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Lapkritys — paskutinė proga
BEVINO KALBA PROFSĄJUNGŲ SUVAŽIAVIME. SKUBESNE PAGELBA EUROPAI. KONGRESO PO
SĖDŽIAI LAPKRIČIO MEN.? EUROPOS PAGEIDAVIMŲ SĄRAŠAS. NAUJA VYRIAUSYBE GRAIKI
JOJE. DE GAULLE PUOLA KOMUNISTUS. POPIEŽIUS PIJUS XII APIE TROŠKIMĄ TEISINGOS

TAIKOS j?
Praėjusios savaitės politinių įvy

kių rodyklė rodė Amerikos vado
vaujamų asmenų susidomėjimą blo
gėjančia Europos ekonomine padė
timi. Ir Bevino kalba, profesinių 
sąjungų kongrese turėjo tendencijų 

~~ šią ekonominę būklę dar labiau iš
ryškinti.

Rugsėjo 3—4 d. d. Southporte pą- 
sibaigė Anglijos profesinių sąjungų 
kongresas, kuriame kalbėjo Bevi- 
nas. Savo kalboje jis pabrėžė, kad 
šių metų

lapkričio mėn. įvykstantis Lon
done keturių ministrų susitiki

mas bus lemiantis.
Tai būsianti paskutinė keturių Di
džiųjų proga tartis dėl ūkinės Vo
kietijos vienybės ir Europos atsta
tymo.

Anglija pasisako už ūkinę Vokie
tijos vienybę. Si vienybė būtų nau
dinga ne tik Vokietijai, bet ir visai 
likusiai Europai.

Bevinas sveikino besitęsiantį 16 
valstybių ūkinį Kongresą Paryžiuje. 
Jis suteiksiąs progą atsiekti greites
nį Europos' atsigavimą.

Anglija nori darbo ir pakeltos 
produkcijos, o ne bado. Karo metu 
Churchillis sakė, kad jeigu jam bus 
duoti įrankiai, jis laimėsiąs karą. 
Bevinas sakąs: duokite man įran
kius produkcijai padidinti ir visą 
jūsų pasišventimą ir aš pakeisiu 
Europos užsienio politiką.

Ypatingą dėmesį iššaukė Bevino 
mintys dėl Britų Imperijos valsty
bių muitų unijos. Kabinetas dar 
nieko nėra nusprendęs ir jis tą 
mintį perduodąs kaip savo privačią. 
Bet tai esąs svarbus reikalas.

Po Bevino kalbos Kongresas pri
ėmė visą eilę rezoliucijų; kuriomis 
buvo pagirta Bevino vedama užsie
nio politika. Buvo atmestos tos re- 
žolini'io-, kuriv»o bo.-u reskalauj*.- 
ma ūkinių sankcijų Ispanijai ir pa
dėti Graikijos profesinėms Sąjun
goms.

BBC komentatorių nuomone, šis
Kongresas parodė žymų Angli
jos viešosios nuomonės posūkį 

realaus galvojimo kryptimi.
Daugiau jau nebetikima iš anapus 
skleidžiama propaganda, kad Angli
ja. yra parsidavusi Amerikos kapi
talui. Tą nuomonę pilnai sutvirti
na Anglijos profsąjungų užimta po
zicija savo vieno įkūrėjų — Bevi
no — atžvilgiu. Anglai tiki, kad 
Bevinas tikrai nori D. Britanijai ge
ro, siekdamas šito visomis įmano- 
momis priemonėmis.

Jeigu Anglijos įvykiai rodo gerė
jimą, tai kitose Europos valstybėse 
yra didelio susirūpinimo.

Iš paskutinių radijo pranešimų 
apie Europos ekonominę padėtį, o 
ypatingai apie^esireiškiantį dolerių 
trūkumą Prancūzijoje ir Italijoje, 
daroma išvada, kad šie kraštai 

stovi ant bedugnės krašto.
Dėl to pilnai suprantamas Ameri

kos susirūpinimas, kad nepavėluo
tų Europai pagelba. JAV užs. rei
kalų ministro pavaduotojas Robert 
Lovett rugsėjo 3 d. Vašingtone pa- 

■. reiškė, kad greitas Europos ekono
minės būklės blogėjimas privers 
Ameriką suteikti jai pagelbą busi
mųjų kelių mėnesių laikotarpyje, 
nelaukiant kitų metų.

Sis pareiškimas yra pirmas ofi
cialus patvirtinimas, kad Amerikos 
vyriausybė Marshallio planą skaito 
jau pralenktu ir stengsis padėti ne 
tik pietų Europos valstybėms, bet 
ir Anglijai. Lovett nurodė, kad 
pranešimai iš JAV ambasadų (vai
riose sostinėse sako, kad

dar prieš šių metų pabaigą Eu
ropą ištiksianti krizė, jeigu lai

ku nebus suteikta pagelba.
JAV užs. ir finansų ministerijos 

žinovai šiuo metu aptaria galimybę 
įkurti „stabilizavimo fondą“, kuris 
stabilizuotų Europos valiutą. Sitai 
pranešdamas, Lovett pasakė, jog 
tai dar tebėra pradminėje stadijoje.

Lovetto pareiškimai Londone bu
vo sutikti su dideliu džiaugsmu. Nu
rodoma, kad tai yra pirmas aukšto 
JAV pareigūno pareiškimas dėl pa- 
gelbos reikalingumo po Marshallio 
Havardo universitete pasakytos kal
bos.

Gerai . informuoti Vašingtono 
sluogsniai praneša, "kad užsienio 
reikalų ministras Marshallis įsitiki
no, jog Europai yra skubiai reika
linga pagelba, jeigu ją norima išgel
bėti nuo visiško bankroto. Esą, 
Marshallis jau pradėjęs eilę pasita
rimų su savo ministerijos specialis
tais paruošti planą, kuris dar prieš 
16 rugsėjo ^T pilnaties posėdžius 
užtikrintų laikiną pagelbą Europai 
Tam tikslui reikia:

politi- 
pad.ė-

Sena-

a) Tuč tuojau sušaukti Senato ir 
Kongreso užsienių politikos komite
tus, kad įtakingus Amerikos 
kus supažindintų su Europos 
timi;

b) Lapkričio mėn. sušaukti
tą ir Kongresą posėdžių, kurie pa
skirtų Europai bent 200 mil. dole
rių laikinės pagelbos;

c) Betarpiai po to įgyvendinti 
Marshallio planą.

Respublikonų lyderis Vandenber - 
gas pareiškė, kad jo partija specia
lios Kongreso sesijos šaukti nema
no. Šio klausimo sprendimas esąs 
prez. Trumano rankose.

Rugsėjo 15 d. Paryžiuje baigiasi 
16 valstybių ūkinė konferencija. Jo
je yra pakviesti dalyvauti visų vals
tybių užs. reikalų ministrai. Šios 
konferencijos baigminis pranešimas 
po kelių savaičių bus įteiktas ame
rikiečiams. Jame

bus išdėstyti svarbiausi Europos 
pageidavimai,

kokios prekės reikia įvežti, kas ir 
kiek turi gauti paskolų, kad atsta
čius Europos ūkį į normalią tvarką.

Apskaičiuojama, kad mažiausi 
Europos reikalavimai sieks 20 mi
lijardų dolerių. Iš šios sumos 85%( 
bus skiriama užpirkti maisto pro
duktams ir žemės ūkio mašinoms.

Šiems didžiuliams įvežimo reika
lavimams patenkinti bus reikalinga 
nupirkti 3 mil. tonų laivų tonažo, 
mažiausiai už 300 mil. dolerių. Ši 
suma eina svarbiausiuoju pageida
vimų punktu.

Ir Graikijos įvykiai ne be 
minių bei 
priežasčių.

Rugsėjo 
.sudarytoji 
riausybė. 
sudaryti 
liberalų 
vyriausybę sudaro 10 liberalų 
populistų. Sophulls yra min. pir
mininkas, o Tsaldaris min. pirm. ’ 
pavaduotojas ir užs. reikalų minis
tras. Rugsėjo 8 d. naująją vyriau
sybę prisaikdino karalius.

Naujoji vyriausybė, pateikdama 
parlamentui savo programą, nuro
dė, kad pirmoje eilėje

paskelbs kuoplačiausią sukilė
liams amnestiją.

Visi, kurie grįš prie normalaus gy
venimo, nebus baudžiami. Suki
limui pasibaigus, min. pirmininkas 

■ pažadėjo pravesti naujus parlamen
to rinkimus. Jeigu šios paskutinės 
amnestijos nebus pabota, tada vy
riausybė prieš sukilėlius imsis griež
čiausių priemonių.

Tikima, kad naujoji vyriausybė 
bus pajėgi kovoti su vidaus sun
kumais ir gaus parlamento pilną 
pasitikėjimą, nes dabartinė koalici
ja yra sudaryta iš stipriausių Grai
kijos partijų.

De Gaulle taip gi jautriai reaga
vo į Europos sunkumų ir krizės pa
vojus.

Bayonne mieste, masiniame susi
rinkime rugsėjo 7 d. jis pasakytoje 
kalboje reikalavo bendradarbiauti 
visus prancūzus dabartiniams sun
kumams nugalėti. Prancūzija žino, 
koks pavojus jai gresia dėl vienos 
separatistinės grupės veikimo, kuri 
yra aklai atsidavusi vienai svetimai 
jėgai, — pareiškė generolas.

Savo kalboje
de Gaulle reikalavo, kad Pran
cūzija, kuriant Vakarų Europos 
organizaciją, atsistotų vadovau

jamoje vietoje.
Prancūzai turį įrodyti, kad jie yra 
priaugę šiam postui ir privalo at
gauti pasitikėjimą savimi ir kitų 
pasitikėjimą.

Rugsėjo 8 d. 250.000 miniai Šv. 
Petro kat. popiežius Pijus XII pasakė 
kalbą. Jis reikalavo, veikti, nes da
bar atėjęs bandymų laikotarpis.

Lemtingą kovą, kurią dabar r«i- 
Jfia vesti, jis apibrėžė šiais žodžiais:

puoselėti religiją, švęsti sekma
dienį, gelbėti krikščionišką šei
mą ir likti ištikimiems social - 

niam teisingumumi.
Popiežius pažodžiui pasakė: 

Ilginio gyvenimo priešas stovi 
bet labiausiai tarp žmonių, 
anksčiau visai nepažinojo 
dalykų. Su šiuo nežinojimu 
būti kovojama, visomis
mis, ir tas nežinojimas turi būti 
rautas“. A. B

kurie

turi

Nęw Yorkas, IX. 10. 
kalbėdamas per radiją, 
kad JAV yra priešinga 
Anglijoje turtų 
Esą tai kenkia 
mui.

Stassenas, 
pareiškė, 

vykdomam

pakėli'

politinių Europos
ekono-
krizės

naujai6 d. atsistatydino 
Tsaldario populistų vy- 
Karalius Povilaslus Povilas pavedė 

koalicini ?kabjneta 
Sophuliui. Naują 

■o 10 liberalų ir 14

Lietuvių • žurnalistų suvažiavimo posėdis'. Pirmoje eilėje sėdi: iš kairės Bern. Brazdžionis, V. Baltramaitis, 
St. Santvaras, E. Deveniėnė ir J. Kardelis.

RYTU, EUROPA IR VAKARAI
Neseniai įvykę Sov. Rusijos su jos 

interesų sferos kraštais susitarimai 
atkreipė visuotiną dėmesį. Nors 

savo forma ir nesiskiria nuo ki- 
anksčiau įvykusių susitarimų, ta

čiau jų atsiradimas keturių savaičių 
laikotarpy po Marshallio pasiūlymo 
vargu gali būti paprastas sutapimas. 
Daugelis stebėtojų sutartyse įžiūri 
„Molotovo planą“, kurio tikslas — 
nukonkuruoti Marshallio planą.

Naujai sudarytosios Sov. Rusijos 
sutartys yra bilateralinės, numatan
čios vien pasikeitimą gėrybėmis. 
Jokios ekonominės pagalbos — pa
skolų, kreditų, paskolų-nuomos ar 
savitarpio pagalbos formoj — nenu
mato. Svarbiausias Rusijos ekspor-

„MOLOTOVO PLANO“ SUNKUMAI
tas: grūdai, medvilnė, geležies rūda, 
keletas metalų ir lydinių, o į Balka
nų kraštus Rusija dar eksportuos 
lengvų mašinų. Rusija įsiveža bė
gių ir kt. geležinkelių reikmenų, 
sunkiųjų mašinų, mineralinės aly
vos, įvairių metalų rūdžių, cemento 
ir kt. Ryškiausias naujųjų sutarčių 
bruožas yra esminis tarpusavio pre
kybos apimties didėjimas. ' Pav., 
Rusijos sutarty su Vengrija ateinan
čių metų prekybos apimtis yra 
70.000.000 doį., o tai yra lygu visam 
Vengrijos 1946 m. eksportui. Taip 
pat ir sutarty su Čekoslovakija nu
matomas įspūdingas prekybos augi
mas.

Lietuvių (lemties laikraščių vyr. redaktoriai su svečiais: iš kairės į deš.
K. V. Baltramaitis, L. Z. S-gos p-kas A. Merkelis, „Minties“ red. Va
saitis, E. Devenienė, „Mūsų Kelio“ vyr. red. D. Penikas, „Lietuvių Žo
džio“ vyr. red. J. Kardelis, „Tėviškės Garso“ red. M. Bavarskas ir 

„ZlbTirlų“ vyr. red. J. Vitėnas.

Pasitraukė Turkijos vyriausybė
Ankara, IX. 10. Rugsėjo 9 d» at

sistatydino Pekerio vadovaujama 
Turkijos vyriausybė. Pekeriui opo
zicija ir dalis pozicijos primeta tu
rint totalitarinių norų kovoje su vi
daus 
Nauja 
Hasan 

1 trui.
Teheranas, BBC, IX. 7. Sov. S-gos 

vyriausybė įteikė notą Persijos vy
riausybei, kad ši užėmusi priešišką 
poziciją Rusijos atžvilgiu, 
sakoma, kad Persijos- 
nesilaiko duotų pažadų 
kuoja žibalo versmėms 
abiejų kraštų sudaryto

Atėnai, IX. 10. Graikijos sukilė
liai, atsakydami į naujosios vyriau
sybės reikalavimą padėti ginklus, 
•pranešė, kad jie pasiduos, jeigu: a) 
bus paskelbta besąlyginė amnesti
ja, b) paskelbtos karo paliaubos ir 
c) paleisti visi suimtieji ir depor
tuotieji.

Viena, BBC, IX. 9. Sąjungininkų 1 
mišrioji ^komisija Vienoje, kuri ta
riasi dėl Austrijos taikos sutarties, 
nepadarė jokios pažangos. Nesusi
tariama dėl Sov. S-gos atstovo aiš
kinimo, kas tai yra vokiečių turtas.

Berlynas, BBC, IX. 9. Sov. S-gos 
atstovas Berlyne vykstančioje CDU 
konferencijoje pareiškė, kad Sov. 
S-ga yra antrojo pasaulinio karo 
laimėtoja ir jos noru Vokietijos sie
na yra nukelta ant Oderio—Neisės 

! linijos. Noras tai pakeisti iššauks 
karą.

ir ekonominiais sunkumais, 
vyriausybė pavesta sudaryti 
•Saka, buv.' užs. reik. ■ minis-

Londonas, BBC, IX. 9. JAV lai
vyno vadas Viduržemio . jūroje 
spaudos atstovams pareiškė, kad 
Amerikos laivynas ir toliau liks Vi
duržemio jūroje, glaudžiausiai ben
dradarbiaudamas su D. Britanijos 
kariniu laivynu. Jis ir toliau plau
kios šioje erdvėje, net ir po to, kai 
bus pasirašyta taikos sutartis su 
Vokietija.

Jeruzalė, XI. 8. Pranešama, kad 
Palestinoje žydams skirtoje dalyje 
geologai suradę urano rūdos ištek-

moj koordinavimo priemones, kaip 
štai Čekoslovakijos—Lenkijos sutar
ty — numatomas planavimo komi
tetas. Pagal šią sutartį Čekoslova
kija per penkerius sekančius metus 
Lenkijai atleis mašinų ir instaliaci
jos už 7,5 bilijonų kronų. Tokio pat 
pobūdžio sutartis buvo sudaryta 
tarp Čekoslovakijos ir Jugoslavijos 
ir dar visai neseniai tarp Čekoslova
kijos ir Bulgarijos.

