnesį, o 
kvalifikuotas angliškasis net 17.000 fr- 
Darbo laikas vienai pamainai viduti
niškai neilgesnis kaip 8 valandos ir 15 
min.

Be algos' ir premijų angliakasiai 
gauną nemokamas patalpas sau ir sa
vo šeimai ir nemokamai anglių (nuo 
4 t iki .6 t tpetams, priklausomai nuo 

, . . .. Angliakasiams
esanti speciali maitinimo sistema, pagal 
kurią jie gauną net' dvigubai didesnes 
normas negu normalus vartotojas. Pav., 
21.75 kg duonas j men. (vietoj 9 kg 
normaliam vartotojui), 4 kg mėsos 
vietoj 1.2 kg,' 35 litrai vyno vietoj 3 
litrų, 280 g tabako vietoj 160 g.

Toliau, priklausomai nuo ištarnauto 
laiko, kiekvienas angliškasis gaunąs 
apmokamas atostogas nuo 12 iki 24 
dienų. Veikiąs draudimas nuo nelai
mių darbo metu, draudimas nuo ligų 
ir nedarbingumo, draudimas neitume. 
Išdirbus 30 metų mokamą pensija, 
kuri siekia 54.000 frankų į metus, šei
mos priedai irgi mokami. Tikybos 

i, ir galima laisvai or- 
sąjungas.ganizuotis į prof.

Venecuela

Į šį kraštą jau 
tremtinių, iš kurių daugiausia, atrodo, 
bus jugoslavai, nes tik į šį kraštą' jie 
buvo priimami. Kiek lietuvių į ten 
užsirašė, nežinoma. Reikia manyti, kad 
nedaug. Ši schema buvo vykdoma tik 
Šiaurės Reino ir Vestfalijos apygardo
je. Smulkesnių žinių apie sąlygas nė
ra. Gydytojai tuo reikalu galėjo indi- 

kreiptis į Venecuelos atstovą 
Jo adresas buvo paskelbtas

išvyko keli šimtai

vidualiai
Romoje.
„L. 2.“.

Komisijų neigiami atsiliepimai

ar 
kitą. Tačiau tie sumanymai ne
pritarimo- O dar vėliau kai 
žmonės sumanė skirtis iš ben- 

kolektyvo, nors v__  ______
padėdavo Ir jokiu būdu netrulg-

„Lietuvių Žodžio“ aukos
PARYŽIUJE LANKĖSI 

šiuo metu Lietuvos įgalioti 
niuose ministerial bei atstovai:
deikis, K. Balutis, S. Lozoraitis, 
Turauskas, dr. Šaulys, dr. Bačkys 
ir gyvena Paryžiuje).

MIRĖ VYSK. ANTANAS KAROSAS 
Kun. Vizgirda į Londoną kun. J.

Sakevičiui atsiųsta telegrama pranešė, 
kad liepos 7 dieną Marijampolėje, bai
gęs 91 amžiaus metus, mirė vyskupas 
Antanas Karosas. („Iš. Dr“)
DR. A. KUČAS DĖSTO SCRANTONO

UNIVERSITETE

Neseniai nuvykęs į JAV dr. A. Ku
čas yra pakviestas į Scrantono univer
sitetą Vakarų Europos istoriją dėstyti, pasikalbėjimai tuo ir pabaigti.

„M. K.“ J. K.

Emigraciją ir verbavimą vykdančios 
komsijos turinčios daug vargo ir sun
kumų su žmonėmis, kurie, bandydami 
žūt būt ištrūkti iš Europos,, paduoda 
neteisingas žinias. Pav., turima jau 
apie porą šimtų šeimos narių, kurių 

vieni kitiems šeimos galvos išvykusios kaip viengun. ems gia. Dabw ,.a Vok.eti.oje ]ikę jei. 

mos nariai reikalauja juos nukelti pas 
savo vyrus. Kelios moterys esančios 
išvykusios kaip bevaikės ir nevedusios, 
palikdamos savo vaikus pas gimines 
arba pažįstamus. Dabar, po kelių mė
nesių, giminės kreipiasi į stovyklų ko
mendantus, pristatydamos išvykusiųjų 
vaikus ir reikalaudamos vaikus nuvež
ti pas motinas. Kiti gi, nuvykę į dar
bovietę, pav., Anglijoje, atsisaką dirb
ti fizinį darkąs nors buvo sutikę tokį 
dirbti.

Kaip tie dalykai iš tikro bebūtų, ta
čiau išvykusieji neturi užmiršti, kad 
jie Vokietijoje paliko dar daugumą 
savo tautiečių, kurie irgi laukia pro
gos ir savo eilės išvykti į užjūrius. 
Kiekvieno išvykųsio netinkamas pasi
elgimas gali kartais neigiamai .atsiliep
ti į dar Vokietijoje pasilikusių emigra
vimo bei išvykimo perspektyvas.

- ■ - L. Balsys
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Pasikalbėjimas su E. Deveniene

KAI BALTOJI RASE BUS IŠNYKUSĮ
dvidešimtojo am# aus1 * š* milžiniška kripta, visais atžvil- 'dinamosios mašinos, lokomotyvai, lėk

tuvai, automobiliai, rašomosios maši
nėlės ir t- t- Kriptoje bus net JAV 
Kapitolijaus modelis.

Dr- Peters studentų padedamas 
dabar renka dalykus, tinkamus 
ateities muziejui. Darbas, sakoma, 
baigtas 1950 metais.

Dr.. Jacobs ir dr. Peters įsitikinę, kad 
po 6.000 ar daugiau metų, nežiūrint ko
kios rasės žmonės čia gyventų, kripta, 
vis dėlto bus atkasta. Tų laikų moks
lininkams, be abejonės, bus įdomu pa
matyti tikslų baltosios rasės civiliza
cijos vaizdą.

Vargiai,.
žmogus gali įsivaizduoti, kad po 6.000 
metų dabartinė mūsų civilizacija bus 
išnykusi. O iš tikrųjų mūsų dango
raižiai, tiltai ir tuneliai, bus užleidą 
vietą naujos civilizacijos žmonėms ir jų 
kūrybai.

Manoma, kad tada bus išnykusi ir 
baltoji rasė. Dabartines anglų, pran
cūzų, vokiečių ir kitas arijų kalbas bus 
pakeitusios naujos, greičiausiai, arti
mos dabartinėms rytų kalboms. Bal
toji rasė laipsniškai nyksta, o gelto
noji, nepaisant netikusių ekonominių 
sąlygų, bado ir ligų, nuolat didėja- 
Gimimų skaičiumi baltoji rasė šian- 
dien negali lygintis geltonajai.

Juk prieš keletą tūkstančių metų bu
vo Egipto civilizacija. Apie jos- di
dybę šiandien mes galime sprąsti tik 
iš liąkanų — piramydžių, faraonų ka
pų ir juose likusių ieroglifų-

Daugeliui iš mūsų šiandien sunku 
įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, dabar, 
tinė mūsų civilizacija, su savo tech
nika ir nuostabia pažanga, yra tik ke
leto sekundžių laikotarpis, palyginti su tautų tremtinių emigraciniams 
tomis iškasenomis, liudijančiomis apie 
seniau buvusias, žydėjusias ir vėl iš
nykusiai civilizacijas.

šiandien mes stebimės, kad pavyz
džiui, senovėj Egipte, Pompėjoje, arba 
net Meksikoje žmonės vartodavo tūlus 
įtaisus, kuriuos dabar vadiname „mo
demiškais.“ Įdomu, ką žmonės po 
6.7)00 metų sakys apie mūsų laikų atra
dimus, techniką?

Todėl du Oglethorpe universiteto 
profesoriai, dr. Thornwell Jacobs ir dr. 
T. K. Peters, Atlanta, Georgia, sumanė 
.padaryti tam tikrą kriptą, kurioje būtų 
sudėti visi mūsų civilizacijos pavyzdžiai 
— nuo Kristaus gimimo iki 1950 m-

Kad tų kriptoje sudėtų dalykų
laikas nesunaikintų, jie gaminami

.iš nekintamojo plieno. Pavyz
džiui, kriptoje bus , padėti iš
plieno pagaminti žymiausių šių dienų
Amerikos pastatų modeliai. Kriptoje bus 
sudėta tūkstančiai literatūrinių veikalų, 
nufilmuotų į tam tikras negendančias 
filmas. Kripta bus taip įrengta, kad 
atidarius jos 50 pėdų pločio ir 114 pė
dų aukščio plienines duris, pirmiausia 
bus matoma strėle pažymėta rankena, 
kurią pasukus, staiga prabils fonogra
fas, kartodamas tam tikrus angliškus žo
džius. Specialiai įrengtas mechanizmas 
parodys metale “padarytus paveikslus- 
Kiekvienam paveikslui, kaip pavyzdžiui 
„namas“, „miegas“, „maistas“ plokštelė 
duos paaiškinimą. Mokslininkai mano, 
kad tuo, bųdu ateities žmogus galės iš
mokti anglų kalbą, kuri tada tikrai jau 
bus „mirusi.“

giais apsaugota nuo laiko ir oro įtakos, 
bus įdėta į granitą ir paslėpta Appala
chian kalnuose, Georgia 

Kalbamoje kriptoje, 
žmogui bus didžiausias 
enciklopedijų, filmų ir 
mokslo laimėjimų, pavyzdžiui bus spe
cialiai paruošta JAV prezidento kalba, 
įkalbėta plokštelėje- Ta kalba bus tai
koma tiems valdovams, kurie valdys šį 
kraštą, aštuoniasdešimtame amžiuje- 
Kriptoje bus net tokie kasdieniai reik
menys, kaip maistas, gėrimai ir kram
tomoji guma. Ten bus atvaizduotas mū
sų dienų sportas, mūsų baldai, spaus-

valstybėje- 
kuri ateities 

radinys, be 
įvairių rūšių

jau 
tam 
bus

Virai suprantama, kad kiekvienas iš 
Amerikos atvykęs asmuo mums yra 
brangus ir nepaprastai įdomus, ypač, 
kad p. Devenienės asmeny tesusilau
kiame tiktai antro Amerikos lietuvio. 
Todėl ir p. Devenienė visų mūsų trem
tinių gaudyte gaudoma, o ypač pažį
stamųjų, kurių kiekvienoje stovykloje 
ji randa daugybą. Kassely, kur ji 
lankėsi rugpiučio 17 dieną, visuomenei 
padarė viešą pranešimą. Tame prane
šime ji nušvietė Amerikos lietuvių 
veiklą vedant kovą už Lietuvos laisvę 
ir už tremtinius.

Gerai progai pasitaikius, teko su p- 
1 Deveniene pasikalbėti- ,

— Koks Tamsios atvykimo tikslas? 
paklausiau viešnią visus mus domi

nančiu klausimu. — Tiesa, Amerikos 
lietuvių spauda apie tai rašė, bet ta 
informacija kiekvieno laikraš.io skir
tinga, o mes norėtume turėti tikrų ži
nių, —j dar paryškinau klausimą.

+- Mano atvykimo tikslas, — susi
kaupusi atsakė p. Devenienė, — yra 
aplankyti jūsų stovyklas, nuodugniai su 
jtųnis ir su jumis susipažinti ir pri
ruošti mano atstovaujamas organizaci
jai— ALT, SLA ir IRRC — emigra
cijos ir tremtinių teisių apgynimo dar
bui. (Stengsiuos aplankyti visan tris 
okupacines zonas, nors laiko turiu la
bai mažai, Mano tikslas nebus pasiro
dyti ir pamatyti kuo daugiau, bet tą 
atlikti kuo nuodugniau.

■— Kffilos mūsų perspektyvos i|- 
vykti į Jungtines Amerikos Valstybes 
ir ten įsikurti? — sekė antras mums 
svarbus klausimas.

— Žinote jau, kad vad. -Strattono bi- 
liaus svarstymas atidėtas, šio biliaus 
iškėlimas yra bendras bandymas kelti 
imigracijos klausimą- JAV realiau

galvoja apie 25—30.000 įsileidimą, nore 
Amerikoje vietos yra ir žmonių rei
kia. Pav. Maine valstijoje 80% ūkių 
liko be ūkininkų, kurie paliko ūkius 
ir išsikėlė į miestus. Valstijoje dėl to 
krizė, ir jos seimas prašo valdžią įsi
leisti Pabaltijo žmonių. Bet be įsta
tymo tai padaryti neįmanoma. Todėl 
ir vedame kova už tą įstatymą. Ąš 
pati čia ieškau kitų imigracijai kanalų, 
kuriuos sudaro veikią įstatymai.Tų įsta
tymų pagrindų Švedijoje man pasisekė 
gauti 11 vizų lietuviams. Jeigu kas 
paaiškės daugiau čia, galima bus apie 
tai vėliau sužinoti. Dabar tegaliu pa
sakyti, kad JAV įstatymai numato pir
menybių ūkininkams, dvasininkams - ir 
profesoriams, tačiau yra statomos tūlos 
sąlygos. Dabar tai bus aiškinamasi. 
Galiu pasakyti, kad mes — JAV lietu
viai — jūsų įvažiavimu j Ameriką 
esame labai susirūpinę. Apie tą susi
rūpinimą galite sprąsti jau vien iš to, 
kad tuo tikslu ir1 aš čia esu atvažiavusi, 
nors tai padaryti yra net laitai sunku- 
SLA tam tikslui atgaivino Imigracijos 
fondą, kuri! jau senokai neveikė, — 
nuodugniai aiškina p. Devenienė.

— Kai Tamstai 
gracijos klausinių 
me, Tamstai, tur 
klausimo apimtis,
drai tremtinių perkėfuno į kitus kraš
tus klausimas? — dar teiraujuosi.

— UNRRA tremtinius tiktai šelpė ir 
pati gyveno, — atsako p. Dėvenienė,— 
o IRO pasiryžusi duoti jiems žmogaus 
teises ir juos įkurdinti. Tos idėjos ini
ciatorė yra Amerika, ,— todėl ji pri
valės dalį tremtinių įsileisti, ypač gi-

tenka dalyvauti imi- 
svarstyme bei tyri- 
būt, žinoma viso to 
Kaip gi atrodo ben-

Atvyko Kert. Misijos atstovas K. V, Baltramaitis
Rugpiūčio mėn. pradžioje į Frank

furt a/M atvyko Kazys V. Baltramaitis, 
War Relief Services — NCWC emigra
tion officer. Jis dirbs Jungtinių Ame
rikos Valstybių konsulate, kaip Ameri- 
kos Katalikų Misijos atstovas Pabaltijo 

reikš

tremtinių emi- 
į Angliją. Lon- 
tarėsi su Lietu- 
ministeriu An- 
Latvijos atsto-

iš New Yonko atvyko į Londoną, kur 
susipažino su lietuvių 
gracija iš. britų zonos 
done jis tais reikalais 
vos atstovu ir įgaliotu 
glijoje K- B. Balučiu,
vu ir įgaliotu ministeriu Anglijoje Zą, 

lams į Jungtines Amerikos Valstybes, 'riniu, su Anglijos darbo ministerija ir 
Jis taip pat artimai bendradarbiaus su 
Vatikano Misija ten, kur bus liečiami 
tų tautų emigraciniai reikalai j Pietų 
Ameriką.

Birželio 21 d- Kazys V. Baltramaitis

su katalikų organizacijomis, ypač gi su 
Catholic Committee for Relief Abroad; 
Daromi žygiai, kad Anglijon atvykę 
lietuviai turėtų savus lietuvius kuni
gus ir galėtų reikštis savo tautine kul-

GRAŽUS LIETUVIŲ ŠACHMATININKŲ 
PASIRODYMAS DETMOLDE

Rugpiūčio 16 d. Detmoldo ir apy
linkės. lietuviai šachmatų mėgėjai tu
rėjo sunkų bandymą — rungtynes su 
vienu stipriausių Lippės krašte Det
moldo vokiečių šachm. klubu. Sunku 
buvo tikėti, kad be pasiruošimo grei-

dr. Dumbriui teko kovoti prieš intv. 
Lippės krašto meisterį dr. Zeriner. Abu 
daktarai parodė nepaprastą atkaklumą 
ir jų kova užtruko daugiau kaip 6-šias 
valandas. Maždaug partijos viduryj 

------ --------,------— r----------------,jr Dutnbriui, tašiusiam juodaisiais, 
’ft' pavyko gauti pozicinę, p vėliau ir ma

terialinę persvarą ir partiją sėkmingai 
baigti. V-oje lentoje Blekaitis prieš 
geriausią Detmoldo „blitzistą“ Jūrgens 
po trumpos kovos pasiekė pirmąjį mū
ši) ekipai tašką. Vl-oj lentoj Strazdas 
gražiai įveikė Muth. Vil oj lent. Au
gulis, iivystęs stiprų puolimą ir laimė
jęs žymios medžiaginės persvaros, pri
vertė pasiduoti Brosch. Mūsiškis Tor- 
nau geroj partijoj prieš von Mutius 
pražiūrėjo valdovę ir turėjo tad užleis
ti tašką priešininkui. Užtat 9-toj len
toj Kiniinas be' priekaištų sukirto 
Schomburg'tį. Taigi bendras rezulta
tas išėjo mums tikrai puikus: 5%:3K- 

Reikia tikėtis, kad šis taip gerai nu
sisekęs pirmasis viešas Detmoldo ir 
apylinkės lietuvių šachmatų mėgėjų 
pasirodymas prieš kitataučius nebus 
paskutinis.

tos šachmatininkų surinkta ekipa iš
vengtų pralaimėjimo prieš nuolatos be- 
siireniruojančius ir jau šiemet turėju
sius visą eilę sėkmingų susitikimų su 
kaimyniniais miestais Detmoldo vokie
čius. Kova artt devynių lentų užvirė. 
Pirmoj lentoj susitiko Škėma su Ham- 
mes/ahr. Abu priešininkai su nemaža 
turnyrine praktika- Po 4% vai. tru
kusios gana azartiškos ir permainingos 
kovos partija tačiau baigėsi taikingai— 
lygiomis. II-oje lentoje Jasinskas tu
rėjo reikalą su jau šachm. literatūroj 
pasireiškusiu vokiečių šachm. kompo- 
nistu Latzel. Dar partijai neįpusėjus 
Jasinską ištiko nelaimė — prarado fi
gūrą, ir po to lošimas toliau jau buvo 
beviltiškas ir baigėsi pralaimėjimu. 
Ūloje lentoje Kochanauskas turėjo 
kapituliuoti prieš daugiau patyrusį 
priešininką Hagemann. IV-oje lent-

tūra.
Iš Londono Kazys V. Baltramaitis 

nuvjko į Paryžių, kur išbuvo nuo lie
pos 27 d. ligi rugpiūčio 1 d. Paryžiuje 
jie su BALFo Įgaliotiniu Dr- Stasiu 
A Bačkiu ir jo bendradarbiais plačiai 
aptarė tenykščių lietuvių, 
cūzijoje esama apie 500, 
ir dvasinius reikalus.

Iš Paryžiaus jis atvyko 
amerikiečių zoną ir rugpiūčio 3d jau 
aplankė Hanau lietuvių stovyklą, kur 
nuodugniai pradėjo susipažinti su lie
tuvių tremtinių gyvenimu, šiuo metu 
jis konsulate susipažįsta su naujomis 
bei atsakingomis savo pareigomis. Po 
mėnesio jis yra numatęs aplankyti di
džiąsias lietuvių stovyklas ir lietuvius 
tremtinius Švedijoje, Danijoje, Šveica
rijoje ir kitur.

Rugpiūčio 6 d. Kazys V. B'altramai- 
tis vėl aplankė Hanau lietuvių stovyk
lą ir stovyklos bendruomenei padarė 
pranešimą apie Amerikos lietuvių pa
stangas padėti savo tautiačiauu tremti
niams, apie lietuvių tremtinių atvyki
mo į Jungtines Amerikos. Valstybes 
perspektyvas, apie galimumus ten įsi
kurti.

Kazys Vincas Baltramaitis kilimo 
amerikietis- ' Mokėsi Villianova kole
gijoje ir studijavo Columbijoe univer
sitete, Vytauto Didžiojo Universitete 
Kaune ir Vilniaus universitete. 1939— 
1940 m. dirbo „Eltoje“.