Būdas apsirūpinti pagrindinėmis 
priemonėmis būtų dar plati savi
tarpinė pagalba. Tačiau nė. viena 
tos sferos valstybių neturi atlieka
mų tam tikslui perteklių, tuo tar
pu kai paramos reikalingų atsirastų 

Kurį laiką Čekoslovakijos ir Ven- gal net perdaug. Dar svarbiau yra 
grijos užsienio prekyba labai krypo tai, kad Rytų Europoje plataus mas- 
į Vakarus, o ir kitų Rusijos intere- to pramonės sukūrimas priklauso ir 

. sų sferoj esančių kraštų užsienio 
prekyboj su Vakarais buvo pastebi
ma augimo tendencija.

Tai nesunku išaiškinti. Rytų Eu
ropos kraštų ūkiai nepajėgūs patys 
pilnai apsirūpinti pačiomis reikalin
giausiomis priemonėmis, ir jų tar
pusavio bendravimas šio reikalo ne
gali pilnai išspręsti. Nors prieška
rinės užsienio prekybos formos dėl 
įvairių priežasčių ir negali šiandien 
būti sprendžiančios, tačiau yra svar
bus faktas, kad nė vienos šių vals
tybių užsienio prekyba su kitomis 
tos sferos valstybėmis nesiekė nei 
ketvirtadalio jų bendros užsienio 
prekybos, o Lenkijos ir Bulgarijos 
nesudarė nė 10%.

• čekųslovfikijos j įvąlrios pįamonėjs 
šakos labai priklauso nuo žaliavų ir savo pramonės revoliuciją
mašinų, kurios gaunamos tik Vaka
ruose. Vakarai taip pat buvo dide
lis pirkėjas jų liuksusinių ir pusiau- 
liuksusinių gaminių. Kiti kraštai 
yra dideli maisto produktų ir miš
ko medžiagos eksporteriai.

Koks Rytų bloko valstybių sutar
čių aspektas? Ar Lenkija ekspor
tuos anglį mieliau, negu kurs savąją 
pramonę? Pasikeitus šių kraštų ga
mybos struktūrai, pasikeistų ir Jų 
užs. prekybos veidas, o pasilikimas 
prie prieškarinės gamybos formų, 
reikštų atsisakymą nuo savosios 
pramonės atstatymo. Šis argumen
tas, daugiausia parėmęs rusų tezę, 
kejia visuotinį susidomėjimą.

Sudarytosios sutartys yra ilgalai
kės, numatančios pramonės progra-

nuo didelės vidaus rinkos, kuri at
sirastų tik labai pakėlus žemės ūkį. 
O žemės ūkio pakėlimas vėl pri
klauso nuo išvežimo aukštos koky
bės maisto gaminių, bet rinka tam 
gali būti rasta tik Vakaruose. To
kiu būdu Vakarai būtų ne kliūtis 
šių kraštų ekonominiam atstatymui, 
o sąlyga.

Kaip matyti, Rytų bloko ekono
mines pastangas spaudžia pagrindi
niai silpnumai. Blokas' turi remtis 
viena valstybe — Sovietų Rusija, 
kuri ekonomiškai yra pati daugiau 
atsilikus už kai kuriuos savo sateli
tus; ji nepajėgia aprūpinti bloko 
pagrindinėmis priemonėmis ir net 
suimti pastarojo aukštos kokybės 
maisto -produktų perteklių. Tiesa,

įvykdė su minimalia užsienio pa
galba; tačiau ji turėjo plačius neiš- 
ugdytus pramonės resursus ir jos 
nespaudė jokios tautinės problemos. 
Rusija neabejotinai gali, jei pano
rės, panaudoti politines priemones 
pakreipti jos satelitų prekybos, pra
monės ir ekonominio augimo natū
ralinę linkmę. Lygiai ji gali pasta
rąsias išnaudoti naujomis bilatera? 
linėmis sutartimis. Betgi tokia ak
cija sutrukdytų šių ekonominį atsi
statymą ir smukęs jų gyvenimo 
standartas galėtų jai pačiai atsiliep
ti. Paprastai politikos, kur žiūrima 
vien savo siaurų, interesų, išmintis 
yra labai abejotina.
(„The Manchester Guardian Weekly"’,

August 21, 1947)

Notoje 
vyriausybė -liūs. Ši sritis yra netoli Transjor- 
ir neratif- 

eksploatuoti 
susitarimo.

■ danijos sienos. (6 km.). >
' Maskva, IX. 8. Sov. S-gos < vy- 
' riausybė atmetė JAV pasiūlymą su-
■ šaukti 4 konferenciją Korėjos klau- 
’ simams aptarti. Savo sutikimą bu- 
< vo davusios Kinija ir D. Britanija.
' Londonas,
. kad „Dūnkircheno“ paktas buvo ra

tifikuotas Londone, Bevino darbo 
kabinete, dalyvaujant Prancūzijos 
pasiuntiniui Anglijoje Massigli.

Paryžius, IX. 6. Paryžiuje buvo 
suimti 14 žydų ryšium su atidengtu’ 
sąmokslu išmėtyti atsišaukimus ant 

. Londono ir po to Londoną bombar
duoti. Sakoma, kad D. .Britanijos 

. orinio susisiekimo ministerija ėmėsi 
• atitinkamų apsaugos priemonių.

Londonas, IX. 8. Rugsėjo 8 d. j 
i Angliją atvyko JAV finansų minis-
■ tras John Wesley. Snyder tartis su 
i Anglijos finansų ministru dėl da- 
i bartinės dolerių krizės pašalinimo

Anglijoje.

IX. 8. Pranešama,

Hamburgas, BBC, IX. 7. Dar nė- rėti rimtų politinių pasekmių. Dar
ia gauta patikimų žinių, kur yra pa
sislėpęs pabėgęs Tiuringijos min. 
pirmininkas Dr. Paul. Prieš savaitę 
jis išvyko Berlyno kryptimi ir po to 
jo pėdsakai dingo. Su Juo taip pat 
dingo sovietų karinės valdžios gu
bernatoriaus vertėja.

Hamburgas, BBC, IX. 9. Rugsė
jo 9 d. Hamburgo uoste iškrauti 4500 
žydų, kurie prieš kurį laiką norė
jo nukeliauti į Palestiną. Iškėlimas 
iš pirmųjų dviejų laivų įvyko be in
cidentų, tačiau išlaipinant trečiąjį, 
turėjo įsikišti policija 
nė. Buvo sužeisti 3 
žydų.

Londonas, IX. 20.
to posėdyje buvo aptartos priemo
nės dabartinei ekonominei krizei 
pašalinti. Nauji potvarkiai šiuo 
reikalu bus paskelbti vėliau.

— Londonas, DPD. Pagal pasku
tinius davinius 1.000.000 jaunų ang
lų nori emigruoti. Ryšium su dar
bo jėgos trūkumu tokio didelio skai
čiaus išvykimas iš krašto galėtų tu-

ir kariuome- 
kariai ir eilė

Britų kablne-

Lietuvių Žurnalistų suvažiavimo dalyviai

bo partijai artimos profesinės są
jungos nutarė prašyti vyriausybę 
tolų išvažiavimą uždrausti, tuo tar
pu dominijos, kaip Australija ir 
Pietų Afrika tokiems imigrantams 
žada teikti įvairių lengvatų.

— Canberra, DPD. Jungt. tautų 
pajėgų vyr. vadas Japonijoje gene
rolas Mac Arthur, sudarius su Ja
ponija taikos sutartį, numato iš savo 
pareigų pasitraukti.
TEBERAGINA GRĮŽTI LIETUVON

Dažnai Maskvos radijas paragina 
tremtinius grįžti į- kilimo vietas. 
Dabar Paleckis su Gedvilu išleido 
specialų leidinį „Tėvynės Balsas“ 
(1947 m. rugp. 3 d.), kuriame eilėje 
straipsnių įtikinėja grįžti Lietuvon. 
Visas tas leidinys, turįs laikraščio 
išvaizdą, skirtas grįžimo propagan
dai ir platinamas DP tarpe.

MINISTERIS POV. ZADEIKIS 
SCHW. GMŪND lįTB STOVYKLOJ

Rugpiūčio 22 d. lietuvių tremtinių 
Schwabisch Gmūnd stovyklą aplan
kė nepriklausomosios Lietuvos 
paprastas 
Amerikos Valstybėse ir įgaliotas 
ministeris Washingtone, P. Zadeikis, 
lydimas p. Sidzikausko ir dr. Kar
velio. Min. Povilas Zadeikis į susi
rinkusius prabilo trumpa, bet reikš
minga kalba. Jis pasidžiaugė, kad 
mes ir šiose sąlygose nesame palū
žę. Priminė, 
hau nusiminti 
ti, nes nuo to 
resnė ateitis, 
padėtis plačiai pasaulyje yra žino
ma, bet dėl nepaprastai painios po
litinės pokarinės’ būklės negali bū
ti greitai išsprendžiama. Jis mano, 
kad mums, gal, neteks ilgai tokiose 
sąlygose gyventi, nes dėl mūsų ir 
dėl' Lietuvos ateities yra daroma vi
sa, kas tik galima. Ministeris pa
stebėjo, kad pasaulyje dar nėra iš
nykęs teisingumo jausmas ir kad į 
mūsų skriaudas bus atsižvelgta.

Po kalbos visų susirinkusiųjų su
giedotas Tautos Himnas.

ne-
pasiuntinys Jungtinėse

kad neturime ir to- 
ir ragino toliau dirb- 
priklausanti mūsų ge- 
Mes ir mūsų tragiška

1
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Nedraskykime 
nė vieno 

laikraščio
AKTUALIOMIS TEMOMIS

Daugelis mūsų tautiečių jau gy
vena Anglijoje, 'kiti dirba Belgijos 
anglių kasyklose, treti išvyko į 
JAV, ketvirti — į Kanadą, Brazi
liją ir t. t.

Išvykusieji, be abejonės, kūniško 
maisto gauna daugiau negu mes čia 
stovyklose pasilikusieji, tačiau žmo
gus ne vien tik duona yra sotus. 
Jam reikalingas ir dvasinis penas, 
o šio išvykusieji tikrai mažiau turi 
negu mes DP stovyklose likusieji.

Sis teigimas išryškėja pasiskai
čius kad ir mūsų spaudoje išvyku- 
siųjų skelbiamus laiškus. Juose 
šaukte šaukiama: „Nedraskykite nei 
vieno laikraščio, nei vieno žurnalo, 
siųsktie mums juos — nors pasenu
sius ir tai mums bus didelė dovana 
dvasiniam alkiui numalšinti!“

Bet... o kur gi siųsti tuos laik- 
rašius ar žurnalus, kai po tais laiš
kais nėra paduodama nė vieno ad
reso? Šis klausimas ne mano vie
no keliamas.

Tą didįjį dvasios alkį išvykusieji 
jaus visur, išskyrus gal Ameriką, 
kur leidžiama gausus kiekis lietu
viškų laikraščių. Šią spaudos spra
gą jų gyvenime turime užpildyti 
mes likusieji.

Antra vertus, norįs pasiųsti laik- 
. raščių savo tautiečiams, išvyku- 

siems į kitus kraštus, susiduria su 
vienu dideliu sunkumu. Į visus, 
kraštus, išskyrus Angliją ir Ameri
ką, paštai dar ' nepriima siuntų 
spausdintų tarifu,- tad tenka spaudą 
siųsti laiškų tarifu, o tai sudaro 
gana didelį persiuntimo mokestį. 
Pav.,.kad ir į Belgiją siunčiant laik
raščių laiškų tarifu — tenka sumo
kėti po 4—5 RM. pašto mokesčio. 
Dėlto laikas būtų daryti žygių, kad 
būtų leidžiama siųsti spaudinių į 
Belgiją, Kanadą ir kitur.

Ta pačia proga dar peršasi min-
- tis: jeigu kas turime vieną kitą, at

liekamą knygą (tai, žinoma, pir
miausiai liečia mūsų knygų leidyk
las), nelaukime, kad mūsų biblio
grafinės įstaigos verkšlendamos jų 
prašytų, bet siųskime niekieno ne
raginami, nes tai yra svarbus tau
tinis reikalas. Paskiri mūsų tautie
čiai, besiblaškydami po pasaulį, iš
barstys knygas, taip lygiai, kaus'

- bėgdami nuo rytų „saulės“ paliko
me savo gražiąsias bibliotekas Lie
tuvoje, o tuo pačiu dings mūsų tau-

• tos turtas. Tremtyje išleistieji lei
diniai, laikui bėgant, pasidarys sa
vos rūšies unikumais. Tik biblio
grafinės įstaigos, parinkusios savo 
buveinėms saugesnę vietą, pajėgs 
leidinius išsaugoti nuo išnykimo.

Taip pat norisi pasiūlyti mūsų 
knygų leidėjams dar kartą *(vieną 
kartą jai> buvo siūlyta „N. Gyveni
me“), kad jie kiekvieno leidinio po 
1 ar 2 egz. pasiųstų Vatikano bib
liotekai. Tame krikščionybės ir 
pasaulinės kultūros lopšyje mūsiS? 
kė knyga yra atstovaujama tik vie
nu kitu egzempliorium, o tuo tar
pu -kitos tautos ten atstovaujamos 
gana gražiais jų leidinių skyriais.

Šiuo metu ypatingai turėtų susi
rūpinti šią nelemtą klaidą atitaisy
ti mūsų leidyklos, pasiųsdamos į tą 
biblioteką, jeigu ne visus, tai nors 
kapitąlesnius veikalus, kaip „Trem
ties metus“ ir pan. Gražų pavyz
dį yra parodęs profesorius Kolupai
la, per Jo Pr. Tautinį delegatą kan. 
Kapočių
bibliotekai savo „Hidrauliką“.

Aš pats esu _ 
bibliotekai porą knygų ir neseniai 
gavau bibliotekos prefekto laišką, 
kuriuo praneša, kad knygo's biblio
tekoje gautos ir už jas dėkoja.

(Vatikano bibliotekos adresas: 
Biblioteca Apostolica VatiCana 

Citta dęl Vaticano)
Ten mūsų knygos tikrai nežus.

Pr. Alšėnas

pasiųsdamas Vatikano

Amerikos lietuviai numato suaukoti 525000 dol
RUGSĖJO 8-OJI AUGUSTDORFE

Rytą skautų aikštelėje, Himnui 
aidint, ir rūkstant aukuro dūmams 
pakelta Lietuvos trispalvė. Ten pat 
skautai davė įžodį ir v. s. A. Krau
sas tarė šventei pritaikintą žodį. 
Šventadienio tvarka buvo iškilmin
gos pamaldos stovyklos koplyčioje.

Vakare stovyklos salėje Pr. Nau
jokaitis skaitė paskaitą. Koncer
tinėje dalyje dainavo sol. A. Sinke
vičiūtė, St. Gasiūnienė ir VI. Puš- 
korius. Mažieji mokyklos mokiniai 
padeklamavo keletą eilėraščių. At
sistojimu pagerbti žuvusieji dėl tau-

Prof. K. Pakštas „Vyties“ 7 nr. i 
rašo, kad BALFas yra pasiryžęs 
tremtinių šelpimui šiais metais su
rinkti 525.000 dolerių aukų. Kad ši 
suma būtų surinkta skaitant Ame
rikoje apie 140.000 sąmoningų lietu
vių, kurie daugiau ar mažiau aukos, • 
lietuvių šeima vidutiniškai turėtų 
aukoti po 10 dol. Tačiau vien iš 
lietuvių nesitikima tokios didelės 
sumos surinkti; numatyta kreiptis 
ir į amerikiečių prijaučiančias or
ganizacijas.

Ta pačia proga prof. K. Pakštas 
rašo, kokias sumas yra numačiu- 
sios surinkti savo tremtinių ir 
nuo karo nukentėjusių tautiečių pa
galbai kitos laisvoje Amerikoje gy
venančios tautos.

Pirmoje eilėje stovi žydai. Visoje 
Siaurės Amerikoje gyvena apie 5 
milijonus žydų. Daugumas jų labai 
turtingi. Žydai yra ntimatę surinkti 
170.000.000 dolerių aukų. Tokiu būdu 
kiekvienas žydas turėtų aukoti po 
34 dol., o šeimos iki 150 dol. Va
karų Europoj žydai turi apie 200.000 
šelptinų savo tautiečių. Kiekvienam 
asmeniui galėtų tekti po 850 dol. 
pašalpos metams, o šeimoms — po 
3.400 dpi. Kukliam pragyvenimui 
tokios sumos net nereikia. Dalis tų 

. sumų eisiančios žydų įkurdinimui 
Palestinoje ir kitose šalyse. Žydai 
ir be IRO pagalbos pajėgtų pilnai 
savo tautiečius aprūpinti. .