1940 m. rugpiūčio mėn. iš bolševikų 
okupuotos Lietuvos per Vokietiją ir 
Švediją išvyko j Jungtines Amerikos 
Valstybes. Dirbo Lietuvos Generali
niame Konsulate New Yorke, dvejus 
metus BALFe, kaip jo visuomeninių 
reikalų vedėjas, ir nuo š. m. gegužės 
mėn. perėjo dirbti į War Relief Ser
vices — NCWC, mūsiškai tariant, į 
Katalikų Misiją.

kurių Pran- 
medžiaginius

į Vokietijos

le

DEL PETRO CVIRKOS MIRTIES
Amerikos lietuvių laikraščiai prade

da spėlioti, ar P. Cvirka miręs sava 
mirtimi. O gal ir šis parsidavėlis at
sivertęs ir pasidarąs „neištikimas^? 
Tiems spėliojimams pagrindą duoda >r 
tai, kad net Amerikos lietuviški komu
nistų laikraščiai nieko aiškesnio apie 
P. Cvirkos mirties aplinkybes negali 
pranešti. Keista tyla jo mirtį apgau
bia paslaptingumu-
PROF. M- KRUPAVIČIAUS ATSIMI 

NIMAI
Prof. Myk. Krupavičius „Amerikos“ 

savaitraštyje spausdina savo atsimini
mus apie Sibire kankinio mirtimi mi
rusį Lietuvos prezidentą Aleksandrą 
Stulglnskj. Atsiminimai pavadint)! 
„Lietuvos kumečio vaiko kelias prezi
dento 'kėdėn ir kankinio mirtin“.

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos pirmi
ninko pakviestas, Kazys V. Baltratųai- 
tis sutiko dalyvauti š. m. rugpiūčio 30 
—31 d. Schweinfurte įvyksiančiame 
lietuvių žurnalistų metiniame suvažia
vime ir ten padaryti jiems rūpimais 
klausimais pranešimą- (T- G.)

mines, turinčius affidavitus ir bendrai 
tuos, kurie kraštui būtų naudingiausi, 
o tokiais pirmoje eilėje gali būti ūkis 
ninkai, nes JAV jų labai stinga. Ka
nada taipgi įsileis, ir joje taip gi ge
ros gyvenimo sąlygos. Kanadon, kas 
gali įnešti 2.000 dol, užstato, kad dirbs 
žemės ūkyje, gali įvažiuoti be eilės. 
Dabar Kanadon įvažiavo. 2.000 ukraU 
niečių, kurie pasižadėjo vienam fabri
kui auginti cukrinius runkelius. 
Australija, rodos, priims kas mėnuo po 
1.000 tremt. su šeimomis Taigi, trem
tinių perkėlimo klausimas judinamas 
pirmyn.

— Kaip gi jums ii Amerikos tolių 
atrodome mes, tremtiniai?

— Mums atrodo nepakankamai pa
grįstos politinės jūsų kovos. Lietuva 
begalės atsistatyti tiktai vakarų demo
kratijų padedama. Kito kelio nėra. 
Todėl savaime aišku, kad tai nųlepts- 
ir politinio susitvarkymo kryptį, „kaip 
Amerike“, kaip sako JAV lie
tuviai. X Pagrindinių įstatymų 
pavyzdžiai galės būti artimi Amerikos 
įstatymams. Lietuva turės įeiti į ben
drąjį Europos ir visos žmonijos susi
tvarkymą, kuriame Amerika, žinoma, 
vaidins žymų vaidmenį. Laisvėms bus 
didelis respites. Todėl iitos jūsų ko
vos ateities Lietuvos gyvenimo tvarky
mui negalės turėti didelės įtakos.

— O Amerikos lietuviai?
— Amerikos lietuviai, kaip žinote, 

yra pasidaliną srovėmis. Tas yra na
tūralu. Bet dabar jie yra paliaubose, 
išskyrus tuos, kurie pritaria smurtui 
ir okupacijai. Jūs žinote, kad mes vei
kiame ir, turiu pasakyti, via dėlto ne
maža ir nuveikiame. Vieno jūs, gal 
būt, nežinote, tai to, kad jeigu ne 
Amerikos Lietuvių Tarybos akcija,, 

tremtinius jau būtų grąžiną į kilimo 
vietas , . . Žinoma pagrindinis mūsų 
tikslas, pirmaujantis ir tremtinių šel
pimo bei įkurdinimo reikalui, yra Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomybės at
statymas. Jam reikia atiduoti didžiau
sias jėgas! — baigia p. Elena Deve- 
nienė. J- Kardelis \

NUSIMINIMAS
Šią valandą, kada pro langus 
šviečia čia gražus gegužis, 
Atėjo pas mane baisiausia 
nevilties diena.

(Iš seno eilėražčio)

Turiu miegot šiąnakt ramiai ir tykiai: 
Tuojau čia neatšaukiamai sutems.
O ten už durų nieko nepaliko, 
Ten nieko nepaliko man.

Aš visuomet kalbėjau daug, rašiau 
apie vienatvą. •

Bet kam? štai šiandien vienas pali
kau . . .

Matau kelis namus, mažutą gatvę 
Ir žmones ten. dar temstančiam lauke

matau.

Bet man miegot O žmonės brangūs. 
Ir nemaniau, kad taip mylėsiu juos 

visus - • .
Ateina, stabteli ir eina vėl už lango 
Toks mylimas, toks širdį plėšiantis 

žmogus.

Bet pas mane, žinau, nebeateis jau 
niekas.

O neturiu jėgų, o negaliu daugiau! . . 
Išnyksta medžiai, gatvės, nieko nepa

lieka, ' *
Ir kambaryj tamsiau, kas valandą 

tamsiau . . .

Turiu dabar ramiai, kietai miegotiį 
Kad iškentėtų naktį pasmerkta širdis . . 
Rytoj ■ I mano kryžkelę miglotą 
Ateis šviesos pilni . . . Ateis kiti . . .

Medardas Kavarskas '

(Tęsinys iš 33 nr.)
Viduj pasilikęs pasižiūrėjo pro lan

gus į miško pusę; atsisėdo kitam pa
sieny taip, kad prieš akis turėtų mišką, 
ir ėmė žvalgytis po kambarį. Valan
dėlę žiūrėjo j mokytoją su Gintuku, 
užsigulusius ant žemėlapio, paskum pa
suko akis į šoną, ir mokytojas nejučia 
krūptelėjo: ant stata tebegulėjo į sku
durų ryšulį susukti pistoletai, šeši, kaip 
sakė Vytas, ir pakankamai šaudmenų. 
Mokytojas vėl įknibo j žemėlapį, bet 
galvojo, kad ir jis dabar turi būti iš
balęs, kaip prieš valandėlę buvo iš
balusi motina. O enkavedistas žiūrėjo 
į ryšulį taip, lyg akimis norėdamas jį 
išvynioti, paskum staiga pasuko galvą 
į motiną, bet ji pasilenkusi ir nepa
keldama akių piaustė lašinius. Smul
kiai, smulkiai, lyg norėdama, kad to 
darbo jai užtektų ir amžinybei. Gin- 
tukas žiūrinėjo žemėlapį ir vis dirs- 
Jojo tai į ryšulį, tai j paltu užkabintą 
Vytą. Kiekvienas vaiko žvilgtelėjimas 
mokytojui šaltu šiurpu smelkė per 
nugarą, bet jis nerado žodžio, kuriuo 
be pavojaus galėtų jį sudrausti. Jis tik 
atsilošė, atsirėmė į sieną, Gintukui 
liepė surasti visas didžiąsias Tarybų 
Sąjungos upes ir ėmė iš lėto žvalgytis 
po kambarį, o pats juto, kad kiekvieną 
akimirką gali užeiti virpulys — nesu
laikomas ir nenumaldomas. Po valan
dėlės pasirėmė ant stata ir tvirtai del
nais suspaudė .žandikaulius. Mirtiną 
tylą staiga nutraukė enkavedistas-

— Motin, parduok tuos kailinius, — 
pasakė.

Visi pakėlė galvas, ir tas pakėlimas 
buvo toks staigus, k.rp didelis k-ūp 
telėjimas.

— Koktus? — paklausė motina.
— Nagi šituos, parodė i Vyto prie

dangą
— U ką liti vg'k‘iu prulrvusi? Tą 

vieną iOteMį drabužį ir teturiu.
Ta' sokycama, ji pn.lėj > ir lašin u*, 

ir peilį ir ėmė šluostyti rankas į prie- 
z kyštę;

Bet geri būtų, ypač kai reikia sargy

boj stovėti- Ir mano ūgiui tiktų. Tik 
pažiūrėkit.

Jis pasikėlė nuo suolo, nukabino kai
linius ir žengė su jais žingsnį atgal. 
Likusi milinė labai neramiai sukrutėjo. 
Tą pačią akymirką enkavedistas išsi
traukė pistoletą ir sušuko.

— Išlįsk!
Gintukas pašoko ir prisiglaudė prie 

mokytojo. Mokytojas laukė šūvio. Jis 
tikėjo, kad pirmas iššaus Vytas, ir 
greitai pažvelgė pro langą, norėdamas 
sumesti, kur yra anie. Tuo tarpu pa
sigirdo duslus terkšterėjimas. Atsisukęs 
pamatė enkavedistą keistai tūpiantis, 
lyg kojos būtų staiga suminkštėjusios. 
Jis valandėlę pasvyravo, kilsterėjo ran
ką, lyg norėdamas į kažinką įsikibti ir 
pasilaikyti, paskum pasisuki į šoną ir 
sunkiai krito netoli židinio. Šūvio ne-' 
buvo girdėti, ir mokytojas iš karto ne
suprato, kas atsitiko. Tik enkavedistui 
nugriuvus, jis pamatė užpakaly stovin
čią motiną, kaip akmeninę statulą su
stingusią, su dideliu kirviu rankoje.