Daug aukoja ir Amerikos graikai 
savo nuo karo nukentėjusiai tautai 
gelbėti. Graikų esama Amerikoje 
apie. 600.000, o jie numato surinkti 
12.000.000 dolerių aukų. Graikai 
skiriasi nuo kitu aukas renkančių 
tautų tuo, kad jie neturi Europoje 
savo tremtinių. Visi surenkami pi
nigai eina jų tėvynės atstatymui.

Lenkai Amerikoje priskaito apie 
4—6 milijonus savo tautiečių. Ta
čiau lenkai neturi nei labai pasitu-. 
rinčių, nei labai įtakingų savo žmo
nių. Jie numato surinkti -Europoje 
gyvenantiems savo tautos tremti
niams, kurių priskaitoma 
400.000, apie 12.000.000 dolerių.

tos laisvės, sugiedotas Tautos 
Himnas.

SMŪGIS „AMERIKOS“ SAVAI
TRAŠČIUI

žiniomis, „Amerikos“ re-Spaudos 
dakcija ir spaustuvė liepos mėn. 
pabaigoje teismo antstolio buvo iš
mesta į gatvę. Nauji šeimininkai 
(namas buvo parduotas) teisme lai
mėjo bylą ir spaustuvę bei redak
ciją negailestingai iškraustė. Ameri
koje labai sunku gauti įstaigom pa
talpų. Savo mašinas ir inventorių 
„Amerika“ susikraustė į bažnyčios 
rūsį. Taigi kenčia ir vargsta ne tik 
vieni tremtiniai

Buvusioji L. Ž. S-gos Valdyba: iš kairės į deš. sėdi H. Blazas, S. Urbo
nas, J. Kardelis, A. Merkelis, A. Braziulis; stovi J. Vaidelys, K. Obolė- 

nas ir J. Cicėnas.

Žinios iš Lietuvos

Lietuviai laimėjo 4 part.: Kača- 
nauskas, Brazauskas, Antanaitis ir 
Oleknavičius, sulošė lygiomis 
kevičius; vokiečiai laimėjo 3 
ir 1 sulošė lygiomis.
VOKIETIJOS PIRMENYBIŲ

DENAU NUGALĖTOJU
išėjo G. Kieninger su 13% tšk. 

G. Kieninger vienintelis vokiečių 
meisteris, kuris jau trečią kartą lai
mi Vokietijos meisterio vardą. II- 
III v. pasidalino Dr. Rodi ir Ma- 
chate — po 12% tšk., Rellstab 12 t., 
Niephaus, Unzicker, Nūrnberg — 
po 11% tšk. ir t. t.
ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS 

TENSTEDTE
Watenstedte vyksta vietos 

matų pirmenybės, kuriose; be lie
tuvių, latvių, ukrainiečių ir lenkų, 
pirmą kartą dalyvauja ir-stiprokos 
apylinkės vokiečių pajėgos. Iš lie
tuvių dalyvauja Jurkšaitis ir Pro- 
zorovas. Viso 14 dalyvių. Turny
ro vedėju yra p. Vismantas. ,

— Watenstedto lietuviai (nugalė
jo kaimyninę lenkų-ukrainiečių 
komandą 8:4.

Mar- 
part.

WEI-

VVA-

šach-

Ir Lietuvoje sausros
„Vienybė“ rašo, kad šią vasarą ir 

Lietuvoje siaučiančios sausros. Pa
vasaris taip pat buvęs labai sausas.

Akcija prieš „buožes“ Lietuvoje
„Tiesa“ gana dažnai straipsneliuo

se ir korespondencijdše iš vietų 
puola „buožes“, kurie sabotuoją ga
minių pristatymą. Pav., suminėta 
visa ilė ūkininkų pavardžių Šiau
rės Lietuyoje, ypač pieno produk
cija pasižymėjusiame Nepr. Lietu
voje Rokiškio apskr., kurie turėdami 
po 2—3 karves, neatlieką pieno pri
statymo prievolės. Reikalaujamą.f 
juos atiduoti prokuratūrai ir likvi
duoti.

Skaityklos be laikraščių
„Tiesos“ korespondentai dažnai 

nusiskundžia, kad dėl apsileidimo 
valsčių kultūriniai klubai negauną 
laikraščių.

MUNCIIENO apygardos 
APYLINKIŲ ATSTOVŲ SUVA

ŽIAVIMAS
Įvyko rugpiūčio 9 d. Po išsamaus 

apygardos pirmininko pranešimo, 
kilo ilgesnės diskusijos dėl emigra
cijos. Iš dviejų apylinkių buvo pra
nešta, kad IRO pareigūnai stovyk
los gyventojams — darbingiems 
vyrams (18—40 mt. amžiaus) yra 
žodžiu įsakę susiregistruoti iki lap- 
kričip mėn. 1 d. vykti dirbti į Bel
giją, Prancūziją ar Olandiją. Neuž
siregistravę po tos datos nebūsią 
IRO globojami. LTB Vyr. Komiteto 
atstovas pranešė, kad visos Ben
druomenės apylinkės turi atkreipti 
ypatingą dėmesį į išsereeninguotus 
ir vakarų Lietuvos gyventojus, sten
giantis jiems padėti materialiai, mo
raliai ir teisiškai. Dėl emigracijos 
Vyr. Komitetas pataria vykti tik ten, 
kur sąlygos tiksliai yra žinomos, 
pragyvenimas pakenčiamas ir Įsi
leidžiamos 
Kur 
nys, 
apie 
ciją
goms. Tuo labiau, kad patirta IRO 
centras skatinsiąs ir remsiąs emigra
ciją Jtik į 
įsileidžiami

šeimos plačia prasme, 
imama tik vienos lyties asme- 
skatinant šeimas net išsiskirti, 
tokią antihumanišką emigra- 
pranešti atitinkamoms įstai-

jog privatūs pirkliai, kooperatinės ' 
organizacijos ir valstiečių ūkiai ga- 1 
lės pardavinėti ar .keisti grūdus, 1 
miltus bei duoną tik Lietuvos TSR - 
Ministrų Tarybai leidus po to, kai 1 
respublika visumoje bus įvykdžiusi ' 
nustatytą grūdų pristatymo valsty- 1 
bei planą (sėklos paskolą, privalo
muosius pristatymus, atlyginimą už > 
MTS M' MANP darbą“). — Už šio 1 
įsakd” nevykdymą numatomos dide- 1 
lės bausmės. 1

Ir „Tiesa“ neužmiršo Blombergo ■
Apie praėjusį rudenį buvusį , 

■Blomberge incidentą, lankantis rusų , 
repatriącinei komisijai, „Tiesa“ š. m. 
nr. 170 duęda sovietinės Eltos pra- ’ 
nešimą,, antrašte „Britų organai ’ 
globoja banditus, užpuolančius tary- j 
binius atstovus repatriacijos rei- , 
kalams“.

— Maskvos „Prayda“ rašo, kad 
šiemet .Ukrainoje' kviečių derlius 
esąs silpnas. Dėl to kaltinami vie
tiniai valdžios pareigūnai.

— Vokiečių laikraščių leidėjas 
Otto Strasser, nuo Hitlerio režimo 
pabėgęs į Ameriką, viename pasi
kalbėjime neseniai pareiškė, kad

Uždrausta duonos ir grūdų
- s Uj prekyba —
„Tiesos“ 165 nr. paskelbtas įsakais: 

„Lietuvos TSR Ministrų Taryba nu
taria: Nuo š. m. liepos mėn. 10 die-, 
nos uždrausti privatiems pirkliams, 
visoms kooperatinėms organizaci
joms, o taip pat valstiečių ūkiams
pardavinėti ir keisti grūdus, miltus septynių mėnesių laikotarpyje sovie- 
ir duoną iki pat grūdų pristatymo tai užimsią likusią Vokietijos dalį 
valstybei plano įvykdymo. Nustatyti, ir visą Europą (;,V“).

tuos kraštus, kur bus 
visi šeimos nariai.

(LTBVKI)

APYGARDOS APYLINHESSENO
KIŲ PIRMININKŲ SUVAŽIA

VIMAS
Įvyko rugpjūčio 16 d. Pranešimus 

padarė Vyr. Komiteto atstovai, Ame
rikos- lietuvių atstovas p. K. Bal- 
tramaitis, apygardos Komitetas ir 
BALFo įgaliotinis. Iš šio pastarojo 
pranešimo patirta, kad Apygardoje 
yra "590 studentų, iš kurių šelpiami 
80%. L.R.K. turįs kai kuriose sto
vyklose sunkumų dėl patalpų ir su 
tarnautojais, kuriems neduodama 
dirbančiųjų teisių. Dažnai neturįs 
kur padėti gaunamų gėrybių, o iš to 
kyla nesusipratimų ir piktų kalbų. 
Pageidaujama, kad apylinkės labiau 
atsižvelgtų į R. Kryžiaus specialias 
darbo sąlygas ir jas sudarytų 
nomas.

Apygardos Komitetas savo 
nešime kreipė suvažiavusiųjų 
mesį į taupumo reikalą. Sunkėjant 
tremtinių finansiniam būviui, svar
bu, kad. nebūtų be reikalo eikvo
jami pinigai. Atsižvelgiant į mo
mento reikalavimus, visomis prie
monėmis remtinas ir specialus lavi
nimas, amatų mokyklos ir įvairūs 
specialūs kursai. Vokiečių burmi
strams beveik visai nutraukus mūsų 
mokytojams algų mokėjimą, rasta 
būtina palaikyti mokytojus, kurie 
dirba gaudami skurdų atlyginimą.

Toliau iš apygardos Komiteto pra
nešimo patirta, kad per I pusmetį 
gimė 47, mirė 6, išemigravo į JAV 
44, į Angliją 4, į Belgiją 237, kitur 3. 
Iš apylinkių pirmininkų pranešimų, 
matyti, kad stovyklose vyrų dirba 
82%, moterų dirba žymiai nažiau.

Iš ypatingesnių įvykių pažymė
tina, kad Kasselio UNRRA direkto
rius buvo nuslėpęs raštą dėl Kasse- 
lyje sudarymo lietuvių tautinės 
stovyklos. Jam išvykus, tas raštas 
buvo pradėtas vykdyti, tačiau

įma-

pra-
dė-

susi-

TAIP BĖGA DIENOS LITTLE ADDINGTON STOVYKLOJE

dūrė su latvių pareigūnų UNRRA 
griežtu pasipriešinimu. Netgi esant 
spaudimui ir iš aukščiau, buvo sabo
tuojama ir kai kurių skyrių bylas 
rekėjo perimti, panaudojant jėgą. 
Dabartinių metu visa administracija 
jau lietuvių rankose.

Offenbacho amatų mokykla, ku
rioje kursas tęsiasi 3 metus..., yra 
aukštai kvalifikuota įstaiga, tačiau 
dėl didesnės propagandos stokos turi 
maža lietuvių mokinių. Visas- mo
kymo personalas yra sudarytas iš 
lietuvių inžinierių.

Amerikietis svečias p. Baltramai- 
tis savo trumpoje kalboje prašė su
sirinkusius teikti (informacijas dėl 
netinkamo IRO pareigūnų elgesio, 
prievartos, smurto, etc. Mūsų pate
kimas į JAV priklauso nuo Strat- 
tono biliaus priėmimo. Amerikos 
lietuviai tiki, kad jis bus priimtas.

(LTBVKI)
LTB PADALINIAMS LIKVIDUOTI 

TAISYKLĖS
Remdamasis. LTB 149 str., LTB 

Vyr. Komitetas š. m. rugpiūčio mėn. 
21 d. posėdyje priėmė taisykles LTB 
padaliniams likviduoti.

Apylinkė likviduojama, kai "panai
kinama stovykla, perkeliant jos gy
ventojus į kitas stovyklas, kai stovy
klos gyventojai išvyksta iš stovy
klos į užsienį, emigruoja arba re
patrijuoja, o nestovyklinės apylinkės 
— kai patys tremtiniai' nutaria apy
linkę likviduoti. (LTBVKI)
E. DEVENIENĖ VYR. KOMITETO 

POSĖDYJE
Rugpiūčio mėn. 20 d. posėdyje 

Vyr. Komitetas turėjo viešnią iš 
JAV — p. Devenienė. Vyr. Komi
teto Pirmininkas ją pasveikino ir 
nupasakojo LTB struktūrą bei dirba
mus darbus.

Viešnia sveikino Vyr. Komitetą 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje vardu. 
Dabar ALT reikalauja tremtinius 
pastoviai įkurdinti keturių laisvių 
kurioje šalyje. BALFas rūpinasi 
tremtinių šalpa.

ALT stengiasi, kad Amerikos lie
tuviai siųstų savo giminėms ir pažį
stamiems affidavitus, kad, kai bus 
priimtas Strattono bilius, nebūtų 
kliūčių įvažiavimui į JAV.

Gerb. viešnia prašė tremtinius, 
pavaldančius plunksną, rašyti 
straipsnių į JAV anglišką periferi
jos spaudą iš ūkininkų, darbininkų, 
moterų etc. gyvenimo. Taip pat bū
tinai reikia mūsų organizacijoms 
JAV tiksliai pranešti apie JAV zo
noje IRO a‘r kitų pareigūnų pasitai
kančius sauvaliavimus ir tremti
niams dąromas skriaudas.

NERAŠYKIME LAIŠKŲ Į 
LIETUVĄ

Biuletenyje jau sykį buvo ragina
ma susilaikyti nuo laiškų rašymo j 
Lietuvą giminėms, nes tai yra su
rišta su tiesioginiu jiems pavojum 

' būti išvežtiems. Dabar; štai Chica- 
gos lietuvių laikraštis „Sandara“ 
š. m. liepos mėn. 25 d. numeryje 
rašo: „Registruoja laiškų 
į užsienį“. Visi okupuotos 
žmonės, kurie siuntinėja 
užsienį, yra suregistruoti 
ir Kauno paštuose. Slaptoji žval
gyba pažymi, kam jie siunčia laiš- . 
kus ir kokio turinio. Jeigu kas 
atrodo truputį įtartina, tai laiškai 
būna nufotografuoti. Bolševikų 
žvalgyba ištiria ir užsieniečius, ku
riems siunčiama korespondencija.“

MIRUSIŲJŲ -IR ŽUVUSIŲJŲ 
REIKALU

Mūsų tautiečiams pradedant išsi
barstyti po pasaulį, labai svarbu da
bar, o ateityje bus dar svarbiau 
žinoti, kur yra žuvę, mirę mūsų -tau
tiečiai Vokietijoje palaidoti.

Visas žinias prašome pranešti Apy
linkių komitetams, kurie jas pasiųs 
LTB Centrinei I^rtotekai.

LTB VYR. KOMITETAS PRAŠO 
ŽINIŲ

Visų Apylinkių Komitetai, kurie 
dar neprisiuntė. žinių, maloniai pra
šomi paskubinti prisiųsti žinias, kiek 
kurioje Apylinkėje 
tautiečių, turinčių 
stybes afidavitus.

siuntėjus
Lietuvos

laiškus t
Vilniaus

gali
vi-

liau kelias pilnas žygiuojančių vy
rų. Kol vieni lipa iš mašinų, 
jau pietauja. Pietūs dažnai riš 
jų patiekalų. Viskas skanu ir 
tu. Net didžiausią apetitą turintie
ji patenkinti.

Valgyklos pamažu tuštėja. Grįž
kime į baraką.

— Mūsų „baueris“ geras. Paro
do darbą ir nueina, o, žiūrėk, po 
kiek laiko atneša kiaušinienės ir 
dar torto. »

— O aš velnią turiu: skaičiuoja 
žingsnius, apie atsikvėpimą ir kal
bos nėra, tik nori kvapą atgauti, o 
jis jau rodo du pirštu, vadinasi, du 
šilingai į valandą, pasikark tu su 
jais, aš' ne jautis.

— Geriau aš niekur nerasiu, — 
įsikiša buvęs studentas.

— Bepigu tau pas sodininką 
dirbti.

— Mūsų vertėjai irgi* geri, kad sportui,
juos griausmas, — pakyla mažaū
gis, stiprus vyrukas, — visai pa
siutęs „baueris“, jėgų nėra pas jį 
dirbti, prašau vertėjų: duokit kitą 
ūkininką, ne sako — negalima, ei
nu pas anglą, 
pavardę ir tuoj 
ko — žinau tą, 
gali būti

— O manasis , vėl atsiliepia il
sėdamasis lovoje juodaakis vyru
kas, — kvočia pas save apsigy-

—' žmonų, vaikų, tėvų; kartais iš
karpos artisčių, gražuolių, o vienas 
lėktuvų mėgėjas visas savo barako 
sienas jais išdekoravo — tikras 
aerodromas.