Iš po palto iššoko Vytas. Jis tuoj 
pripuolė prie susmukusiojo, bet, pa
matęs, kad jis be sąmonės, atsistojo-

— Kur anie? — paklausė- I
— Nuėjo į daržinę, — pasakė moky

tojas ir savo balso nepažino. Gerklė 
buvo sausa ir balsas buvo toks, lyg bū
tų sueižėjęs į daugybę smulkių atšai- 
žėlių.

— Va. dabar, mama tai melskis, kad 
angelas sargas pridengtų savo sparnu- 
Ir ne mane vieną, bet visus.

Pasilenkė, pakėlė susmukusįjį, už
simetė jį ant peties ir išėjo.

Tai truko tik labai trumputėlį aki
mirksnį.

Iš paskos į priemenę išbėgo ir mo
tina, paskum apsigrįžo, įbėgo į trobą, 
pažiūrėjo pro langus į kiemą, pribėgo 
prie to, pro kurį buvo matyti Vytas, 
ir virpančiom rankom atsirėmė į 
sieną.

Jis sunkiai ėjo per ištižusią dirvą. 
Kojos klimpo ligi pusiau aulų. Kai 
klimptelėdavo giliau, jis, naštos span-

MOTINA
• Iš romano „Žemė ir žmonės"

džirmas, sunkiai susverdėdavo, ir 
atrodė, kad tuoj tuoj išvirs.

Iš daržinės išėjo krėtėjai ir sustoję 
kažin ką 'gyvai šnekėjosi. Gintuką pa
gavo virpulis- Jis visiškai išbalo, pri
siglaudė prie mokytojo ir tyliai šnabž
dėjo: %

— Dabar jie pamatys.
— Jį namas dengia, — sausai atsakė 

mokytojas.

jas ant lovos, o motiną švelniai pa
stūmė prie židinio ir pasakė:-

— Mama, eik vakarienės gaminti- 
Matai, svečiai ateina . . . Dabar jis 
jau galėjo net nusišypsoti, ir pats tuoj 
griebė dar tebevirpančiom rankom ug
nies kurti.

Kai jie suėjo į vidų, ant židinio jau 
smagiai čirškėjo lašiniai ir pripildė 
trobą kasdieniško kvapo.

JURGIS JANKUS
— Bet jie paeis. Jie jau eina!
Ne, jie tebešnekėjo. Tik milicijos 

įgaliotinis pasisuko į tą pusę, žengė, 
žingsnį ię vėl sugrįžo.

Motina viską girdėjo, bet neturėjo 
jėgų atsisukti. Ji kibte įsikibo akimis 
į Vyto nugarą ir troško jį pastumti 
pirmyn, greičiau panardinti į tamsų 
eglyno žalumą. Ji- abiem rankom įsi
kibo į užuolaidas. Ji juto, kaip jos 
treškėjo, palengva atitrūkdamos nuo 
lango, o paskum nusviro ant galvos, 
kaip ilgas baltas nuometas.

Iš po debesies išlindo saulė- Ji jau 
leidosi, ir raudoni spinduliai auksu 
nuplieskė Vyto nugarą.

— Ateina! — sušuko Gintukas ir 
įsispraudė užstalin į patį kamputį.

Motina aiktelėjo ir atsisuko. Jie visi 
nuo daržinės ėjo į trobos pusę. Bet 
Vytas tuo tarpu išbrido iš dirvos; per 
pievutę ir paspartinęs žingsnį dingo 
miške. Tik ilga brydė nuo pat durų 
ligi' miško pasiliko ant pažliugusios 
dirvos.

Enkavedistai palengva inekėdamies 
artėjo. Motina stovėjo vidury aslos ir 
bejėgiškai mosavo nuplėštom langatie- 
sėm. Pirmas susigriebė Bronius. Jis 
ištraukė langatieses iš rankų, numetė

— Kur mūsų draugas? — įėjęs ir 
apsižvalgęs paklausė vyresnysis enka
vedistas. - ’

— Į mišką nuėjo, — pusiau atsisu
kusi atsakė motina. — sakė, kad ne- 
paliktumėt.

Jie vienas į kitą susižvalgė ir įtar
tinai apsidairė po trobą. Motina tuoj 
pridėjo:

— Tur būt, ką pamatė, kad su sykiu 
pašoko nuo suolo, pripuolė prie lango, 
pažiūrėjo ir išbėgo. Dar bėgančiam 
kažin kaip užuolaidos užkliuvo, tai ir 
tas iš greitumo nuplėšė • ■

Su tais žodžiais ji pakėlusi nuo lo
vos užuolaidas parodė jiems, o paskum 
pridėjo:

— Matote, va ir pėdos. Nuo durų 
tiesiai į mišką.

Nors saulei nenusiletidus gilus šešėlis 
užgulė dirvą, bet brydė dar tebebuvo 
aiškiai matyti. Jie išėjo j priemenę, 
kažinką tarėsi, paskum milicininkas ir 
vienas enkavedistas, užsėdę ant arklių, 
nujojo į pamiškę. Milicijos viršinin
kas ir vyresnysis enkavedistas vėl suėjo 
į kambarį. Jie nebebuvo tokie tikri, 
kad Vyto būta namie, bet dar kvotė ir 
kamantinėjo. Motina atsakinėjo labai 
šaltai ir nešiojo į stalą indus. Tuoj

parjojo pasiuntiniai. Jie nusekę pėdo
mis ligi miško, pašaukę, bet niekas 
neatsiliepęs. Valandėlę pasidarė tylu. 
Molina išdėjo į lėkštę su lašiniais kep-

nuleido ant susivėlusios berniuko
galvos. . . •

Po valandėlės ji kietai ir ramiai 
miegojo. Jos veide ir nuleistose ran-

tos kiaušinienės ir prašė sėsti valgyti, 
bet jie atsisakė ir išėjo. Tarpdury mi
licijos viršininkas dar atsisuko į moky
toją ir šypsodamasis/ pasakė:

— Na, mudu, turbūt, dar susitiksim.
— Aišku, .drauge įgaliotini, kad tik 

keliai pradžiūtų, — atsakė mokytojas. 
-Jau temo. Jie susėdo ir, kaip tamsūs 

šešėliai, pasijudino iš kiemo. Bronius 
tyliai pravėrė langą. Iš kiemo išvažiavo 
visi, paskum du raiti atsiskyrė ir pa
suko miško link- Tai sunkiu rūpesčiu 
užgulė jo širdį.

Gintukas pradėjo tyliai šokinėti ir 
rankomis ploti. Bronius atsisuko į mo
tiną- Ji stovėjo vidury aslos ir žiūrėjo 
į tamsėjanti langą.

— Ačiū Dievui! — pasakė Bronius 
ir žengė žingsnį. Jis norėjo paimti jos 
ranką ir pabūčiuoti, bet ji susvyravo 
ir sunkiai, sunkiai krito ant grindų be 
sąmonės.

Bronius su Gintuku įkėlė ja į lovą, su
sėdo abu šalia ir ilgai tylėdami sėdėjo. 
Jos veidas buvo be galo išbalęs ir drėg
nas. Iš karto mokytojas norėjo tuoj 
važiuoti gydytojo, bet paskum susi
laikė ir Gintukui pasakė geriau bū
siant, kad niekas nesužinotų, kad poli
cijai išvažikvus ji tuoj susirgusi.

Prieš vidurnaktį motina atmerkė 
akis, apsižvalgė po kambarį ir paklausė:

— Ar jie išvažiavo?
— Išvažiavo, — ramiai atsakė Bro

nius.
— Vytukas?
— Jo nepaims . . .
— Ačiū- ViešpaJui! — prašnabž

dėjo jos lūpos, ir iš po užmerktų blak
stienų išsirito ašaros. Jos ritosi didelės, 
tekėjo per veidus ir tyliai krito ant 
pagalvio. Gintukui irgi suspaudė 
širdį: jis pradėjo verkti ir padėjo gal
vą šalia motinos, o ji bejėgiškai pakėlė 
sunkią, nuo vandens ir šalčio parau
dusią ir suskirdusią ranką ir iš lėto

koše buvo pilna gležnumo ir negalios. 
Bronius ilgai sėdėjo, žiūrėjo į ją ir 
nebegalėjo joje . rasti nė vieno bruožo 
to tvirtumo, kurio ji buvo pilna visą 
popietę, ir tada jam atėjo į galvą 
mintis, kad moteris yra gležna ir 
pilna silpnumo, bet užtat kokia nuo
stabiai galinga motina.

IR TAIP RAŠYTOJAI GYVENA
Amerikos lietuvių beletristas Anta

nas Tulys, ir Lietuvoje pažįstamas iš 
jo „Spaudos Fondo“ išleistos knygos 
„Aš bučiavau svetimą žmoną“, ekono
miškai yra visai gerai įsitaisęs Flori
doj. Tai matyti iš jo laiško, kurį pa
skelbė „Sandara“. Ne vienas mūsų 
tremtinių rašytojų apie tokį gyvenimą 
galėtų nebent sapnuoti. A. Tulys yra 
vaistininkas ir, be abejonės, turtą įsi
gijo ne rašytojo plunksna.

štai jo laiško ištrauka:.
„Prašau Jūsų siųsti man „Sandarą“ 

aukščiau padubtu adresu, kuris bus 
jau pastovus. Paklajoję po Floridą, 
pagaliau nusipirkome , septynis apart- 
mentus, praeitais metais pastatytus, 
tarp dviejų vandenų — Boca Ciega 
Bay ir Gulf of Mexico, ant siauros salos.

Užpakalyje savo pastatų turiu „uos
tą“, kur galiu pasistatyti laivelį, taip 
pat žuvauti, o skersai bulivaro mažiau 
kaip už bloko yra gražus fliažas mau
dytis. Pelikanai, žuvėdros ir. garniai 
(white cranes) skraido virš mūsų na
mų. Tik už penkių mylių nuo mūšy 
yra golfo aikštė, o už trijų mylių, tai, 
kur Boca Ciega Bay įteka j Gulf of 
Mexico, geriausia vieta žuvauti.