Kelios rusės šluoja tuščius bara
kus.

Į stovyklos rajoną nuolat įsuka 
mašinos. Tai į virtuvę produktai, 
tai sandėlin atsargos, tai atvežamos 

rankšluosčiai, 
mainomi

Tylu. ’ Kiek pakilusi balzgana 
saulė meta savo spindulius į buvu
sią vokiečių belaisvių stovyklą, 
žvalgosi tarp spygliuotų vielų lie
kanų, užkliūva už baustinųjų bun
kerio. Stovykla tartum išmirusi. 
Nebėra sargybos, vartai visur pla
čiai atidaryti, savaime tirpsta vie
lų tvoros. Savotiška plati laisvė 
plazdena tarp niūrių juodų barakų. 

Tik štai kažkur sučirškė pirmasis 
žadintuvas, ir tartum varpeliai jam 
pritarė kiti; Klegesys, su rank
šluosčiais įdegę juodi vyrai skuba į 
prausyklas. Po to 400 žmonių ri
kiuojasi pusryčių. Darbo drabužiai, 
sunkūs, 1 geležimi kaustyti, batai 
dunda meksfaltu. Per pečius per
simetę maišelius su sumuštiniais, 
lygiai septintą išeina iš rajono. 
Kiekvienas žmogus žino savo gru
pę ir pažįsta atvykusią mašiną. 
15-ka minučių po septynių viskas 
nurimsta. Darbingi išvažiavo, vie
nas kitas ligonis, vienas kitas ad
ministracijos žmogus vos belieka 
aptilusioje stovykloje.

Pavaikščiokime po ją. Čia plaka 
180 lietuviškų širdžių iš Greveno, • 
Liubecko ir kitų vietų, čia vyksta 
kova dėl ateities, čia buvęs D. P. 
kala sau naują gyvenimą.

Stovykla užima didžiulį plotą. Ji 
padalyta į dvi dalis. Pirmoji skir
ta administracijai, antroji belais
viams, o dabar — mums. Adminis
tracijos namukai žymiai gražesni, 
šviesesni, ' belaisviams — niūrus, 
išrikiuoti į dvi eiles, iš viso 21 pa- laikomos mišios, 
statas.. Niūrų vaizdą’kiek švelni
na gėlės, kurių nesigailėta visur 
prisodinti, gražūs, meksfaltuoti, pri
žiūrimi keliai, milžiniška išsišako
jusi liepa, raudonųjų žuvelių basei
nas ir vėl gėlės, gėlės... Už kuklios 
tvorelės matosi išmėtytos kalvos, 
banguoja derlius, tolumoje žiba 
kaimelių bokštai, o tolėliau nuo 
stovyklos, už kelių šimtų metjj^, 
tarp pievų teka upelis, kuris pn-

Schwabisch mena mūsų Nevėžį.
Dabar pažvelkim į baraką. Di

džiulis kambarys, cementinės grin
dys, 14 dviaukščių lovų, 14 
vienas kitas staliukas, po 
dėžės ir... viskas.

Bet gyventojai išradingi, 
kitur su antklodėm atsitverta —at
skiras kambarys. Sienas puošia

pasiuntęs minimai

Šachmatai
HANAU ’ĮVYKS DIDELIS TARP
TAUTINIS ŠACHMATŲ TURNYRAS

Latvių šachmatininkų s-ga drau
ge su Hanau YMCA ruošia didelį 
tarptautinį turnyrą žymaus latvių 
meisterio H. Mątisono 15 metų mir
ties sukaktuvėms paminėti. Be 
latvių ir lietuvių, dalyviais kviečia
mos pačios stipriausios vokiečių pa
jėgos, k. a.: dldm. E. Bogoliubovas 
(Bad Trieberg), šiemetinių Vokieti
jos pirmenybių nugalėtojas G. Kie
ninger (Bochum), A. Selesncv 
(Aschaffenburg), Dr. P. Rodi (Nūrn
berg), W. Unzicker (Mūnchen), W. 
Niephaus (Bad Nauheim), Dr. P. 
Troger (Augsburg); iš lietuvių: 
K. Škėma (Blomberg), P. Tautvaišas 
ir R. Arlauskas (Dillingen); iš lat
vių: E. Žemgalis (Neunburg), L. 
Endzelins (Fischbach), A. Rankis 
(Oldenburg), K. Lidums (Bebra), K. 
Ozols ir H. Heinla (Hanau). Viso 
16 dalyvių. Turnyras įvyks tarp 
šių metų rugsėjo 27 d. ir spalių 8 d. 
Skiriami šeši prizai: I vieta 1.000,— 
RM, II — 600,—, III — 400,- 
300,—, V —200,— 
Be to, numatyta 
žiausias partijas.
TAUTVAISO IR

MULTANAS SCHW. GMUNDĖJ
Rugpiūčio 26 d.

Gmūndėj Tautvaišas ir Arlauskas 
lošė prieš 41 vietos -šachmatininką 
alternatyvinį (abu meisteriai ėjimus 
darydami pakaitomis) simultaną. 
Be lietuvių simultane dalyvavo ir 
18 vokiečių. Meisteriai čia sutiko 
stiprų pasipriešinimą ir jiems, po 
7 valandas

IV — 
ir VI —100,—RM. 
du prizai už gra-

ARLAUSKO SI-

trukusios kovos, teko

kėdžių, 
lovomis

Vienur

kiti 
tri- 
so-

ką būtų sunku. Tik tėvynė 
patenkinti, o svetimas kraštas

pamotė, 
geresnė 
žmogus 
pinigas

išplautos paklodės, 
užvalkalėliai, kurie 
antrą savaitę.

Pasižvalgykime po 
didesni pastatai rodo, kad jie 
savo uždavinių..

Teatras. Scena kiek vokiečių be
laisvių apgadinta, 1 
biai remontuojama, 
laidai, prožektoriai, 
galima bus jaukiai 
vakarus. Šiaip kas 
žiuoja „kinas“. Kitas didžiulis švie
sus, Išblizgintas pastatas,- tai „kan- 
tina“. 
raščius, žurnalus, 
nedaug,- bet didėjant 
jamoms, tikimasi jų 
kyti. Čia ateinama 
stalo tenisą pažaisti, 
tas naujas pijaninas, čia repetuoja
mi tautiniai šokiai, oktetas žengia 
pirmuosius žingsnius, čia , ruošia
mos programos, šokiai.

Greta kitas švarus, jaukus pasta- AO3, — av.vuui ouvetas - bažnyčia. Ant paskubomis >wnti duoda 2 kambaiius> bet ęii:;a 
pastatyto altoriaus jau žydi gėlės, 
ištiesti kilimėliai. Sekmadieniais

. Dar tektų pa
minėti ligoninę, kur visad laukia 
10 lovų ir kur nuolat budi du lie
tuviai felčeriai. Taip pat kas antrą 
dieną yra dušas ir rudeniui džio
vykla. ,

Greta stovyklos yra stadionas, kur 
įrengta futbolo aikštė ir jau ruo
šiama krepšiniui.

Ir štai 17,15 min. vėl mašinos, 
žingsniai, nuvargę, suprakaitavę, 
apdulkėję vyrai skuba į... pirmiau
siai prie vitrinos, kur pažymėta šios 
dienos paštas. Aplipę ieško savo 
pavardės, radęs džiaugdamasis bė
ga pasiimti 
trys, o kitas 
minęs

Kad 
mieji, 
Tikrai

rajoną.

kas

Keli 
turi

bet dabar sku- 
Nauji elektros 
Atrodo, ateity 

praleisti rudens 
s savaitė atva-

Čia mėginama suburti laik- 
tik kol kas jų 

stovyklos pa- 
daugiau užsa- 
laiškų rašyti, 
Čia atgaben-

laiško. Vienam du, 
visų užmirštas, nusi- 
savo keliu.
artimieji ir pažįsta- 

laūkiama laiškų!

traukia
žinotų 
kaip čia 
dvigubai daugiau siųstų.

pasakau „bauerio“ 
skirią pas kitą, sa- 

ter. tikrai nieks ne-

Tokioms kalboms

nieko nemato, ty- 
stalo — prie kor-

lietuvius palikti.
Kitame barako kampe kiti reika

lai sprendžiami:
— Žmona rašo, kad apie važiavi

mą i Angliją nieko stovyklos direk
torius • nežino, gal sako kitais me
tais.

Ir t. t. ir t. t.
nėra galo.

Dar kita grupė 
lom dirbama prie
tų. Tai didžiausia stovyklos nelai
mė, bet vedėjui paskelbus, kad 
azartinis lošimas griežtai draudžia
mas, reikalai pradeda taisytis.

Kiti dirba. Mat daugybė reikalų. 
Barzdočiai ir beūsiai, mokyti ir 
nemokyti plauna baltinius, ado, lo
po. O gi dar reikia laišką parašyti, 
laikraštį paskaityti, užbėgti pas 
kirpėją, gauti vakarienę, o laikas 
taip greitai bėga...

sad liks tik gera ar bloga 
Savijauta, žinoma, žymiai 
kaip Vokietijoje. Pagaliau 
ne iš malonės gyvena. Čia
kas savaitę įplaukia, bet greit ir iš
lekia, mat, šeštadieniais vyrai grįž
ta su pundais, o sekmadieniais jau 
„mandravoja“ su geltonais gražiais 
batukais;- su naujais kostiumais. 
Laisvė, pirkiniai, geras maistas — 
kelia vyrų nuotaiką, bet patalpos...

Patalpos yra skaudžiausias daly
kas. Kur kambaryje gyvena 28 
žmonės, ten neįmanomas poilsis, 
ten tik nužmoginimas, nervų ir mo
ralės kritimas.

Taigi, rūpesčių yra nemaža, bet 
laisvė, vaizdas, draugiški santykiai 
su vietos gyventojais, oras teikia 
energijos, kuri išnaudojama dainai,

Tenka pasigirti, kad lietuviai ge
riausi sportininkai stovykloje: nei 
futbole, nei kitose šakose neturi 
konkurentų. Taip pat pirmieji me
nininkai, kurie suruošė muzikos, 
dainų vakarą, turėjusį didelį pasi
sekimą. Oktetas teikia daug vil
čių ateičiai, o tautinių šokių grupė 
irgi ryžtingai dirba. Be to, turima 
ir savo jaukų lietuvišką kampelį, 
kurį įsirengė skautai. Pačioje cen
trinėje stovyklos vietoje kiekvieną 
sekmadienį pakeliama vėliava, de
ga ugnis, kukliai stebi iš šono lie
tuviška kaimo koplyčia, skamba 
Himnas ir Marija, Marija.

Anglai irgi stengiasi paįvairinti 
gyvenimą ir' ruošia ekskursijas. 
Taip viena buvo į Londoną, kita į 
pajūrio kurortą.

Tektų dar vieną dalyką paminė
ti, kuris mūsų 
daug reikšmės, 
vaičių. Anglės 
karų. Plečiasi
vyras gaus butą, išeis iš barakų, 
gyvenimas bus šviesesnis . . . Bet 
kaip bus su lietuvybe? ..

— Sovyklos lietuviai yra susior
ganizavę į Lietuvių Sąjungos Sky
rių. Turi savo komitetą, kuris, bū
damas nuolatiniam kontakte su uk
rainiečių ir estų komitetais, kas dvi 
savaites turi valandėlę su stovyklos 
vadovu anglu p. J. Thomas, kur

mažai tautai turi 
Aplink nėra lietu- 

nevengia mūsų va- 
ryšiai. Busimasis

t

J
gyvena mūsų 

bet kurias val-

(LTBVKI) 
ANGLIJOSŽINIOS IŠ

„Catholic Herald“ įdėjo pasikal
bėjimą su gen. Morgan (buv. 
UNRRAos direktorium) kuris pa
reiškė, kad DP verbavimo metodas 
esąs skandalingas ir nehumaniškas. 
Šeimos išardomos, nes anglai imą tik 
darbingus žmonės. EVW. esą laiko
mi be darbo ilgą laiką, ir Morgan 
klausia, kodėl Baltijos tautų turtas 
D. Britanijoje nėra naudojamas tų 
valstybių žmonių gerovei. Nejaugi 
Anglija norinti tą turtą perduoti 
Sovietams. Iš atvykusių 20.000 EVW 
pusė esą katalikai, o iš 100 katalikų 
kunigų Vokietijoje iki šiol tik trys 
atvažiavę į Angliją.

— Market Harborough laikraščiai 
rašo, kad apie 200 EVW jau trečias 
mėnuo negauna darbo ir jiems ne
leidžiama išeiti iš stovyklos pasi
rinkti darbo paskirai. Darbo Mini
sterija teisinasi, kad patalpų trūku
mas esanti didžiausia problema.

Mirė lietuvis. Vladas Žilinskas, 
gim. 1926 m. lapkričio 14 d., nese
niai atvykęs Anglijon, dirbdamas 
lauko darbus Manor ūkyje, Ormsby, 
netoli Sleaford, rugpiūčio 20 d. buvo 
sužeistas ir rugpiūčio. 22 
Lincoln ligoninėje.

— Ceventry. Sudarytas _____
komitetas, į kurį įeina K. Jonely- 
nas (pirm.) V. Vaišvila ir J. Cicėnas. 
Lietuvių yra apie 40. Jau ne kartą 
jų choras, vedamas Pr. Džekčioriaus, 
linksmino^, ir anglišką visuomenę. 
Numatoma įsigyti patalpą susirin-

d. mirė

Lietuvių

pasitenkinti 32 laimėjimais, 7 part. Vytis, šv. paveikslai, ant provizori- Sunkvežimiai vieni po kitų rieda Taigi daug kalbama, daug dirba- aptariami visi svarbesni reikalai. kimams, o taip pat ir radijo apa- 
pralaimėjo ir 2 baigė lygiomis, nių staliukų glaudžiasi fotografijos į kiemą. Iki 18,00 vai. ir net vė- ma, bet tiksliai nupasakoti nuotai- R. Spalis ratą.
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• - Anglų rašytoja Dorothy L. Say
ers, pagarsėjusi savo detektyviniais 
romanais, kuriuos ji iškėlė į litera
tūrinių vertybių aukštumas, yra pa
rašiusi straipsnį apie anglus, pava
dintą „Tie mįslingieji anglai“. Su 
mums įdomesnėmis to straipsnio 
vietomis supažindinsime savo skai
tytojus.

Anglai nėra jokia rasė. Jeigu 
koks žmogus jums giriasi esąs gry
nakraujis anglas, vadinasi, jis yra 
iš Bostono ar iš kur kitur, tik jo
kiu būdu ne anglas. Net jei ir ka
ralienė Elzbieta sakosi esanti „gry- 
nakraujė anglė“, tai tuo' ji nori tik 
pasakyti, jog jos pavardė yra iš 
Valijos, kai iš motinos pusės ji — 
tikra londonictė. Be to, neužmirš
kime, kad prieš 1056 metus iš, viso 
jokių anglį] dabartine prasme nėra 
buvę. Buvo tuomet anglai, sach- 
sai, danai, britų keltai ir, tur būt, 
dar žmonės romėniško kilimo. Da
bartinis anglas yra anglosakso ir 
prancūzų normand mišinys, o jo 
būdingasis „angliškumas“ nėra išli
kęs-nei iš pirmojo prado, nei iš an
trojo, o iš visiško abiejų sutapimo.

Tuomet ir anglų kalbos nebuvo. 
Ji atsirado iš angloprancūziškosios 
ir anglosachsiškosios mišinio ir da
bar, kilusi iš dviejų kultūrų, yra pati 
įvairiausia, lanksčiausia, turtin
giausia ir patogi&usia mintims 
reikšti kalba nuo pat Periklio laikų.

Ir anglų rašytojo visas menas — 
atspėti, kuomet pavartoti sachsišką- 
jį ir kuomet prancūziškąjį, atseit, 
lotyniškąjį žodžių lobyną.

Anglijoje beveik visai nėra nei 
tautinės muzikos nei tautinių šo
kių, jei neskaityti nežymaus jų pa
sireiškimo Aukštojoje Škotijoje. 
Tautinių drabužių Anglijoje taip 
pat niekuomet nėra buvę. Anglus 
riša ne bendras kraujas, o bendro
ji teisė, bendroji kultūra ir labai 
toli į praeitį siekiąs bendras nacio
nalinis susipratimas.

Anglo išdidumas prieš kitos tau
tos žmones kyla, tur būt, iš tos sa
vijautos, kad Anglija jau tuomet 
buvo tauta (ne rasine prasme), .kai 
kitos tautos vos kilo iš genčių, kil
čių ir Romos imperijos griuvėsių 
nuobirų. Žodžio „svetimšalis“, tur 
būt, niekas pasaulyje taip įžeidžian
čiai netaria, kaip anglas. Kaip vie
nas prancūzas yra gerai pastebėjęs: 
Prancūzijoje geriausią pasisekimą 
turi tas viešbutis, kurio vardas 
„Hotel des Etrangeres“. Vargu ar 
rasis viešbutis Anglijoje, kuris, pa- 
sikrįkštyjęs „Svetimšalių viešbu
čiu“, tikėtųsi pasisekimo.

- Būdingas anglo bruožas — savo 
teisių ir laisvės gynimas. Anglų tei
sė niekuomet nėra buvusi kodifi
kuota. Ten nėra abstrakčios teisės 
sąvokos, tačiau visai konkreti „ma
no teisė“. Taip pat niekas nesirū
pina apie abstrakčią laisvę, užtat 
visi — apie „mūsų laisvę“. Aukš-

Anglų rašytoja apie anglus
tųjų tikslų ten nesiekiama, bet žiū
rima, kad individo teisės ir laisvės 
nebūtų paneigtos įvairiomis doktri
nomis. Anglas niekuomet neina į 
teismą „teisybės ieškoti“, bet jis vi
suomet reikalauja savo- teisių, net 
ir iš valstybės.

Tautinės bendruomenės jausmas, 
pranašumo savijauta, pasitikėjimas 
savimi ir ankštas gyvenimas jūrų 
apsuptoje saloje bei rasių mišinys 
pagimdė tą bruožą,' kuris svetimša
liams atrodo prieštaraująs ir neiš
aiškinamas: anglo aistra egzotikai, 
nuotykiams ir romantikai, anglo 
fantazija, kuri, atrodo, taip neside
rina prie jo praktiško proto ir su
gebėjimų.

Mes nesame militarinė tauta, kaip 
kartais tvirtinama, bet nuotykius 
mėgstanti žmonės. Mes mielai da- 
binamės svetimomis gėrybėmis, ir 
dvasinėmis ir medžiaginėmis. Mes 
jokio pavojaus nejaučiame prarasią 
savo individualumą, tomis svetimo
mis plunksnomis besipuošdami. Mes 
keliaujame į tolimiausius žemės 
kampus, gabenamės sau tąjį bei 
anąjį ir džiaugiamės galėdami tais 
daiktais papuošti savo židinį.

Anglas yra nuotykių ieškotojas ir 
visokių niekniekių rinkėjas. Ang
las savo pasaulį neužkariavo ir ne
nupirko, jis jį įgijo lengvabūdiškai 
nudtykiaudamas, taip pat, kaip 
koks jūreivis renka beždžiones arba 
papūgas. Bet anglas, kaip ir tas 
jūreivis, jaučia ir pareigą savo įsi
gytu , daiktu ar būtybe rūpintis. 
Nors anglai tokiu būdu ir daug 
kraštų yra įgiję, jie niekuomet ne
sijautė užkariautojais, niekuomet 
nesijautė įsibrovėliais į užimtą kraš
tą. Anglas trankosi po pasaulį ir 
prie progos „daro biznį“: tai gali 
būti Partenono fryzas ar Kleopatros 
saga arba sala, o jei pasitaikytų, ir 
pusė žemės rutulio. Įgytą daiktą 
jis kiša į savo kišenę ir jau rūpi
nasi juo.

Ir tikrai jis rūpinasi. Taip kaip 
tas jūreivis papūgomis ar beždžio
nėmis, kurios dabar jam priklauso. 

•Jis įsipareigoja rūpintis: maitinti, 
daboti patogumų, angliškai mokyti, 
nors tatai ir didžiausias pastangas 
ir dideles sumas pinigų kaštuotų. 
Kaip anglas apie savo teises įr lais
ves ne abstrakčiai, o konkrečiai 
galvoja, lygiai taip pat ir apie sa
vo pareigas. ‘

Anglas — ne užkariautojas, bet 
tyrinėtojas, nuotykiautojas, roman
tikas, o pirmoj eilėj individualistas. 
Beveik visi svetimų kraštų laimėji
mai yra vieno ar kito privataus as
mens nuotykių rezultatai. Jeigu 
anglą pavadinsite įsibrovėliu ar už
kariautoju, jis įsižeidžia ir supyks

ta, bet vieną koliojamą žodį jis su- Įėjimo prieskonio, reikia sutikti, 
pranta ir mielai jo klausosi: jį rei- kad šiuo atveju anglas svetimšalį 
kia vadinti piratu. traktuoja ne blogiau, kaip savo

Anglas yra ne tik'fizinis vaga- žmoną, Jis baisiausiai stengiasi 
bundas, bet ir dvasinis: ką radęs respektuoti svetimus jausmus ir su- 
gero kituose kraštuose, kitų papro- sižavėjęs klausosi, kaip svetimšalis 
čiuose, visumet gabenasi namo, stengiasi tarti angliškus žodžius ir 
Kaip jis po pasaulį skrajoja, taip sakinius. Jis ir pats mielai pasisa- 
pat skrajoja ir jo fantazija. Meno vina amerikoniškus žodžius, būda- 
srity nereikšmingiausias pasauly jis jnas ištikimas savo maišytai pri- 
yra tapyboje ir muzikoje, užtat be- gimčiai ir tikėdamas, kad gerų da- 
veik nepasiekiamas individualiau- lykų galima rasti visur, net nepa- 
siame iš, visų — lyrikoje ir lyrinėje tikimiausiuose šaltiniuose, i Jis ža- 
dramoje. Mažai jis turi pirmaeilių visi ir mielai dalyvauja kitų tautų 
teologų ir filosofų, bet toje srity, pasilinksminimuose, gerbdamas sve- 
kur rubežiuojasi religija ir filoso- timas dainas ir pasakojimus.
fija su lyriškąja fantazija, jis yra Anglai taip pat yra žinomi,t kaip 
nepasiekiamas. Čia jam padeda'du dideli kritikos tolerantai, ir yra 
dalykai: jo kalba, kilusi iš dviejų greiti patys save kritikuoti. Tam 
kamienų, ir jo aistra konkretumui. jje įr praleidžia didžiąją savo laiko 

Anglai, tie arogantiškiausi salos dalį. Šitas jų bruožas dažnai klai- 
gyventojai, su savo garsiu pranašu- dina. Tai nėra, kaip iš pirmo 
mo jausmu svetimiesiems, tuo pa- žvilgsnio atrodo, silpnybės ženklas, 
člu metu yra nuostabiai mandagūs tuo tarpu tai yra ženklas, ’ jei ne 
su jais. Anglas tikrai džiaugiasi, stiprybės, tai kolosalaus savim pa- 
kad kiti žmonės yra ne tokie, kaip sitikėjimo. Kitos tautos dažnai ap- 
jis. Todėl jis stebi juos, ir jei tas sigauna dėl tos savikritikos, many- 
stebėjimas turi truputuką pasigai- damos, kad Anglija silpna, susi-

Dėl socializmo ir tautiškumo
Neperseniausiai šiame laikraštyje besąlygiškai užleisti pirmą vietą ben- 

buvo ilgoku straipsniu pagerbti į driesiems reikalams — laisvės kovai. 
Sibirą iš Lietuvos neseniai deportuoti Tačiau tai mums nekliudo domėtis 
mūši] socialistai rašytojai K. Boruta ir šiandien vykstančiais pasaulio politikos 
K. Jakubėnas. Prisijungdamas prie šito įvykiais ir juos stebint daryti išvadas 
pagerbimo, noriu šia proga kiek praplė’ dėl savo krašto praeities klaidųVir dėl 
sti aname straipsnyje autoriaus tik pra- ateities perspektyvų.
bėgom paliestą klausimą, kad neretai §įų eilučių autorįus neabejoja, kad 
pas mus socialisto nenorėta laikyti išti- netolimos ateities pasaulis socialinio 
kimu lietuviu patriotu ir tuo atžvilgiu klausimo sprendime bus taip toli pa* 
visuomenė buvusi neteisi, dažnai dau- žengęs, kad visą prasidedančią naująją 
giau . patriotizmo pripažindama kitų gadynę galėsime vadinti socializmo 
grupių, stovinčių daugiau į dešinę nuo gadynės vardu. Tačiau dėl socializmo 
socialistų, žmonėms. Čia pat iškeltąją sąvokos turinio ir dėl ikovos būdų 
mintį plečiant, teks, tur būt, sutikti, šiandien tebeina 1 abai aštrios kovos, 
kad mūsų krašte buvo gerokai ir pa* Žinome gerai, kad, pav., Prancūzijoj 
plitusi nuomonė, jog socialistu ir visos trys didžiosios politinės grupės 
darbo žmonių teisių gynėju gali būti laiko save socialistinėmis. Panašiai 
tik ortodoksinis marksistas, aiškus ir eilėj kitų kraštų. Žinome gerai, kad 
aktyvus ateistas. ‘Juk tarpgrupinėj ko- ypač Italijoj ir Prancūzijoj socialistai 
voj „ciciliko“ vardas eilinio piliečio turi 8avo viduj rimtų sunkumų dėl sarr 
sąmonėj turėjo ne tiek socialinį, kiek tykių &u komunistais ir kad tokioj Ita- 
antireliginį atspalvį. Vadinasi, tenden- lijoj tos partijos didesnė dalis palinko 
cija monopolizuoti patriotiškumą, po į komunistų pusę, u Prancūzijos socią- 
1926 m. pasiekusi pas mus kas kart vis lietai vos — vos atsilaiko. Visai kitaip 
nesveike&nio laipsnio, taip pat nepri- yra reikalai pokarinėj Vokietijoj ir 
imtina, kaip ir tendencija monopoli- dar kitaip Anglijoj, kurios socialistinė 
zuoti socializing ir darbo žmonių at* vyriausybė yra tiek reikšminga dabar- 
stovavimą, pasiekusi savo visiško iškry- tiniam pasaulio įtempime.
pimo rusų- valdomose žemėse. Tenka laukti lk]au9imų išsilyginimo

Atėjusios sunkios dienos parodė stip- ir socialistinio sąjūdžio susiderinimo 
rių charakterių visų mūsų tautinei ne", su pagrindiniais demokratijos princi- 
priklaus^nybei ištikimų ideologinių paia visuose kraštuose, neišskiriant ir 
grupių tarpe ir įrašė kankinių eilėsna Rusijos. Tada ir mūsų krašte būsimoji 
daug var-dų. Tų vardų galo dar nesi- socialistinė santvarka galės būti rei- 
matoii Ir todėl neišvengiamoji ideo- kiamai suprasta ir solidariai įgyven- 
loginė diferenciacija mūsų tarpe turi dinta visi^ giros valios tautiečių.

lės. Anglas nėnori būti mėgiamas, 
jis tik nori būti paliktas ramybėje.

• Anglai niekuomet nėra buvę sveti
mais kariais ir nėra siuntę į užsie-

skaldžiusi ir nevieninga esanti, — 
patys anglai dažnai tai pasako! 
Bet jie tai sako jau trys šimtai me
tų, o jų stiprybė nei kiek nema
žėja.

Anglas yra kantrus. Jo kantrybė 
ilgai trunka, bet pratrūksta ūmai 
ir gaivališkai. Kracho anglas nori 
išvengti visokia kaina. Apgavystes 
ir suvedžiojimus jis nutyli ilgiau
sius metus ir staiga, be didelių žo
džių, nutraukia visokius santykius. 
Dėl ilgamečio savim pasitikėjimo 
sunku anglą išgąsdinti ar supykinti. 
Juk ir Hitleris nenorėjo Anglijos 
išgąsdinti, o tik apdumti draugys
tės pasiūlymais. Jis norėjęs Rytuo
se šeimininkauti, o anglai turėję 
užimti Vakarų Europą. Bet anglai, 
žinoma, Vakarų Europos. nenorėjo, 
nes jie yra kolonizatoriai, o ne už- 
grobikai. Bet Hitleris to nesupra
to, kaip nesuprato jis ir to, kas daž
nai svetimšaliams pasitaiko, kiek 
ilgai trunka anglų kantrybė.

Anglas kišasi į viso pasaulio rei
kalus, jis kiša savo pirštus į kiek
vieną paštetą .ir visokiais būdais 
nori išvengti nesusipratimo. Pali
kit, tą padėtį ramybėje! Tik be re
voliucijų! Istorija pati savaime iš
spręs tą reikalą. Jokios katastro
finės politikos — palikime tą rei
kalą ramybėje!

Anglai, kad ir mažiausiai rasinė 
tauta, tačiau tradicijas ir savuosius 
nuostatus ypatingai gerbia: tik jo
kios dalykų kaitos! Bet ta taisyklė 
turi ir išimtį: savo vyriausybę jie 
gali labai greit pakeisti. Anglas 
su savo vyriausybe elgiasi, kaip ge 
ra šeimininkė su savo samdiniais. 
„Dirbk savo darbą, tu tingino pan
ti, — sako anglas savo vyriausybei, 
— arba po savaitės išlėksi, ir be 
kalbų!'1 Dar pasiskundžia ir savo 
kaimynui: „Tie žmonės, jeigu pas
kui juos nelakstysi, jie tampa to
kie tinginiai ir įžūlūs, kad ištverti 
nebegalima!“ Kaimynai pasiklauso, 
ir mano, kad Anglijos ūkyje didžiu
lė netvarką, nusišypso ir patys lei
džiasi savo bernų valdomi.

Kai anglas taria . žodį „Anglija“, 
jis negalvoja apie armiją ar valdo
mąsias sritis, jis galvoja apie kelią 
tarp krūmų, apie laukus, apie lai
vus, kurie į jūras išplaukia arba 
grįžta į anglišką uostą. Žodis Di
džioji Britanija žadina jo išdidumą, 
bet žodis Anglija užu širdies grie
bia. Čia. jo istorija ir čia jo na
mai. Anglija niekuomet nekovos 
visu nuoširdumu ir pasiryžimu, jei 
nepajaus, kad grąsoma Anglijos že
mei, Anglijos buičiai, Anglijos rei
kalui. Mano teisės, mano laisvės, 
mano sala, mano bažnyčia, mano 
sodas ir kiemas už namo, mano ge

nius didelių kariuomenių, bet jie 
kaip mirtis ir velniai kovos dėl De
vono, dėl „Penkių uostų“,-dėl Lon
dono, dėl Yorko, dėl vargingiausio 
priemiesčio ir dėl rfiažytės karčia- 
mos prie kampo.' <

Rūpinasi Dr. J. Šliupo palaikais
Iniciatorių grupė Amerikoje rūpi

nasi gauti iš Europos urną su Dr. J. 
Šliupo pelenais. Numatoma juos pa
laidoti Čikagos tautinėse kapinėse 
ir pastatyti atatinkamą paminklą.

ĮSTEIGTAS TREMTINIAIS RŪ
PINTIS KOMITETAS

BALF’o iniciatyva New Yorke* 
įsteigtas Bendras tremtiniais rūpin
tis komitetas. Komitetas rūpinsis 
tremtinių teisių gynimu ir kitais jų 
reikalais.
CELISTO M. SAULIAUS KONCER

TAS
Augsburgo šv. Antano salėje rug

sėjo 2 dieną įvyko sėkmingai pra
ėjęs čelisto Mykolo Sauliaus kon
certas, kurio klausytojais buvo 
daugiausia vokiečių publika, kėlusi 
solistui ovacijų.
MUZIKO J. BUTĖNO DAINAVIMO 

STUDIJA
Augsburge, kaip praneša „žibu

riai“, išleidžianti absolventą — dra
matinį tenorą S. Baranauską, jau 
žinomą mūsų publikai dainininką.

TREMTINU BALETAS
tautos šventės dieną, rugsėjo 8 d., 

Kassely dideliu pasisekimu davė 
Coppelijos spektaklį. Kassely įvyks
ta ir daugiau baleto spektaklių.

ART. TVIRBUTO STUDIJA
Kassely rugsėjo 8 d. išvakarėse 

pastatė Rostano „Žmogus, kurį’ už
mušiau“. '

GLŪCKSTADTO stovyklos 
LIETUVIUS

iškelia — vienus į Hungriger 
Wolf, kitus į Elmshorną. Latvių iš 
Glūckstadto dar nejudina.