Ten jau esu pagavęs didelių, įvairių 
žuvų, ypač snookų nuo 8 iki 19 svarų 
didumo. Atrodo, kad dabar turėsiu 
daug laiko žuvauti, lošti golfą, skaityti 
ir rašyti- Jau seniai galvojau taip gy
venti. Pagaliau viskas atėjo prie ma
no durų. ■ .“

t
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A. A. ANTANAS PUSKEPALIS
or .______________________________ ________________________

LRK pirmininko kelionė į Šveicariją

Š- m. rugpiūčio 13 d. tragiškai mirė 
Klein Wittensee Simano Daukanto 
gimnazijos' mokytojas Antanas Puske
palis. ’Velionis tą dieną apie 12 vai- 
maudėsi čia pat prie stovyklos esan
čiame ežere ir paskendo. Nors buvo 
palyginant greitai ištrauktas, ir gydy
tojas. padėjo visas pastangas, tačiau at
gaivinti nepasisekė- Tai pirmas mir
ties atvejis KI. Wittensee lietuvių ben- 

. druomenėje, išgyvenusioje šioje stovyk
loje jau metus laiko.

Antanas Puskepalis kilimo buvo ra
seiniškis. Gimęs 1914 m. gegužės 13 d. 
Raseinių apskr., Girkalnio valsčiuje, 
Plingių kaime. Mokėsi, Raseinių gim
nazijoje ir ją baigė 1935 m. Po to 
dvejis metifs studijavo Klaipėdos pe
dagoginiame institute. Baigęs institu-. 
tą,, grįžo į savo gimtąjį valsčių ir ten 
Jųodkėnų pradžios mokykloje dirbo 
mokytojo darbą. Nuo 1941 m. ligi 
ištrėmimo dienų 1944 m. buvo, tos 
pačios pradžios mokyklos’vedėju.

Į Vokietiją pateko panašiomis ap- 
linkybėmisj kaip daugelis mūsų jaunų 
vyrų. Turėjo patirti daug vargo, ku
ris pakirto jo sveikatą. Ypač nerviškai 
jautėsi stipriai sukrėstas. , Tačiau ka
rui pasibaigus ir susikūrus Kylyje lie- .Amerikoje gyvenančių pabaltiečių di- 
tuvių bendruomenei, greitai įsijungia į deles pinigų sumas propagandai prieš 

j__l •_ _ sovietus ir pan. Policija ėmė ieškoti \
įskųstų, nusikaltėlių. Buvo suimti aš- 
tuoni latviai (hors daug rašė apie es
tus), tarp jų keli kultūrininkai, kaip 
latvių archeologas Dr. Ginters. Kaip 
paskui paaiškėjo, viskas buvo prasi
manymas: jokios vyriausybės, laikraš
čiai legalūs it viešai pardavinėjami, 
siųstos pinigų sumos buvo šalpos rei
kalams ir ėjo per Švedijos Raudonąjį 
Kryžių. Iš visos tos baisios bylos re
zultatas išėjo baisiai menkas: areštuo
tas buvo vienas jaunas latvis jūrinin
kas, bet visai ne šioje istorijoje.

Koks buvo šios provokacijos tikslas, 
sunku pasakyti. Tačiau - visuomenė ir 
spauda pabaltiečius teisino

pa- 
Lai- 
ka- 

mfi-

Bendruomenėm rūpesčiu rugp. 16 d- 
a. a. Ant. Puskepalis iškilmingai 
laidotas Eckernfdrdės kapinėse, 
dotuvių apeigas atliko gimnazijos 
pelionas. Dalyvavo didelis būrys
sų tautiečių iš KI. Wittensee ir Eckern- 
fordės lietuvių stovyklų. Prie kapo 
atsisveikinimo kalbas pasakė tremtinių 
mokytojų ir bendruomenės atstovai. 
Svetimoje žemėje išdygo naujas trem
tinio švietėjo kapas, apkrautas daugy
be vainikų, kuriuos sudėjo kolegos 
mokytojai, bendruomenės ir tėvų ko
mitetai; atskirų klasių moksleiviai ir 
privatūs asmenys. Rūpinamasi pasta
tyti atitinkamą antkapį.

Ilsėkis ramybėje, brangus tautieti!
K. Rimtautas

Lietuvos Raud. Kryžiaus pirminin
kas lankėsi Ženevoje, kur dalyvavo 
IRO parengiamosios komisijos Il-sios 
sesijos posėdžiuose, kalbėjosi su jos 
pareigūnais ir lietuvių tremtinių rei
kalais darė žygių įvairiose šalpos in
stitucijose.
komisijbs l ios sesijos posėdžiuose ir 
Il-sios pradžioje dalyvavo J. E. minis- 
teris Turauskas, kuris taip pat paren
gė dirvą pačiam LRK pirm-ko atvyki
mui ir jo pasimatymams Šveicarijoje.

IRO pareng. komisija šioj sesijoj 
svarstė DP išlaikymo, emigracijos ir 
įkurdinimo klausimus.

DP globą perėmus IRO, juos išlai
kys kariniai organai, kuriems IRO at
lygins. Nutarta maisto normą pakel
ti ligi 2.000 kalorijų, jei leis IRO biu
džetas ir kitos aplinkybė^.

Dėl DP emigracijos Iro pareng.

Prieš tai IRO pareng.

Antpuolis prieš pabaltiečius
Š. m. liepos mėn. vidury švedų laik

raščiai paskelbė apie sensacingą špio
nažą, kurį varę pabaltiečiai. Pasipylė 
sensacingos žinios: estai turį Švedijo
je slaptą -vyriausybę, leidžią nelegalius 
pogrindinius laikraščius, gauną iš

aktyvų darbą ir prisideda prie progim
nazijos suorganizavimo. Ištisus moks
lo metus ten išdirbęs, kartu su besi
keliančio Kylio progimnazija persikėlė 
į KI. Wittensee ir čia gimnazijoje dir
bo jau antrus mokslo metus. Dėstė 
žem. klasėse lietuvių kalbą, buvo mo
kytojų tarybos sekretorius, knygyno ir 
skaityklos vedėjas. Stengėsi taisyti sa
vo sveikatą, susirašinėjo su ■ giminėmis 
Amerikos Jungt. Valstybėse — tikėjo
si ten persikelti, jei užtruktų grįžimas 
į tėvynę. Tačiau tragiškoji mirtis nu
traukė visus planus. Tremtinių tarpe 
velionis giminių neturėjo. Savo pro
fesijos kolegų ir stovyklos gyventojų 
buvo gerbiamas ir mėgiamas, k'aip tau
rus lietuvis, pareigingas ir nuoširdus“ Štai ką š. m. liepos 29 d. 
asmuo. rašty „Svenska Dagbladet“

švedų
prof.

gynė- 
dien-
Bir-

Emigracijos galimumai į 
Prancūziją

Lietuvių, latvių ir estų Vyr. Komitetų sutarties su darbininkais punkto, 
riuo draudžiama darbininkams parda- • 
vinėti į kreditą alkoholinius gėrimus.

ku-
atstotų pasitarimas

Š. m. rugpiūčio* mėn. 15 d. įvyko ei
linis pabaltiečių Vyr. Komitetų atsto- Ryšium su tuo, pasireiškiama nepagei- 
vų pasitarimas, kuriame pasikeista in- dalijamų ir darbininkams žalingų pa

sėkų. Nutarta šiuo reikalu kreiptis į 
belgų atitinkamus organus.

Dėl DP vdrbavimo darbams į Olan
diją rasta, kad olandų siūlomos sąly
gos mums nepriimtinos.

Įvairioms valstybėms pradėjus ver 
buoti tik rinktinius DP, kyla klausi
mas, ką daryti su pasilikusiais invali
dais, seneliais ir kitais nedarbingais. 
Tą opų klausimą nutarta kelti kiekvie
na proga IRO, karinės valdžios ir ki-

formacijomis einamaisiais reikalais. 
Buvo apsvarstytas prancūzų vyriausybės 
susataripias su amerikiečių zonos kari- 

• ne yadovybe dėl DP verbavimo dar
bams į Prancūziją. Nepavykus pir
mam verbavimui dėl DP baimės būti 
atiduoldems sovietams, dabar Prancū
zijos Vyriąusybė užtikrina DP asme
ninį saugumą. Nė vienas DP nebūsiąs 
išduotas sovietams. ■ Sutartys sudaro-

- mos vieneriems metams. Sutarčiai pa
sibaigus, norį galėsią vykti į prancūzų ’tose šalpos ir globos tarpt, organizaci- 
kolonijas arba ją pratęsti. Važiuoti 
galįma su žemomis, kurios, supranta
mos plačia prasme: tėvdįi, broliai, se
serys etę. Jas galima atsikviesti po 3 
mėnesių. Darbas numatomas iemės 
ūky\jĄ pramonėje ir anglių kasyklose. -----o—.j.. --------- r
Nenorį dirbti bus grąžinti į amerikiė- zonos IRO direktorių Heidelberge, 
čių zoną. Selekcijos centras bus 
EppingėĄ prie prancūzų zonos- Įdo
mus dalykas yra tas, kad šiuo metu 
esą apie 30% ūkių išnuomojama su 
visu inventorhimi, ir juos galėtų iŠsi-

. nuomoti DP ir savarankiškai ūkinin
kauti. Atlyginimas kaip prancūzų dar
bininkams. Nusistatyta prašyti atitin
kamus organus pasiųsti DP tautybių 
delegaciją į Prancūziją vietoje susipa- -sidūrė garsiajame Bayreutho mirtinin- 

sąlygomis ir tada pareikšti kų kalėjime, iš kurio jau visai nusil
pusį profesorių išvadavo amerikiečių

jose-
Išaiškinimui busimojo screeningo 

klausimo ir gavimui atsakymo į anks* 
čiau įteiktą memorandumą, nutarta 
pasiųsti visų trijų Vyr. Komitetų at
stovų delegaciją pas vyr. amerikiečių

(LTBI)
PROF. DR. AD- DAMUŠIS JAU 

AMERIKOJE
Liepos 17 d. į New Yorką atplaukė 

su šeima prof. Dr. Ad. Damušis, vienas 
žymesniųjų rezistencijos veikėjų bol
ševikų ir vokiečių okupacijos metu- 
Nacių areštuotas 1944 m. birželio • mėn. 
jis etapu perėjo 17 kalėjimų1,, kol at-

žinti su
savo nuomonę. 1

Konstatuota, kad belgai nevykdo to kariuomenė. '

PRANEŠIMAI
DĖL STASIO PILKOS LITERATŪROS 

REČITALIŲ
Atskiros kolonijos yra kvietusios ma

ne atvykti į anglų zoną su lietuvių lite, 
ratūros rečitaliais. Tai galėčiau įvyk- 

- dyti rugsėjo mėn. antroje pusėje. Tu
riu dvi programas- klasikinės ir nau
josios mūsų literatūros. Suinteresuo
tas stovyklas ir asmenis prašyčiau ne
atsisakyti man iš anksto pranešti pa
geidaujamą programą ir patogesnį lai
ką, kad galėčiau sudaryti tos kelionės 
maršrutą. Lygiai, kad laiku galima 
būtų išsiųsti skelbimus bei kitais daly
kais susitarti.