NAUJI LEIDINIAI
Šv. Sosto Delegatūra išleido šluos 

naujus ' leidinius: Šv. Istorijos N. 
Įstatymą (brošiūruota), kaina 
RM 8,—, (įrišta, atspausta labai ge
rame popieriuje) kaina RM 12,—. 
Abi šio leidinio laidos atspaustos 
dviem spalvom ir gausiai iliustruo
tos. Stasio Ylos Meilė, kaina 
RM 3,50; Š. Sužiedėlio šv. Kazimie
ro kaina RM 2,—; Maldeikio-Macei- 
nos Lyčių problemų kaina RM 2,50. 
Užsakymus siųsti: Šv. Sosto Delega- 
tūros Leidinių Administratoriui 
(14a) Kirchheim/ T. Alleenstr. 128. 
Pavieniui užsakant reikia iš anksto 
atsiųsti pinigus ir pašto išl. Užsa
kant paskiro leidinio daugiau kaip 
10 egz., daroma nuolaida.

. * Radijo garsintuvas Ožeškienės 
aikštėje kartojo*) skubiai ir nera
miai: — Uwaga, uwaga!

Minia telkėsi greit, minia laukė 
kažko baisaus ar negero, o gal ir 
gero, naujo, lyg atbudimo po kan
kinančio sapno. Ta minia buv tyli 
ir dėl paties laukimo išvargusi. Ge
dimino. gatvėj buvo tvanku, sunku 
pasakyti, ar nuo praeinančių nau- 

. jokų prakaito, ar nuo saulės, kuri, 
jokio debesio nepridengiama, plies
kė lyg įkaitusiu alavu; grindinys, 
prajojus kavalerijai, dar buvo nenu
valytas; kelios dešimtys vyrų sode 
ir palei šaligatvius kasė priešlėktu
vinius griovius.

— Uwaga!
Sekundės, lyg gyvatės, šliaužė lė

tos ir erzinančios. Gyventojas jau 
buvo apsisprendęs: arba arba, bet 
gana to nežinojimp, juk neprisivysi 
negrįžtančių dienų, viskas skyla ir 
irsta.

— Karas! ■
Visas vaizdas surizgo, lyg po 

smūgio į galvą, Minia, kaip užtvan
kai trūkus, subangavo; žmonės iš 
aikštės grūdosi vienas per kitą. Vei- 
dai-kaip iš nebaigto tašyti akmens, 
akys iššautos, rankom, kaip irklais 
per dumblą, skeryčiojo, bandė bėgti, 
bet visur gyvų kūnų kliūtys. 
Spraudėsi per gėlyną, per griovius, 
ant kiosko, ant medžių, bet vis pri
rišti toj pačioj vietoj. Pagaliau pra
siveržė.

Iš garsintuvo sklido. „Jeszcze 
Polska nie zginęla . . .“ Jau niekas 
nebeklausė. Minia nubangavo į ka
tedrą, o nuo ten — nauja banga 
veržėsi. Kiekvienas grūmėsi dėl ta
ko. Iš Totorių g-vės išvažiavo žval
gai. Žmogus kurį metą bėgo pats 
nuo savęs, iftso stengdamasis nusi
mesti išgirstą žinią, lyg žirgas į nu
garą įsikibusį vilką; bėgo aklai ir 
be krypties.

Aikštė čia pat buvo tuščia. Iš
mėtyti kastuvai. Tik kitoj gatvės 
pusėj kaip stovėjusi stovėjo suny
kusi senė. Stovėjo irgi be prasmės, 
nes bankas nuo vakar jau nebeiš- 
davinėjo jokių santaupų. Iš gimna
zijos kiemo išėjo sargas ir sustojo: 
šluoti ar nešluoti.,

— Karas .'. .
Pusiausvyra, aišku, reliatyvi — 

sugrįžo gan greit. Vilnius — seno 
amžiaus- ir dar senesnės dvasios 
miestas! — karo paskelbimą priėmė 
lyg ežerų vandenys išdykusio vaiko 
mostu numestą akmenėlį. Ant di
delio istorijos vieškelio gyvenant 
priprantama, prie laiko triukšmo ir 
dulkių. Likimo smūgiai — prisimin
kime istoriją! — Vilniaus vardo ne
sužaloja, teišryškina jo uždavinius 
ir prasmę budėti linksmom ir rūs
čiom valandom šiaurinėje Vakarų 
kultūros atšlaitėje.

*) Prieš 8 metus — 1939. IX. 1— 
prasidėjo karas.

— Extra leidinys, — gatvėmis 
siautė vaikai. ' ,

Jau kelios savaitėj karas kybojo 
virš, galvos. Žmogus iš lėto, nors ir 
su skausmu, įsisąmonino karą kaip 
neišvengiamą, laiko užnešamą, bū
tinybę. Kada neramus karo lauki
mas tapo faktas su jau apčiuopiama 
sunaikinta žmogiena ir kraujo, ne 
vien parako, kvapu, žmogus atsi
kvėpė, lyg karys, gavęs žinią, kad 
užnugaris be grėsmės, o mirtis 
teateina iš pryšakio ir telieka gyni
masis vienu fontu. Ak, tada maža 
kas išmanė ir maža kas girdėjo apie 
Ribbentropo — Molotovo sutartį..

Kaip šiandie regiu ir jaučiu: iš 
Ožeškienės aikštės pasukau į Neries 
pakrantę. Prie tilto priešlėktuvinis 
dalinys kasė griovius ir stiprino 
patrankas. Už tilto, šv. Rapolo baž
nyčios papėdėj, kaip ir kasdien, 
stovinėjo būriukas senyvų vyrų; jie 
laukė, gal, kas pasamdys malkų su
pjauti ar nešuliui nunešti, gaus 50 
grošų; o gal zlotą ir kitą, tada su 
pažįstamu ar nepažįstamu vežiku 
užeis į smuklę, išgers karštos, lyg 
ugnis, degtinės ir grįš vakare pas 
ligotus ir alkanus vaikus. — Per 
ilgus metus jie darbą įr dienas keitė 
į kartų gėrimą, ir savaime apsisau
gojo nuo mobilizacijos.

Nerimi plaukė sieliai. Ilga nus
mailinta kartim atsitrenkdinėjo nuo 
pakrantės akmenų (sausa buvo 1939 
metų' vasara), pati srovė plukdė su
rištus rąstus. Moteris katiliuke 
maišė baigiančias virti bulves. Jie 
tikrai dar nieko nežinojo, nes nu
stebę spoksojo į patrankų vamz
džius. Greičiausia, tai bus lietuviai 
nuo Ignalinos ar Kaltanėnų. Pliko 
smėlio juk. nevalgysi, kaip tėvų tė
vai, taip ir jie vertėsi sielių pluk
dymu. Aiman, ar besugrįš j sukry
pusią lūšną, traukiniai tik karo rei
kalams. O sugrįžę ar beras sūnų 
h- kaimynus? .

Ne viešoji, bet beveik visuotinė 
mobilizacija buvo paskelbta rug- 
piūčio 24 d. Tuo metu teko būti 
tėviškėje. Neramūs gandai ėjo sker
sai ir išilgai, ėjo lyg ugnis per kai
mo vidurį. Išvakarėmis miestelyje 
teko nusipirkti lenkiškos spaudos. 
Visi rašė apie artėjantį sprendimą. 
Vilniškis „Slowo“ teigė: „. . . mums 
telieka kalavijas ir valia gyventi, 
kito kelio, nėra, arba ... atsiskirti 
su garbe ir laisve . . .“

Tykus, ramus priešpietis. Žmonės- 
rinko atolą ir apardinėjo lubinus.
Suvėlavusieji paukščiai plaukė į 
pietus. Nejučiomis įėjo motina (o 
kur ji šiandie?) ir per skausmą iš
košė: „Vaike, vyrus renka . . .“ Ir 
ką. čia benuslėpsi: mbtociklais skrie
jo policija ir vežiojo šaukimus. Ty
lų vidudienį dar tyliau pasidarė. 
Kaimai, sopulingieji Vilniaus krašto 
kaimai, buvo paliesti naujos rykš-

TĄ DIENĄ VILNIUJE
JERONIMAS CICĖNAS

tės; ir vyrai, tegavę porą valandų 
atsigauti nuo darbo, ėjo į stotį rūš
kani ir be kalbos. Ko ten? — šaukė 
su ašaromis moters. Kai nuėjau į 
stotį, miestelis buvo pilnas žmonių. 
Policijos vadas bandė, kalbėti apie 
„nasza į wasza wolnosc" ir kvietė 
neišduoti ištikimybės. Koks para
doksas! — Jis pats dar vakar — už
vakar uždarinėjo lietuviškas tėvų 
mokyklas, baudė už norą burtis į 
draugijas, neleido ir kaip norim 
melstis.

Būrys išvykstančiųjų vyrų išsigėrė 
ir bandė nuo valsčiaus nukabinti 
erelį:

— Labai tai mums ...
Jaunas karininkas nedrąsiai vin

guriavo tarp naujokų būrių.
Iš užvingio pasirodė traukinys.
Buvo dar tylesnis ir nepaprastai 

tvankus vakaras. Iš prekinių va
gonų sklido liūdna lietuviška daina, 
ėjo ji toli toli už šilų'ir ežerų, at
sitrenkusi į skardžių virpėjo ir by
rėjo, kaip lietus iš pasakos. Vyrai- 
artojai nuo plūgų, žvejai nuo tinklų 
atplėšti — dainavo apie liūdesį ir 
apie tėviškę, kuriai jau — lik svei
ka, mes išvažiuojam. Buvo pikta ir 
graudu.

Juo arčiau į Vilnių, juo daugiau 
vyrų prilipdavo į traukinį. Ėjo 
daug traukinių ir vis su naujokais 
nuo Breslaujos, nuo Pastovio. Maža 
kurie sustojo Vilniuje, daugumas 
nurūko į Lenkiją. Kai rugpiūčio 31 
d. buvo paskelbta viešoji ir visuo
tinė mobilizacija, jau buvo žinoma, 
daug lietuvių atsidūrė Pultuske, už 
Lvovo, palei Kutno ir Karpatuose. 

■ Beprieinant Pilies sodą, nuo An
takalnio žygiu traukė lengvoji ar
tilerija. Į klausimą „Iš kur, vyrai?“ 
atsišaukė būriu: nuo Tverečiaus, iš 
Marcinkonių. Jie savo ruožtu klau
sė: „Kas girdis?“.

Lenkija apie karą savo tautą pain
formavo apie 11 vai. dieną. Bet 
daug kas jau žinojo iš pat ryto. 
„Lietuvos žinių“ atstovas Vilniuje 
tą žinią lietuviams pranešė ankstų 
rytą. Kiti išgirdo iš Vokietijos ra
dijų..

Karas . , . Krūtinėje lyg vėjų, tų 
žiemos piktųjų, išpustyta. Nyki tuš
tuma. Krenta kaštonai. Gulbes 
(Bernardinų sode), girdėdamos po 
medžiais pririštų arklių prunkštimą,
būkščiai nardo po kūdrą ir į krantą 
nebelipa. Iš kitapus upės, pasviru
sios lūšnos, cypia patefonas. Gal 
girtas kas, o gal dar nieko nežino?

Vasaros teatro estradoje kryk
štauja vaikai. Kiti prie žolynų vai
kosi tingias rudenines peteliškes. 
Ak, ir mes buvom vaikai, ir mes 
bandėm bėgti per rudens tylą toli

Sako, pirmoji meilė, pirmasis pa
bučiavimas, pirmoji žmona, pirmoji 
degtinės taurelė, pirmosios mišios, 
pirmasis protokolas nuovadoje, pir-

vių jau nuo savaitės eilės. Žmonės 
veržiasi ir į rūkalų parduotuves. 
Kainos kyla. Iš Balstogės geležin
kelių valdybos pranešimas pasi-

į užkaimį, į atkalnes. Būdavo, nu- 
kabinėdavom voratinklius, valgėm 
šermukšnio uogas ir vėl bėgom, pa
giriuos savo šešėlius prisimatuo
dami. Žinojom, toliau už kalno yra 
keli ežerai ir kiekviename iš jų, 
kaip pasilenki, matyti nustebę vei
dai. Palei ežerus krūmais nužen
klintos pelkės ir raistai, pavasariais, 
nuo jų vėjas drumstas, o vasarą 
žydi mažyčiai spalgenų žiedai. Va
karais tarpugiriuose tamsu ir būk- 
štu, lyg už medžių slapstytus! lau
mės ir drėgmė nuo lapų smilgtų į 
veidus. Žinojom, keliai eina į kal
nus, driekiasi pro beržus į slėnius, 
išsiskiria ir vėl dangaus paskliausmy 
susitinka. Mūsų buvo tos dienos. 
Bet sykį, tai irgi buvo rudenį; iš 
sapno pašokom ir, ką išvydom, buvo 
neramu: pro langą, iš už kalniūk- 
ščio, iš pelkių pakilusi ritosi ugnis. 
Mūsų ausys pagavo keistą garsą: 
kažkas nakties tylą, lyg kietą ak
menį, skaldė į smulkutėlius gaba
liukus. Tyla, sudužusi, dardėjo kaip 
vežimukas per gruodą. Tai ėjo per 
Lietuvą 1914/1918 metų karas.

Ak, dar prieš kelias -valandas bu
vo taika. Dar žmogus budo dar
bui ir dienai, kuri su pusiausvyra, 
lyg ta saulė, kai kasdien pakyla ir 
kas vakaras smunka pavargusi, an
tai, už girių. Karas ... O vaikai ėjo 
ratelio, net grindų lentos atsišau- 
kinėjo.

Rudnickio kavinėje lenkai žurna
listai, kavos ir neparagavę, smilkė 
papirosą po papiroso. Kartas nuo 
karto įbėgdavo sušilę, surūkę kari
ninkai. Šalmai, dujokaukės, o veide 
rūstumas.

— Kas nauja?
Jie tylėjo, jie, kaip ir kiekvienas 

civilis, nieko nežinojo.
— Kas "su Lietuva?
— Ką praneša Kaunas?
Nerimo • visas miestas. Ir buvo 

džiaugsmo, kai extra leidiniai pa
skelbė, kad Lietuva šiame konflikte 
yra deklaravusi neutralumą.

— Lietuva kaimynui peiliu j nu
garą nesmogs . . .

Iš lenkų žurnalistų akių matėsi 
sarmata už 1938 m. kovo įvykius. 
Kalba nesirišo. Ir apie ką čia kal
bėsi! Lenkas žurnalistas grįžta nuo 
telefono, neįdegta papirosą glamžy
damas tarp pirštų.

masis straipsnis ar pirmoji sumū
ryta krosnis, iš viso — kas pirmą 
sykį — su laiku įsirėžia, atminiman 
lyg nenykstantis ir šilimos pilnas- 
bruožas.

Pirmoji sirena kaži-kaip nerami 
(apsaugok, Viešpatie, nuo to garso 
bent būsimas kartas!). Aukštai per 
rugsėjo dangų skrodė lėktuvai. Mir
tis žvalgėsi kelio. Žmonės, lyg už
burti, sustojb' vidugatvy ir nei žings
nio. Policija grasė buožėmis. Su
tratėjo priešlėktuvinė. Raudonos 
pelikės vijosi lėktuvus, o jie, lygu 
niekur nieko, nardė viršum miesto, 
lyg tūpti pasiruošę. Nuskrido už 
stoties. Taikė į radijo stotį, apšaudė 
aerodromą. Miestas vėl sugrįžo pas 
save. Bet žmonės?

— Dieve, bomba prie Rotušės ...
— Ne, prie šv. Jono bažnyčios...
— Skirstykitės, bobos! — nervinosi 

policija: — Kur gandus sklaistot?
Nuo Antakalnio su neįprastu ūži

mu atriedėjo tanketės. Gimnazistės 
mėtė rudenines gėles. Nuo stoties 
į Kalvarijos kareivines traukė bū
riai naujokų. Jie šaukė visiems ir 
už viską valio. Tai buvo vyrai iš 
Poznanės. Jie bandė sušukti valio 
ir už vaivadą Bocianskį (lietuvių 
ekonominio,' kultūrinio beigi švie
timo darbų sugriovėjas). Iš šaligat
vių atsiliepė juokas. Lenkai jo ne
mėgo už aštrią — tuo metu! '— cen
zūrą ir kitus nedemokratiškus po
tvarkius. ,
— Tai jau iš Poznanės krausto- 

tės? — piktai įsiterpė senis. Pas
kui persigando savo pasakymo ir 
greitai pasitraukė į kiemą.

— Senas ir- durnas, — apsprendė 
moterys.

Sargai ant sienų lipdė lozungus: 
„Saugokis šnipų“, „Demaskuok di
versantus“, „Aukokite Raudonajam 
Kryžiui“ ir t. t.

Vaivadijos politiniame ’ skyriuje 
greitomis sušaukta konferencija. 
Viršininkas ir į lietuvius kreipėsi 
lojalumo ir talkos (prieš porą dienų 
į koncentracijos stovyklą Bereza 
Kartuska išsiuntė kelioliką lietu
vių): „Supraskite epochinių įvykių 
raidą, rašykite, ką jums gerai su
prastos piliečio pareigos diktuoja“.