Mattenberg, Lith. DP Camp; 29 para
grafų įstatai įregistruoti; 8) 11. 6. 1947 
Lietuvių Tremtinių ' Kooperatyvų Są
junga, (13a) Scheinfeld, Lith. DP 
Camp; 30 §§ įstatai įregistruoti; 9) 
8. 5. 1947 Liet. , Ąntinac. Rezistencijos 
Politinių* Kalinių Sąjunga, (14) Kirch- 
heim/Teck, Steingaustr. 18; X skyrių 
(28 §§) įstatai įregistruoti.

Visos, ligi šiol dar neužsiregistravu
sios draugijos šiuo raginamos užsire 
gistruoti. Mūsų spaudą prašome pa
skelbti aukščiau paminėtas draugijas 
ir jų adresus.

GALIMA GAUTI KNYGŲ
Švietimo Skyriuje Detmolde, Wittję- 

str. 14, galima gauti šių knygų:
Naujokaičio) Lietuvių literatūrą^ 

31,—; 1
Sruogienės Lietuvos istoriją, 

9,50;
Šikšnio Algebros IV d., RM. 3,—; 
Malinausko ir Talmanto Lietuvių

Stasys Pilka 
(13b) Freising b. Mūnchen, 

Ferdinand Zwackstr. 12. ’

LTB VYR. K-TO PRANEŠIMAS 
DRAUGIJŲ REGISTRACIJOS

REIKALU
Ligi šiam laikui LTB Vyr. Kobiitete 

yra užsiregistravusios sekančios drau
gijos: 1) 27. 4. 1946 Lietuvos Inžinie
rių Tremtinių Draugija, (13b) Augs
burg — Haunstetten, DP Camp; VI 
skyrių (43 §§) įstatai įregistruoti; 2) 
30- 5. 1946 Lietuvos Teisininkų Trem
tinių Draugija, (16) Hanau, Lith. DP 
Camp; VI skyrių (40 §§) įstatai įregis
truoti; 3) 25- 10. 1946 Lietuvių $kau- 
tų Sąjunga, (13b) Augsburg — Haun
stetten, DP Camp; V skyrių (55 §§)

, statutas įregistruota; 4) 4. 6. 1946 Lie
tuvių Tremtinių Žemės Ūkio darbuo- 
tojų Sąjįinga, (16) Hanau, Lith. DP 13. Zobarsko Savame 
Camp.; IX skyrių (51 §§) įstatai įre
gistruoti; .5) 21. 6. 1946 Lietuvių

, Tremtinių Karo Invalidų Sąjunga, (16) 
Kassel-Mattenherg, Lith. DP Camp; 
6) 27. 6. 1946 Lietuvių Tremtinių Eko
nomistų Draugija, (14) Tubingen, 
Karlstr. 11; VII skyrių (35 §§) įstatai 
įregistruoti; 7) 29. 10. 1946 Koopera
tinė Leidykla „'Aistia“ (16) Kassel-

RM.
2.

RM.
3.
4.

k. gramatiką V sk. ir I-jai giiiin. kla
sei, RM. 1,50;

5. Kaplano ir Dambrausko Lietuvių 
k. gramatiką VI slk. ir I ir II-jai gimn. 
klasei, RM. 4*58;

6. Dambriūno Lietuvių k. sintaksę, 
RM. 9,—;

komisija jau yra pasirašiusi sutartį su Austrijoj esančius vad. volksdeutschus- 
Australija, kuri šiemet (1947 m.) ap
siėmė priimti 4.000 DP. Didžiausias 
kontingentas - numatomas į P. Ameri
ką. Nustatyta, kad šeimos neprivalo 
būti ardomos, emigruojama bus net su 
išlaikomais giminėmis.

IRO pareng. komisija yra nusista
čiusi (toks, reikia manyti, bus ir IRO 
nusistatymas)', kad emigravusieji DP 
būtų įkurdinti kultūringai. Pareng. 
komisija įkurdinimui finansuoti yra 
numačiusi gauti visą Vokietijoje ras
tą ne monetomis auksą (jo vertė ne
žinoma), dalį neutraliuosiuose kraš
tuose esančio Vokietijos turto (apie 
25 mil. dbl.. vertės) ir be įpėdinių li
kusį nacių aukų turtą. Be to, Švėica-. 
rija yra paskyrusi 50 mil. šveicarų 
frankų ir Švedija 50 mil. švedų kronų-

IRO parengiamasis periodas pasibai
gė. Rugsėjo 8 d. susirenka posėdžio 
patariamasis komitetas (jame galėsią 
dalyvauti, kaip patarėjai, ir DP atsto
vai), o rugsėjo 16 d. pareng. komisija 
iškilmingame posėdy deklaruos IRO 
[steigimą. — Nauju IRO gen. sekreto
rium vieton Altmeierio išrinktas ži
nomas JV filantropas Tuck, jo pava
duotoju anglas, sakoma, DP palankus 
žmogus. — IRO pareigūnų algoms 3 
mėn. paskirta 3.460.000 dol. 1 
aukštesnius postus patektų DP, 
tikėtis, nes kandidatus pasiūlys 
nariai; DP gali pfiSękti nebent 
inesniąsias kategorijas.

Pradėjusi darbą IRO praves 
ningą pagal jos konstitucijoj nustaty
tus globotinumo mastus. Manoma, 
kad screeningas vyks p&gal DP turi
mus dokumentus. Bus sudaryta ape
liacinė instancija. Pareng. komisija 

globotinais ir

Westward HO 
schemos 

pakeitimas
PW and DP Division painformavo, 

kad tolimesnių „linked persons“ (vyras 
—žmona, broli? — sesuo ir t. tj ve
žimas į Angliją sustabdomas dėl šių 
priežasčių:

1) Darbo ministerijai labai sunku 
rasti darbovietes, kur galėtų kartu 
dirbti vyras ir žmona, brolis ir sesuo 
ir pn., todėl tokių asmenų („linked 
persons“) išskirstymas į darbus dides
niais skaičiais neįmanomas.

2) Praktika parodžiusi, kad Anglijon
nuvykę šeimyniniais ryšiais (linked) 
surišti asmenys nenori išsiskirti ir vykti 
j atskiras darbovietes, nors tatai prieš 
išvykdami ir buvo raštiškai įsiparei
goję. Tuo tarpu bus vežami tik vien
gungiai ir nevedusios moterys. ' Buvę 
„linked persons“ gali naujai registruo
tis kaip pavieniai asmenys ir vykti ne
vedusių tvarka. Po nevedusiųjų numa
tomas šeimų vežimas, kurių maitintojai 
jau išvykę į Angliją^ BCT,
NORINČIŲ STUDIJUOTI VOKIEČIŲ

UNIVERSITETUOSE DĖMESIUI
PW and DP Division^ pranešimu, vi

siems DPACS komendantams jau pa
siųstos pareiškimų formos įstoti į vo
kiečių universitetus (Form DPUS 1) 
revised (Application for permission to 
enter German university).

Visi suinteresuotieji prašomi kuo 
greičiausiai pasiimti iš savo komen
dantų paminėtas pareiškimų formas, jas 
užpildyti, gauti formoje reikalaujamą 
DPACS komendanto rekomendaciją ir 
pasiųsti per savo DPACS aiba dar ge
riau tiesiog paštu į: PW and DP Divi
sion, (21a) Lemgo. BCT
LANKĖSI CANTERBURY ARKIVYS

KUPO ATSTOVAS
Britų zonoje šiuo metu lankėsi Can- 

terburjf aiikivyskupo atstovas Rev. J. B. 
Dakin. Jis turėjo eilę pasikalbėjimų 
su Baltų Centrinės Tarybos atstovais ir 
atlankė keletą stovyklų- Šią savaitę jis 
grįžta atgal į Angliją.

SVečias labai domėjosi pabaltijiečių 
nuotaikomis dėl „Westward Ho“ sche- 
riios, kultūriniais, religiniais ir mate
rialiniais DP klausiniais. BCT
MIUNSTERIO TRANZITINĖS STO

VYKLOS KRONIKA
— VIIL 11 išvažiavo iš Miunsterio 

į Angliją trečias transportas: vyrai ir 
moterys. Lietuvių išvažiavo apie 30 
asmenų, daugiausia blombergiškiai, čia 
išvargę pereinamojoje ^stovykloje 7 sa
vaites.

— Panaikinama ligi šiol buvę „lin
ked“, t. y. susirišę su kitais šeimos na
riais. Dabar jau nežiūrima, ar doku
mentuose yra specialus pažymėjimas, 
vis tiek visi vežami, kaįp „single“, t. 
y. pavieniai asmenys.

— Vyrų vežimas, atrodo, kiek pri
stabdomas, tik nežinia, ar ilgam lab 
kui. »
§. K. A. AIDAI TREMTINIAMS PA

MINĖTI
k Švento Kazimiero Akademija Čika

goje penkis kartus per metus išleidžia 
gražiai iliustruotą ' jaunimo žurnalą 
„Šv. Kazimiero Akademijos Aidai“. 
Neseniai buvo išleistas gražus numeris 
lietuviškos knygos sukakčiai paminėti- 
Dabar spalių mėnesį 
ti specialus numeris 
mui pavaizduoti-

Atrodo, kad šis nutarimas bus galima 
praplėsti ir vad. Baltijos kraštų re- 
patrijantams bei Mažosios * Lietuvos 
(Klaipėdos kr.) tremtiniams.

LRK pirm-kas ilgame palankioj at
mosferoj praėjusiame pasikalbėjime 
su IRO pareng. kom-jos pirmininku 
Ponsot aptarė LRK memorandumą 
sų tremtinių reikalais.

Ponsot memorandumą priėmė 
mesin; jis palankiai sutiko mintį, kad 
lietuviams DP patariamuoju titulu 
prie IRO atstovautų LRK ir. BALF’as,x 
ir prašė nurodyti tų institucijų kandi
datus. Jis ypač, pritarė lietuvių DP 
perkėlimui iš Austrijos į Vokietiją.’

Apskritai, IRO nuotaika DP atžvil
giu gali būti palankesnė kaip 
UNRRA’os, nors ir IRO nelabai lin
kusi daug dėmesio kreipti į DP ben
dradarbiavimą- Šioj sesijoj DP pa
lankiausi buvo Prancūzijos, Kanados ir 
Domininkonų respublikos delegatai.

Tarptaut.' Raud. Kryžiaus vicepirm. 
Dr. E. Gloor LRK pirmokui pažadėjo 
visa, kas galima, padaryti dėl užsiliku
sių lietuvių belaisvių (Maltoj, Egipte, 
Prancūzijoj), pažadėjo paramos vais
tais ir, konkrečiai neužsiangažuodamas, 
palankia nuotaika aptarė kitus lietuvių 
šalpos reikalus-

Šveicarų šalpos įstaiga „Don Suisse“ 
prižadėjo šelpti 1.000 liet, naujagimių 
apie 30.—40.000 šve'ic. frankų sumoj. 
Tos įstaigos nusiteikimai Baltijos tau
tų atžvilgiu paskutiniu metu pagerėjo.

Šveicarų „Caritas4^ centre kun. Cri- 
velli davė vilčių, kad bus paremti liet, 
džiovininkai. — Popiežiaus nuncijus 
žadėjo tarpininkauti Vatikane dėl pa
ramos lietuviams DP. (E.)

mfi-

dė-

ger Norman savo straipsnyje „Antpuo
lis prieš pabaltiečius“ rašo:

„Šiomis dienomis neramumas buvo 
apėmęs pabaltiečius pabėgėliui 1 Išti-. 
sa jų eilė, tarp jų daugelis ir iš vado
vaujančių sluoksnių, buvo suimti, o 
spaudos pačiose vedamose, skiltyse bu
vo pilna žinių apie kažkokį „špiona
žą“, „egzilinę vyriausybę“, „pogrindi
nius laikraščius“ ir t. t.

Bet visa byla susitraukė beveik į nie
ką. Vienas po kito buvo paleisti visi 
suimtieji ir pagaliau suareštuotas te
buvo tiktai vienas jūrininkas, kadangi 
jis, anksčiau iš krašto išsiųstas, nele
galiai sugrįžo vėl atgal. , Taigi buvo 
areštuotas visai už ką kitą. „Egzilinė 
vyriausybė“ pasirodė tik smegenų pa- šioj sesijoj pripažino 
daro šmėkla, o „pogrindiniai“ laikraš
čiai visai vieši ir legalūs.

< Telieka tik. nusistebėti iš tos histe- 
rjškos reakcijos? Iš kokių drumzlinų 
šaltinių sėmė laikraščiai savo fantazi
jas? Daugelis švedų nori paaiškinimų 
į tuos klausimus...

Rami ir pagarbi -nuotaika visada su
pa pabgltiečių kuklias iškilmes. Daž
nai ' jos pasibaigia dainomis. Ištisas 
valandas jie gali semtis stiprybės uni
sonu dainuodami savo tautines dainas. 
Vargiai ar kuriai nors kitai tautai dai
na tiek daug reiškė, kiek pabaltie- 
čiams; yra net sakoma, kad daina tas 
tautas pagimdo Spaudžiami ir vargi- Jeigu už tų interesų dar stovi jėga 

jiems įgyvendinti, tai gali atrodyti taip, 
tarytum teisė iš tikrųjų lieka teise. 
Tačiau reikįa saugotis tame ‘matyti ką 
nors daugiau kaip atsitiktinumą .

Baltijos kraštai turėjo nelaimę netu
rėti 'galingų draugų; t. y., Jiems drau
giškos valstybės nebuvo pakankamai 
galingos, o galingosios valstybės nebuvo 
pakankamai draugiškos. To fakto aki
vaizdoje nieko nereiškia, kad jų (Bal
tijos valstybių) pretenzijos (teise pa
grįstos. * . , ‘

Atsisakydamos pripažinti Baltijos 
kraštų aneksiją „de jure“, Vakarų val
stybės, tiesa, turi rankoj užstatą, kurį 
gali panaudoti pagal reikalą. Ligi šiol 
jis buvo manoma panaudoti kaip savo _ 
rūšies atlyginimą už gerą •Maskvos ei- ‘„jėgos požiūriu ; tada Jšsyk būtų aišku, 
gesį« Bet kadangi tas elgesys Vakarų 
Valstybių akimis nėra visiškai. tinka
mas, tai ir tą atlyginimą jos tuo tarpu 
pasilaiko kišenėj* Kitos šalys, tarp jų 

z ir Švedija, buvo dosnesnės ir atlygi
nimą sumokėjo iš 'anksto.

narni, užmiršties 
ir beginkliai? bet 
je, jie išdainavo

PaĮialtiečių pabėgėlių elgesys 
joje tebūna pavyzdys visiems- 
sau įsijungė jie į savo likimą, ir la'- 
bai retai arba niekada nepasigirsta 
nusiskundimų iš jų lūpų; o jie tačiau 
yra praradę savo tėvų žemę ir viską, 
ką turėjo, o koks didelis jų skaičius 
matė savo draugus žudomus arba išve
žamus nežinomam likimui. .Energingai 
jie ėmėsi darbo naujame krašte, daž- 
•nai visai kitose srityse, negu > kad btf- 
vo pasiruošę^ vyrai, seniau aukštus 
postus savo krašte užėmęj mielai su
tiko būti, pav., perrašinėtojais, o jų 
žmonos pragyvenimą užsidirba beplau- 
damos indus restoranuose. Ir vistiek 
pabaltiečiai, nežiūrint menko uždarbio, 
nuolatos siunčia siuntinėlius 
kenčiantiems savo tautiečiams 
joje.

Iš lengvo ir švedų valdžios 
ir didelė mūsų tautos dalis 
suprasti, kokį puikų darbo jėgos prie-. 
auglį teikia mums pabaltiečiai' pabė
gėliai, kokį puikį darbą jie pareigin
gai atliko. Aš girdėjau, kaip mūsų' 
darbo biržos vadovaują, akmenys ver
tina pabaltiečius, aš žinau valdininkus, 
pareiškiančius, kad bė pabaltiečių tei
kiamos pagalbos jie nebūtų visai ap
siėję.

Jei pabaltiečiai pabėgėliai domisi 
savo kraštais, negali būti nieko nusi
kalstamo. Aš nevadinu to špionažu, 
jeigu jie nori sužinoti, kas dedasi jų 
žemėje, kurią ne kas kitas, o jie pa
tys, teturi teisę sava vadinti.

Kai šiomis dienomis pabaltiečiai pa
bėgėliai nekaltai buvo apsunkinti susi
nervinusių valdžios organų ir neatsa
kingų spaudos organų įtariami^ toji 
švedų tautos dalis, kuri nesilenkia 
svetimai jėgai, vistiek kokia ji bebūtų, 
ir kuri laiko sąvokų sumaišty vis dar 
pajėgia atskirti teisybę nuo melo, tie
sia ranką savo pąbaltiečiams draugams, 
nuoširdžiai dėkodama^ už gerą ir pra
kilnų daibą* švedų visuomenės tarny
boje ir už tą pavyzdingumą velkant 
sunkų

jie ieškojo dainoje, 
nepalaužiami 

savo tautas.

tremties jungą“.

dvasio-

Švedi-
Ramiai

vargą 
Vokieti-

organai, 
pradeda

(E.)

Kad į 
, sunku

IRO
į že-

scree-

Teisė ir jėga 
de jure

ne

Šveicarų „Die Tat“ liepos 2 d. įsi
dėjo G. von Uxkull vedamąjį „SMUR
TAS IR" TEISĖ BALTIJOS KRAŠ
TUOSE“, kuriame rašoma:

„Šiandieniniame interregnume
teisė lieka teise, bet interesai lieka 
interesais. Beje, tie interesai keičiasi, 
pagal tai, kaip keičiasi politinės scenos 
kulisai, ir gali atsitiktinai pasitaikyti, 
kad interesai ir teisė* ima ir sutampa.

de facto ir
Iš to kilo kai kurių nesmagių 

šėkų Pav., Stalinui uždraudus 
tuokas tarp rusų ir svetimšalių, švedų 
parlamentas turėjo išleisti specialų 
įstatymą Baltijos kraštų žmonėms nuo 
to draudimo išvaduoti. Apskritai, šve
dų vyriausybė, pripažinusi Baltijos val
stybių prijungimą „de jure“, nesijau
čia visiškai jaukiai, ir ji ilgesingai lau
kia, kad ir kUtos valstybės, pirnion 
galvon Anglija ir Jungt. Valstybės pa
sektų jos pavyzdžiu. Švedų vyriausybes 
organas „Mor.gentidningen“ neseniai pa
reiškė, jog vyriausybės kritikai netei
sūs, nes ir Anglija pripažinusi anek
siją „de facto“. Todėl švedų politika 
„nereikšmingai tesiskirianti“ nuo ang
liškosios — tiek, kiek „de jure“ tesis
kiria nuo „de facto“. Kaip būtų, jeigu 
švedų oficiozo redaktoriui pavogtų lai
krodį ir teisėjas jam pareikštų)/ kad 
laikrodis „de facto“ priklauso vagiui 
ir kad redaktorius dėl nedidelio skir
tumo- tarp „de facto“ ir „de jure“ ge
riausiai padarytų pripažindamas esamą 
padėtį „de jure“? Gal būtų geriau, 
jeigu ateity tuos lotyniškus žodžius 
tiesiog versltume „teisės požiūriu“ ir

pa- 
san-

kad skirtumas tarp „de facto“ ir „de 
jure“ yra didelis ar mažas — pagal 
tai, koks skirtumas yra tarp konkrečio
sios jėgos ir teisės“.