Išskubėjo. Darbo buvo daug. Iš 
po nakties Čiurlionio g-vėje esan-

ruošti sužeistųjų transportus priimti.
— Kas ryt?
— Dabar ir vyriausybė kalba apie 

vienybę! — lenkų žurnalistų pasta
bos įkandžios.

Diena kažkaip ilga, laikas slenka 
kaip alkanas šuva be jėgų. Kurio 
darbo imtis, kas prasmė?

— Gal užeisime išgerti?
Gatve traukia gurguolės. Iš vals

tiečių rekvizuoti arkliai kojas at-' 
simušė į plentų grindinį ir šlubuo
ja. Kariai iš ryto dar žengė su dai
na, į vakarą ir tarp karių, ir tarp 
civilių — įsispraudusi tyla.

„Kultūros" draugijos raštinėje ir 
mokykloje pilna vyrų. Keli moky
tojai pabėgę nuo išvežimo į kon
centracijos stovyklą. Būrys / ir iš 
kareivinių. Prieš savaitę atvežti, 
bet dar ir ginklo nematę, savais 
rūbais. Kas daryti? Žvalgomės 
po žemėlapį.

— Žinau kelią pro Maišiogalą...
— Bet sustiprinti patruliai...
— Jei mirt,- tai nors ne svetimo

je žemėje...
Klausomės radijo. Žinios, aišku, 

iš svetur, pvz., ūš Gleiwitz, bal
sios. Sukame į Maskvą. Kartoja 
Berlyno žinias. Priedo — kaip 
vargsta Lenkijos ukrainiečiai...

— Puodas katilą vanoja...
Ateinanti naktis nei žemės, nei 

žmonių neatvėsina. Per Pilies so
dą einant po kojomis čeža krentan
tys lapai.. Sargai plūsta gyventojus:

— Šviesa matyti, panie tego...
Sv. Jono bažnyčios bokštas stie

biasi pro naktį, jis užregi visą mies
tą nuo Belmonto girios iki Užvin
gio, nuo Baltupio iki Panerių kal
nų. Nuo varpinės į aikštę nusi
tiesęs šešėlis. Pirma naktis nebe 
taikos. Gatve dunda artilerija. Ge
ležinkelio stotis kimšte užkimšta 
kareivių. Pilna jų aikštėje. Koks 
kurtus kareiviškų batų kaukšėji
mas! Gatvių sankryžose, palei sto
tį, girtos moterys apstoję vežikus 
sielojasi:

— Jūs vieni .mums palikot...
Miestas neina gulti. Miestas kaž

ko' laukia. Nuo Kirtimų dangų per
rėžia prožektoriaus šviesa. . Gatve 
prabėga priešlėktuvininkai. Keis
tai gilus dangus. Žvaigždės, didelės 
ir mažos, ratu supa mėnulį, kuris

— Deja, tiesa . . .
Susisiekimas su Varšuva per Gar

diną nutrauktas. Bomba pataikė į 
tiltą per Nemuną.

Pasigirdo sirena. .
— Vilniaus nepuls, Vilnius Lietu

vos, — vienas iš lenkų žurnalistų 
bandė pokštą; bet ir jo lūpos keistai 
trūkčiojo. »

tieji pirmojo pasaulinio karo vokie
čių kapai surasta papuošti gėlėm 
ir keliom svastikėlėm. Vilkapėdėj 
sugautas komunistas su atsišauki
mais, raginusiais mušti . . . žydus. 
Jau palei hales buvo išsišokimų. 
Žydai krautuves uždarė nuo 11 va
landos, turtingesnieji traukėsi į už
miesčio vilas. Prie duonos krautu-

nuo Rasų pusės pro Gedimino kal
ną, nusišviesdamaš taką,, krypsta į 
Kalvarijas, į Žaliųjų ežerų pusę, 
tuo tarpu sustoja trumpam ir pa
sineria f Nerį ir geria žalsvai mels
vą vandenį. Rugsėjis buvo pradė
tas su krauju.

Kas ryt? Ko žmonės ir dienos 
eina į naktį?
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Anglų zonos lietuviai studentai dirba Rankų darbu- pelnomės duona
Jau 1935 metais vokiečių univer

sitetuose prasidėjus mokslui, lietu
viai studentai tuojau pajuto reikalą 
organizuotai belstis į „alma mater“ 
duris. Stovyklose susidariusios stu
dentų valdybos palaikė glaudžias 

.ryšius su Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus valdybomis ir Švietimo Įga
liotiniu. 1945 m. rugsėjo mėn. 8— 
9 d. d. vWūrzburge sušauktas pir
masis lietuvių studentų atstovų su
važiavimas. Buvo išrinkta laikino
ji lietuvių studentų centrinė atsto
vybė Vokietijoje. Netrukus Det- 
molde buvo išrinkta laikinoji Anglų 

* Zonos Jietiivių studentų atstovybė. 
Ji drauge su Švietimo Įgaliotinio 
įstaiga rūpinosi eventualiorhis stu
dijų galimybėmis.

Po 
1946 
kūrė 
darė
studijuoti.

1946 m. gegužės mėn. 7 d. buvo 
išrinkta pirmoji pastovi Pabaltijo 
universiteto lietuvių studentų at
stovybė. Ji tuoj perėmė visos zo
nos studentų reikalų atstovavimą. 
O 1946 m. gruodžio mėn. 7—8 d. d. 
Hamburge įvykusiame Anglų zonos 
lietuvių studentų suvažiavime buvo 
išrinkta pirmoji Anglų Zonos lietu
vių studentų atstovybė.

Anglų zonos lietuvių studentų 
kiekis 1947 m liepos mėn. 21 d. yra 
toks:
Studentai universitetais 1947. VII. 21.
Pabaltijo un. 
Bonnos „ 
Braunšveigo,, 
Clausthalio „ 
Gottingeno „ 
Dūsseldorfo , 
Hamb.Hansos, 
H.-Mūndeno „ 
Hannoverio , 
Kielio 
Kolno „ 
Mūnsterio „ 

Iš viso

didelių pastangų ir rūpesčių 
metų pavasarį Hamburge įsi- 
Pabaltijo universitetas. Susi
nau] os galimybės norintiems

Santykiai su vokiečių ir kitų tau
tybių studentais bei profesoriais 
yra draugiški ir korektiški. Ben
dradarbiaujama su jais visais gali- 
fnais būdais. Glaudesniam D.P. 
studentų bendradarbiavimui paska
tinti ir savo teisėms ginti yra įsteig
ta Tarptautinė Studentų Sąjunga 
Britų Zonoje, kurios centras yra 
Bonnoje.

Lietuvių studentų veiklą visose 
trijose zonose koordinuoja Lietuvių 
Studentų Centrinė Atstovybė Vo
kietijoje.

Dėl tokių sunkiu metu studijų ir 
gyvenimo sąlygų dalis studentų 
pradėjo emigruoti į kitus kraštus, 
ypač į Kanadą ir Angliją. Nuo 
1947 m. gegužės mėn. iki šiol emi
gravo į Angliją 55 studentai, į Ka
nadą — 26 studentai. Studentų

tikslas yra studijos, 
paduodamos

Tai 
sta-

pasisakė: 
studijas Vokieti

reikalus atstovauti ir ryšį palaiky
ti yra paskirtas studentų įgaliotinis 
Anglijoje — Henrikas Survila.

Vis dėlto mūsų studentijos aukš
čiausias
matyti iš žemiau 
tistikos duomenų:

Iš 529 studentų
1. Norėtų baigti

joje, jei turės D.P. status ir gaus 
aprūpinimą — 459 studentai.

2. Norėtų baigti studijas Vokieti
joje, jei nenustos D.P. statuso, ta
čiau, jei materialiai turės apsirū
pinti patys arba priklausys nuo lie
tuviškų organizacijų malonės — 
286 studentai.

3. Norėtų baigti studijas Vokieti
joje, jei ir nustotų D.P. statuso ir 
materialinės paramos — 80 stu
dentų. VI. Šar.

Keletas kelionės įspūdžių. Mūsų 
pervežimui skirti du specialūs trau
kiniai. Vagonai gražūs ir erdvūs, 
vietos daug. Panašūs į Europos, 
ekspresų vagonus, kurie kursuoja 
Paryžius Hamburgas -Kopenhaga. ■ čiau buvo ir piktesnių balsų, 

vienas laikraštis prancūzų 
rašė; '* ‘

LAIŠKAS IS KANADOS

10
1
5

4 dakt.
24

Vagonuose šveičiame apelsinus. 
Vienas kainuoja penkis centus (vė
liau pasirodė, kad krautuvėse — tik 
'du centus). .

Mieste elektrinės reklamos: rau
donos, žalios, mėlynos prie kiekvie
no namo, savo spalvota šviesa len
dančios į akis. Tikrai taikos meto 
gyvenimas. O mes jau esame at
pratę nuo normalaus gyvenimo.

Parduotuvės pilnos įvairiausių 
prekių ir, atrodo, viskas nebrangu. 
Jokių kortelių. Senis paduodamas 
apelsinus vos .praeina pro dėžes.

Gatvėse žmonės gražiai apsirengę. 
Mes, kad ir su savo geriausiais dra
bužiais, dar tebebuvome D. P. pil
na to žodžio prasme.

Kanados kino kronikų filmuoto- 
jai ir laikraščių reporteriai, aprašy-

darni ir nuotraukomis mūsų atvy-» 
kimą pavaizduodami, daugiausiai 
palankiai apie mus atsiliepė. Ta-

Pav., 
kalba

.Moterys .apsivilkušios prieš
karinės mados drabužiais, galvas ap- 
sirišusios šalikais, atrodė labai var
gingai. Vyrų nešvarūs sutepti dra
bužiai ir bloga plaukų priežiūra 
liudijo apie blogą išsiauklėjimą. Jie 
kalbėjo įvairiomis Europos kalbo
mis, bet jokiu būdu ne angliškai 
ir t. t.“

Pragyvenom traukinyje tris nak
tis ir dvi dienas^ Pravažiuodami 
matėm gražių miestelių, puikių pa
statų ir visai prastų lūšnų. Namai 
mediniai ir lentiniai, .daugiausia 
baltai dažyti. Mūriniai — tik mies
tuose. Tačiau ir šalia sukrypusios 
trobelės labai dažnai stovėjo liuk
susinis automobilis. Dviračių Ir

žingsnyj 
ir beto-

Pirmoji Anglų zonos lietuvių studentų atstovybė. Pirmoje eilėje (iš 
kairės Į dešinę) J. Levickas — iždininkas, Br. Bačkys — vicepirmi
ninkas, antr. eilėje Aid. Valaitytė-Šarūnienė — narė, VI. Šarūnas — . Kas pasirūpins jais? — Jų akys 
pirmininkas ir P. Launikaitis — sekretorius.

Išvykstantieji Kanadon atsisvei
kina pasiliekančius

BRANGUS TAUTIEČIAI
Mes tolstame nuo merdinčios 

Europos, bet savo siela artėjame 
prie mūsų Tėvynės, prie paliktųjų 
ir nežiniai išblaškytų brolių ir 
seserų. ,

Bėgame nuo netikrumos, bet ne
matyti linksmų veidų mūsų tarpe. 
Liūdna: liko senieji, kurie brandino 
mūsų sielas, teikė stiprybės kovoje 
su nedalia, pažeminimu ir nužmo
ginimu. Liko vaikai. Abejiems ma
žėja globėjų eilės.

205 stud, iš jų 
71 
21 

2 
•53

15 
60 
16 
44 
19 
15 

8
529 stud, iš jų 

Studentai fakultetais 1947. VII. 
Medicinos fakultete 
Žemės ūkio ,, 
Filosofijos-filolog.,, 
Teislų-ekonomijos,, . 
Gamtos-matem. „ 
Technikos ' „
Kalnų statybos „ 
Muzikos-meno „ 
Chemijos ’ „
Miškininkystės „ 
Veterinarijos „

Iš viso

— 135
— 68
— 78
— 62
— 30
— 91
— 2
— 4
— 21
— 16 
-r- 22
— 529

18
4
5
2

79 dakt.
21 d.
stud.

stud.
21 d.Studentai semestrais -1947. VII.

Il-me semestre — 64 stud.
IlI-me — 51 »
IV-me — 149
V-me >» — 28 »
Vl-me »»_ — 45 >>
VII-me »> — 25 >»
VIIŲ-me »> — 34
IX-me »» — 24 »» .
X-me >» —- 23 »>
XI-me » — 7 »»
Doktorantų — 79

Iš viso — 529 stud.
Numato baigti studijas:

PO 3 mėn. . — >9 studentai
6 — 42 >>

» 9 »» — 31 »»

H 12 yy — 90 »>

>» 2 metų — 132 >»

»» Si >> — 165 n

»» 4 »» — 60 »>

tikrai sunkios darbo ir mai-

1947 M. LTB LENGV. ATL. PtBES ROSENHEIME
2. A. Supronas 6,38 m, 3. V. Adam
kavičius 6,19 m. Į aukštį 1. V. 
Adamkavičius 1,70,5 m, 2. A. Gra
jauskas 1,64 m, 3. Z. Bungarda 1,55 
m. Rutulys 1. Z. Puzinauskas 14,86 
m, 2. J. Vodopalas 12,44 m. Diskas 
1. Z. Puzinauskas 39,71 /n, 2. J. Vo
dopalas 34,42 m, 3. K. Biskis 33,88 

4X100 m V. Adamkavičius, 
A. Grajauskas, V. Že- 
sek. 1 angį, mylios 
1. B. Keturakis 7:31,0 
Procuta 

3000 m ėjimas 
14:42,6 min.

Jaunių grupė
100 m 1. *K. Trimakas fž,3 sek, 2. j 

A. Juodgalvis 12,3 sek, 3. R. Dagys 
12,3 sek. 1000 m 1. A. Pocius 
2:52,8 2. V. Burokas 2:58,4 3. V., 
Laurinavičius 2:58,4. Į tolį 1. H. 
Juknevičius 5,52 m, 2. K. Trimakas 
5,50 m, 3. A. Juodgalvis 5,34 m. Į 
aukštį *1. K. Trimakas 1,48 m, 2. 
V. Juška 1,43 m, 3. A. Juodgalvis
I, 43 m. Rutulys 1. A. Juodgalvis
II, 83 m, 2. V. Tamošaitis 11,66 m, 3. 
V. Kizlaitis 10,91 m. Diskai 1. V. 
Tamošaitis 32,09 m, 2. M. Jakaitis 
28,27 m, 3. V. Juška 27,60 m. Ietis 
1. V. Burokas 39,20 
galvis 38,86 m, 3. 
33,71 m. 4X100 m 
g-ja (K. Trimakas,Nors ________________ - ____

tinimosi sąlygos, bet lietuvių stu
dentų darbingumas ir stropumas 
studijose yra pasigėrėtinas. Dirba
ma rimtai ir su atsidėjimu. Lietu
viai studentai vokiečių universite
tuose savo mokslo pažangumu pir/ 
mauja kitų D. P. studentų tarpe, 
tai ne kartą pažymėjo ir vokiečių 
universitetų profesoriai.

Iki šiol studijas baigė ir įsigijo 
diplomus bei daktaratus 22 ' lietu
viai.

Šalia- savo tiesioginio darbo stu
dentai stipriai pasireiškia ir viso
keriopoj kultūrinėj veikloj. Dauge
lyje universitetų veikia studentų 
skautų „Vytis“, ateitininkų ir „Švie
sos“ sambūriai, kurie gyvai pasi
reiškia rengdami paskaitas, koncer
tus, vakarus, minėjimus, stovyklas, 
leisdami savus laikraščius. Prie < 
universitetų veikia akademiniai 
sporto klubai. .Daugiausia kultivuo
jama krepšinis ir stalo tenisas.

Studentai anksčiau buvo išlaiko
mi UNRRA-os, dabar IRO organi
zacijos. Gyvena bendrabučiuose — 
stovyklose, po 5—12 žmonių viena
me kambary. Patalpos daugiausia 
nekokios, žiemą tenka kęsti šaltį. 
Tas sunkina studijas.

Studento maisto davinys yra 
menkas ir labai vienodas. Gauna
ma nuo 900 iki 1500 kalorijų dienai. 
Studentai, kaip ir kiti tremtiniai, 
negauna pakankamai pavalgyti, ir 
jų jėgos diena iš dienos senka. 
Aprangos iš UNRRA-os ar IRO 
studentai labai mažai gavo.

Nenuostabu, kad prie šitokių są
lygų didelis procentas studentų ser
ga džiova ir kitomis ligomis. Visų 
studentų svoris nenormalus.