Bendrai, straipsnis teisingas ir įdo
mus v detalėmis. (E)

numatomas išleis- 
tremtinių gyveni-

MES PLAUKIAME I KANADA
Mūsų laivas „General M. G. Ste

ward“ turi 20 tūkstančių tonų talpos. 
Gyvenimas jame virte verda. Žmonių 
kartu su įgula yra per tūkstantį. Lie
tuvių 250. Plaukia čia vienas kitas 
inžiniehfus, 
mokytojai ir kt. 
mėnesių visi 
„specialybę“, 
keletas žydų.
vių nedaug. Tvarką palaiko lenkų 
D. P. policininkai.

Mes esame apgyvendinti po 20—100 
asmenų viename kambaryje. Loyos — 
brezentas ištemptas tarp , rėmų, bet 
nekietas, miegot visai puiku. Pogalvę 
atstoja minkšta gelbėjimosi juosta. Už- 
siklojimui gavom po antklodę. Lovos 
triaukštės ir keturaukštės- Esame už
ėmę tik du aukštus. Laisvas lovas 
naudojame savo rankiniam bagažui 
susidėti. Sunkesnį bagažą atidavėme į 
bendrą transportą paskutinėje perei
namoje Diepholz’o stovykloje. - Vežtis 
galime viską, ką tik norime ir

čia
L įatudentai, moksleiviai, 

Šiuo metu dešimčiai 
turim miško darbininkų 
Yra daug ukrainiečių, 
Vyrauja lietuviai. Lat>'

kiek

Dėl vokiečių reparacijų 
panaudojimo

norime. Iki šiol niekas nieko netikri-, 
no. ,

Viršutiniam dėnyj yra pobūvio kam
barys su šachmatais, šaškėm, 
pianinu. Bet ten ankšta, 
pobūviauti yra vykstantiems 
vitais. Vakarais pakaitomis 
leivių valgykloje būna kino seansas.

P. Verikaitis dar Diepholz’o stovyk
loj suorganizavo nemažą vyrų chorą ir 
oktetą. Liepos 21 d. ten pat buvo 
duotas pasiliekantiems mažas atsisvei
kinimo koncertas. Pradėtas choro dar
bas nenueis niekais. Visi tikime, kad 
Kanados žemėj lietuviška daina pla
čiai suskambės ir primins visiems da
bar ten vykstantiems ir . nuo seniau 
gyvenantiems lietuviams tėvynės ža
liuojančius laukus ir pareigas jai.

Drauge vyksta keletas šeimų su affi- 
devitais. Moterys ir vaikai valgo sky
rium valgykloj. Stalus aptarnauja be
sišypsą negrai. Mažiems vaikams ga
minami specialūs valgiai.

Visi vyrai valgom „troop“ valgykloj 
prie stalų stati ir pasitarnaujam patys. 
Stojam į eilę, imam į rankas didelį, į 
skyrius padalintą padėklą, ir iš kairės 
ir dešinės krauja į jį visokias gėrybes, 
kad mums i» godumo pirmomis dieno
mis, gerai išbadėjus paskutinėje lenkų

pučiant, bangoms 
siūbuojantį po at-

radiju, 
pirmenybė 
su affide- 
pusei ke-

lavai. Vėsiam vėjui 
šniokščiant ir laivui 
viru dangum kiekvienas meldžiasi savo 
gimtąja kalba. Garsiai per mikrofoną 
kalbamas rąžančius. Vėliau okeano 
bangos priima „Marija, Marija...“ 
giesmės žodžius. Po mūs gieda len
kai. Dvasiškių nėr. Tos paprastos pa
maldos, tas rožančius, kalbamas vidu
ryje vandenyno, daro visiems gilų įspū
dį. Dievas yra visur ir visose vietose. v 
Šiose vandens platybėse. Jis jaučiamas 
dar labiau. Lūpos nejučiomis šnabžda 
maldos žodžius: „Pasaulio Tvarkyto
jau, pakreipk likimą, kad mes greit 
grįžtume tais pačiais keliais į Lietu
vą!“

Laivo dėnyj žiopsom ištisas valan
das. Kur-ne-kur kartais iššoka didės-. . 
nė žuvis, arba ir visas pulkas nuneria 
per bangas. Laivų vandenyne mažai 
besutinkame. Mes plaukiame pasitik
ti 'savo nežinomos rytdienos.

Jau matyti Kanados krantai...
Br.

LIET. EVANG. IR REFORM. JAUNI
MO SUVAŽIAVIMAS.

Lietuvių evangelikų-liuteronų . ir 
evangelikų-reformatų jaunimo atstovai, 
susirinkę 1947 m. liepos mėn. 26—28 d. 
Niendorf e iš visų trijų vakarinių zo
nų stovyklų, iš jų išmestų ir į jas ne

Š. pirm- 
valsty- 
Pary- 

numa-

m. birželio 12 d. BALF*o 
kun. Dr. Končius pasiuntė JV 
bės sekretoriui raštą ryšium su 
žiaus susitarimu dėl reparacijų, 
tančių tam tikras sumas nerepatrijuo
jamiems nuo vokiečių nukehtėjusiems 
tremtiniams. Liepos 11 d. tuometinis 

___  , valstybės pasekretoris J. H. Hilldrin-
7,. Zdanavičiaus Lotynų k. skaitymus gas kun. Dr. Končiui atsakė: z 

RM. 9,— ;
8. Keturženklius logaritmus RM. 0,50 

9. Liętuvos tarmių žemėlapį RM.
10. Lietuvos sieninį žemėlapį;
11. Vytės Nemunėlio Mažąją

Celę; • x
12. V., Biržiškos Lietuvių rašytojų 

kalendorių;

0,50

abė*

14- Vytės Nemunėlio 
liūs;
15. Zobarsko Das Lied

Santvaro Laivai

krašte;
Tėvelių name*

16. 
rėm;

17.
Nr, 

mos.

der Sensen;
palaužtom bū'

Gražulio Brydė rugiuose-
nr. 10—17 dar kainos nežino-

Paryžiaus susitarimo dėl reparacijų 
8 str. numatė trijų kategorijų sumas 
nerepatrijuojamoms vokiečių veiksmų 
aukoms padėti ir įkurdinti: a) nedi
desnę kaip 25 mil. dol. sumą iš vo
kiečių aktyvų neutraliuose kraštuose? 
b) visą sąjungininkų pajėgų Vokieti
joj rastą nemonetinį auksą ir c) neu
traliuose kraštuose esančius nacių ’ au
kų, kurie mirė nepalikę įpėdinių, ak
tyvus- Turima informacija nusako, 
kad b ir c kategorijų turtas yra dau- 
giąusia . žydų kilmės. JV vyriausybė 
išaiškino, kad nemonetinis auksas pii> 
mon galvon yra vertybės, išplėštos iš 
nacių aukų ir kurių negalima grąžin
ti-

tremtiniams
Vaduodamosi 8 str. JV Prancūzija, a(lminislruojamoj« stovykloje, vos akys’ patekusių, svarstė bažnytinius klausi- 

D. Britanija, Čekoslovakija ir Jugo
slavija 1946 m. birželio 14 d. sutarė, 
kad anų 25 mil. dol. 90%, nemonetinio 
aukso 90% ir be paveldėtojų likusių 
neutr. kraštuose aktyvų 95% bus pa
skirta žydams, nukentėjusiems nuo na
cių veiksmų, paremti ir įkurdinti. Kaip 
matot, susitarimas nustato, kad didžiu
lė dauguma, asmenų, minimų 8 str., bus 
žydai.

JV kalbamąjį suistarimą pasirašė 
dviem motyvais: pirma, žydai ypatin
gai nukentėjo nuo nacių agresijos ir 
neturi vyriausybės, į kurią galėtų 
kreiptis dėl vokiečių reparacijų; antra, 
esminga kalbamosios nuosavybės dalis 
žydų kilmės. Valstybės departamentas 
nuvokia nežydų pabėgėlių reikalus ir 
visą laiką ieškojo būdų, kad jie galė
tų pradėti patenkinamą gyvenimą. 
Kaip žinote, buvo labai sunku pasiekti 
ta prasme guinteresuotųjų galybių Su
sitarimą, ir būtų buvę visiškai neįma
noma įtraukti jų klasę į tarpą pasinau
dosiančių Vokietijos reparacijomis“.

neiššokdavo. Maistas geras, 
oras žadina apetitą, ir mes nesnaudžia
me.

Laivas 
riškiai. 
ir kitus 
Kiekvieną dieną griežtai kontroliuoja. 
Apie 31) važiuojančią diiiba savanoriš
kai dirbtuvėje ir valgykloje, kiti prie 
kitų laivo

Kantina 
la. Visi 
cigarečių, 
žiu. Ypač daug muilo.

Jūros liga beveik nesirgom. Audros 
neturėjom. Plaukiam jau lygiži - sep
tynios paros. Po kelių valandų pa
sieksim Halifax’o uostą; iš ten kitą 
kelio dalį atliksim traukiniu. Kana
dos kraštas didelis, ir daug, daug iki 
savo miškų riiums reikės dar trauki
niu važiuoti.

Sekmadienis, 
pačio viršutinio 
viai į būrelius, 
stiebo protestantai, dar toliau pravos-

— kariuomenės. Įgula — ka- 
Mus tvarko griežtai. Švaros 
darbus turim atlikti patys.

Jūros ,mus, ieškojo lietuviškajam evang. jau
nimui darbo gairių, kad jis nenustotų 
savo dvasinių turtų ir nenutoltų nuo 
savo bažnyčios ir tautos. Suvažiavi
mas baigtas laužu ir himnu prie 
šniokščiančios Baltijos, kuri jungė šir
dis su tėvyne Lietuva- (LTBI)

darbų.
gali naudotis tik laivo įgu- 
gavom po devynis pokelius 
saldainių ir kitokių mažmo-

Pamaldų metas. Ant 
slėnio renkasi keled- 
Čia katalikai, ten už
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