Jaučiamas didelis trūkumas 
moslos medžiagos, literatūros 
specialių mokslo priemonių.

Studentai didelės paramos gauna 
iš Amerikos lietuvių per BALF ir 
LRK. Be šios paramos studentų 
studijos būtų neįmanomos. Ameri
kos lietuviams už ju duosnumą ir 
paramą lietuviai studentai jaučia 
didelį dėkingumą.

Daug moralinės paramos savo 
darbe studentai gauna iš Lietuvių 
Profesorių Draugijos, Švietimo įga
liotinio įstaigos ir Baltų Centrinės 

. Tarybos.

rašo-
ir

S. m. rugpiūčio mėn. 23 ir 24 d. d. 
Rosenheime įvyko LTB Vokietijoje 
Lengv. Atl. P-bės. Buvo varžoma
si-vyrų, jaunių, moterų ir mergai
čių grupių. Dalyvavo 74 lengvaat
lečiai, nors buvo užsiregistravę per 
100. Atsižvelgiant į dabartines mū
sų gyvenimo sąlygas, rezultatai yra 
patenkinami. Pirmenybes apvaini
kavo 3 nauji Lietuvos rekordai. Z. 
Puzinauskas rutulį nustūmė 14,86 m 
ir sumušė senąjį Lumauško rekor
dą (14,46 m). Ši tarptautinio masto 
pasekmė yra 11 cm geresnė už šių 
metų Vokietijos pirmenybių I vie
tą. Toliau Bronius • Keturakis pa
siekė 2 naujus rekordus ėjime: 1 
anglų mylią nuėjo per 7:31,0 min. 
(senas rėk. 8:55,0) ir 3000 m — per 
14:42,6 min. Iš kitų pasekmių pa
žymėtina V. Žemaičio 200 m per 
23,1 sek. Nesėkmės lydimas A. 
Kernius nušoko 6,72 m. M. Tendys 
laimėjo pirmas vietas 800 'm, 1500 
m ir 3000 m bėgimuose. V. Adam
kavičius išplėšė 100 m ir šuolį f 
aukštį.

Negausioje dalyvių skaičiumi mo
terų grupėje išsiskyrė S. Baranaus
kaitė, J. Tubienė ir daug vilčių tei
kianti, septyniolikmetė miunchenie- 
tė A. Budininkaitė.

Jaunių grupėje pasižymėjo A. Po
cius, prabėgęs 1000 m per ,2:52,8 
min. Tai yra tikrai daug žadanti 
pajėga. Dar pažymėtini A. Juod
galvis, K. Trimakas, V. Burokas.. 
Kitos jaunių pasekmės yra gana 
kuklios. Gaunasi vaizdas, kad iš
skyrus vieną kitą klubą, mūsų jau
niai yra apleisti. Reikia susirūpin
ti.

Mergaičių grupėje pažymėtina 
rosenheimletė D. Točilauskaitė, lai
mėjusi net 4 pirmas vietas ir ne
daug nuo jos atsiliekanti, jauniau
sia pirmenybių dalyvė E. Šikšniūtė. 
Neblogai pasirodė ir augsburgietės 
E. Macikaitė ir D. Bubelytė.

Naujieji 
rungtynių

meisteriai ir techniškos 
pasekmės: ,

Vyrų grupė
1-. V. Adamkavičius 11,5
Nakutavičius 11,5 sek., 3.

1. V.
sek. 2. P. Žemaitis

1. V. Žemaitis 55,0
800 m.

m.
Pr. Žemaitis, 
maltis 46,1 
(1609) ėjimas 
min., 2. V. 10:55,0 miry

1. B. Keturakis

ir viltys atkreiptos i mus. Kantry
bės. Mes pasistengsime neapvilti. 
Mes savo darbais įrodysime pasau
liui, kad tas pabaisa DP yra vertas 
laisvės ir žmoniško gyvenimo lais
voje šalyje. Užčiaupsime burnas 
tiems, kurie mus šmeižia, tinginiais 
ir nenaudėliais vadina. Mes įsikib
sime į naują žemę ir sudarysime 
galimybes kuo daugiau priglausti 
silpnų ir alkanų, palikusių Euro
poje, lietuvių.

Jūs teiksite mums savo kultūri
nius laimėjimus, mes kiek galėdami 
remsime Jus. Tejungia mus bendras 
siekimas — Laisva Lietuva.

Nepamirškime adresų ir pasižadė
jimų. Priimkite Jūs, mieli lietuviai, 
mūsų atsisveikinimą ir i®irtu nusi
statymą iš Atlanto Vandenyną 
skrodžiančio laivo „General M. B. 
Stewart“.

Mes linkime Jums pasiryžimo, 
ištvermės ir sėkmės išlaikyti pakb- 

i

llą dvasią, gerą vardą ir dienų 
pragiedrėjimo viltį.

Antras lietuvių transportas 
į Kanadą

STUDENTES VYKSTA KANADON
Rugsėjo mėn. pirmą dieną Pabal

tijo Universiteto lietuviai studentai 
gražiai išleido apie 20 savo kolegių, 
vykstančių Kanadon. Atsisveikini
mo metu kalbėjo Rektorius Mane
lis, kap. kun. Krasauskas ir sambū
rių atstovai. Išvykstančios gavo 
gėlių ir iš kunigo medalikėlius at
minimui. Buvo padainuota patrio
tinių dainų.

Pasilikusieji tvirtai tiki, kad bu
vusios studentės tinkamai atstovaus 
lietuvę moterį svetimoje žemėje ir 
laikui atėjus vėl visos grįš Tėvy
nėn! Aa.
PIRMASIS DAKTARAS PABALTI

JO UNIVERSITETE
Lietuvis Fr. Blntakys rugpiūčio 

mėn. Pabaltijo Universitete Pinne- 
berge sėkmingai apgynė desertaciją 
„Vazomotorinės termoreguliacijos 
klausimu" ir gavo • medicinos dak
taro laipsnį.

Naujasis daktaras yra gimęs 
1911 m. Studijas baigė Kauno Uni
versitete, 
asistentu 
Institute. 
Pabaltijo 
kys yra
Universitete įsigijęs daktaro

Buvo instruktoriumi, 
ir vyr. asistentu Higienos 

Šiuo metu 
Universitete. Fr.
pirmasis asmuo

lektoriauja 
Binta- 
Pabalt. 
vardą.

ni, 2. A. Juod- 
A. Vailokaitis

1. Miuncheno, 
R. Dagys, K.

Danilevičius, J. Pauperas) 49,8 sek.) 
2. Augsburgo „Dainava“ 51,5 sek.

Moterų grupė
100 m 1. A. Budininkaitė 14,4 sek., 

2. O. Meškauskaitė 14,4 sek. Į tolį
1. A. Budininkaitė 4,43 m, 2. O. 
Meškauskaitė 4,19 m. Rutulys 1. S. 
Baranauskaitė 10,70 m (be konk. 
10,81 m), 2. R. Jasiūnaitė 9,49 m, 3. 
J. Tūbienė 8,84 m. Diskas 1. J. Tu
bienė 30,71- m, 2. S. 'Baranauskaitė 
28,09 m, 3. R. Jasiūnaitė 23,61 m. 
Ietis 1. J. Tubienė 31,80 m, 2. A. 
Budininkaitė 21,70 m.

Mergaičių grupė
60 m 1. D. Točilauskaitė 8,4 sek,

2. E. Šikšniūtė 8,5 šėk, 3. D. Bube
lytė 8,6 sek. Į tolį 1. D. Točilaus
kaitė 4,43 m, 2. E. Macikaitė 4,32 m,
3. E. Šikšnįūtė 4,28 m. Į aukštį 1. 
D. Točilauskaitė 1,25 m, 2. E. Šikš
niūtė 1,21 m, 3. A. Urbanavičiūtė
l, 16 m. Rutulys 1. E. Macikaitė 9,76
m, 2. D. Točilauskaitė 9,67 m, 3. A. 
Liutkevičiūtė 9,08 m. Beisbolo svle-

Full Sutton Hostel stovyklos lietuviai sportininkai., Stovyklos dir. 
Mr. Loyds jiems, laimėjusiems krepšinio rungtynes (žiūr. „Liet. Ž.“ 
36 nr.), įteikė dovanų. Iš kairės į dešinę: Stasys Navickas, Juozas 
Zonys, Vladas Orlickas, stovyklos direktorius Mr. W. Loyds, Kostas

Narbutas, Anatolijus Kamilaitis ir Pranas Zonys

motociklų nedaug matėm. Plentų 
daug Ir gerų.

Vokietijoj kiekvienam 
sutinkama geležis, plienas
nas. Čia — visur medis. Net tele
fono stulpų skersiniai padaryti iš 
medžio.

Palikę traukinį, plaukėm ežeru, 
važiavom vikšrinio traktoriaus 
tempiamoj priekaboj Ir — atsidū
rėm miškų gilumoje esančioje sto
vykloje. Esam iš viso 100 žmonių: 
70 lietuvių, kiti — seni kanadiečiai, 
daugiausia ukrainiečių Ir prancūzų 
kilimo.

Stovykloje ir darbe. Stovyklos 
pastatai papraščiausiu būdu suręsti 
iš rąstų. Vidus išmuštas popierium. 
Be lubų. Elektra motoro pagalba 
gaminama vietoje, ’ bet mūsų turi
miems radijo aparatams netinka, 
nes yra pastovi 110 V srovė.

Dvi dienas ilsėjomės Ir buvome 
supažindinti su stovyklos tvarka ir 
su darbo įrankiais: kirviais, piūk- 
lals ir kabliais. Eglės, kurių per ' 
dieną kiekvienas nuleidžiam nuo 
dešimt iki dvidešimt ir daugiau, 
yra nestoros. Dirbam pavieniui. 
Jokių darbo grupių nėra. Kiekvie
nas pats sau ponas. Piūklal pritai
kinti pavieniui plauti.

Dvi savaitės buvo skirtos papras
ti prie darbo. Nebuvo jokios dar
bo normos. Klek kas padirbo, tiek 
užteko. Mokėjo po 4 dol. 65 cnt. 
už dieną. Maistui išskaitoma 1 dol. 
20 cnt. dienai. Baltinių plovimui 1 
dol. mėnesiui. Darbo drabužlaį Ir 
avalinė yra kiekvieno darbininko 
nuosavybė. Juos reikia pirktis, kas 
savo. neturi, stovyklos kantlnoje. 
Piūklą nutraukus, naujas kainuoja 
1 dol. 20 cnt.' Neįpratusiems tai 
yra dažnas atsitikimas. Tačiau yra 
tokių, kurie dar nė vieno nenutrau
kė.

Po dviejų savaičių beveik visi, tu
rėjom pereiti į akordinį darbą. Ga
minam popiermalkes. Du metrai 
30 centimetrų ilgio, 1 m 15 cm aukš
čio Ir 1 m 15 cm pločio sukrautas 
rąstu štabelis duoda 3 dol. 75 cnt. 
uždarbio. Geras darbininkas tel
kias normas padaro dvi per dieną. 
Vidutinis — pusantros. Silpniau 
dirbantis -tik po vieną. Dar moka- . 
•ma po keliasdešimt centų už kelią, 
kurį kiekvienas per savo biržę (dar
bo lauką) daro rąstų išvežimui. Ve
žama tik žiemos metu, kai daug 
sniego.

Vėsią dieną-miške dirbti smagu, 
bet šiltą dieną prakaltas bėgte bė
ga. Būnam paišini ir murzini. Na
mo parėję randam' šilto vandens 
bačkas ir dušus. Maistas labai ge
ras. Pietus pasiimam kartu su sa
vim į mišką.

Stovykla uždara. Jokių išvykimų. 
Bet kur ir Išvyksi? Visai negyve
nami miškai tęsiasi kelis šimtus ki
lometrų. Stovykloje draudžiama 
svaiginamieji' gėrimai. Kantlnojė 
yra galima gauti tik tabako (pūke
lis Philips Moris kainuoja 25 cnt), 
darbo drabužių ir dar vienas kitas 
menkniekis.

Kanados lietuviai iš Toronto Ir 
Montrealio atsiuntė mums savo 
sveikinimus, daug laikraščių ir pa- • 
žadėjo aplankyti, bet iki šiol atvy
ko tik kun. T. Kulbis. Kelias yra 
tolimas. Nuo Toronto iki artimiau
sios nuo mūsų stovyklos stoties bl- 
lietas kainuoja apie 30 dolerių. Tai 
didelė suma. Torontiečlal lietuviai 
jau kviečia mus per Kalėdas at
vykti pas juos. Jie laukia Iš mūsų 
dainų ir gyvos judrios lietuviškos 
dvasios, nes Kanados lietuvių dide
lė dalis yra nukrypę į „kairiąją" 
pusę. (Stovyklos adresas: 
wer & Paper Co. Regan, 
24, Canada).

Alitili Po-
Ont Camp

Br.
Amerlkoje

ANGLIJOS

100 m.
sek. 2, J.
V. Žemaitis 11,7 sek. 200 m
Žemaitis 23,1
23,1 sek. 400 m
sek., 2. P. -Žemaitis 56,5 sek.
1. M. Tendys 2:06,3 min, 2. K. Astra
vas 2:09,5 min, 3. K. Kiaunė 2:14,0-diniukas 1. D. Točilauskaitė 41,10 m, 
min. 1500 m 1. M. Tendys 4:27,9 min,
2. V. Saldaitis 4:38,6 min, 
Kiaunė 4:44,4 min. 3000 m 
Tendys 9:43,1 min, 2. V. Saldaitis 
10:12,0 min, 3. V. Žemeckas 11:01,2 
min. Į tolį 1. A. Kernius 6,72 m,

3. K.
1. M.

2. A. Lopetaitė 40,90 m, 3. E. Ma- 
cikaitė 39,18 m. 4X100 m 1 .Rosen- 
heimo „Grandis“ (E. Šikšniūtė, A. 
Juogalvytė, N. Šikšniūtė, D. Toči- 
lauskaitė) 35,8 sek. 
„Dainava“ 36,7 m.

2. Augsburgo
L. A. K.

d. d.

PRANEŠIMAI
KURSAI SPORTININKAMS

Rugsėjo 22 •— spalio 19
Grafaschenau, prie Mumau (Pietų 
Bavarijoj) Miuncheno sporto apy
garda ruošia lietuvių tremtinių fi
zinio auklėjimo mokytojų ir sporto 
instruktorių paruošimo kursus. 
L.T.B. Švietimo valdybos pritarimas 
gautas. Mėksimalinis kursantų skai
čius — 100 asmenų (60 vyrų ir 40 
moterų) iš visų zonų. Mokytojai, 
neturį fizinio auklėjimo mokytojų 
cenzo, kursuose privalo dalyvauti. 
Mokytojais-kandidatais priimami ir 
kiti, baigę ne mažiau 8 kl. gimna
zijos ir turį pedagoginių gabumų 
bei vietos apylinkių komitetų reko
menduojami. Sporto instruktoriais- 
kandidatais priimami sportininkai, 
iš. kurių tikimasi, kad gautas žinias 
sunaudos savo individualinei klasei 
pakelti, o taip pat mokės jas per-

duoti ir kitiems. Mokslo cenzas — 
ne mažiau 4 kl. gimnazijos. Jų, 
kaip ir kūno kultūros mokytojų- 
kandidatų, sąrašus paruošia vietos 
apylinkių komitetai.

Kursų programa numatyta sekan
ti: Teorija: 1. Fizinio auklėjimo is
torija; 2. Fizinio auklėjimo teorija, 
3. Moderniosios fizinio auklėjimo 
linkmės; 4. Sporto dialektika ir fi
ziologija; 5. Sporto higiena, pirmoji 
pagelba ir sport, masažas; 6. Fizi
nio lavinimo metodika; 7. Pasauli
niai jaunimo sąjūdžiai bei jų tiks
lai; 8. Sportinio gyvenimo organi
zavimas.

Praktika: '1. Didieji kovos žaidi
mai (su taisyklių aiškinimu): a) 
krepšinis, b) futbolas, c) tinklinis, 
d) softbol^s; 2. Mankštos; 3. Leng
voji atletika (su teisėjavimo prak
tika); 4. Plaukymas ir skęstančiojo

E. V. W.

trumpai 
vadovybe,

Rugplūčio 29 dieną Mr. George 
Isaacs su ponia Ir daugeliu palydo
vų lankėsi Full Sutton 
stovykloje.

Pirmiausia ministeris 
pasikalbėjo su stovyklos
čia dirbančia Darbo m-jos komisi
ja ir stovykloj gyvenančių tautybių 
atstovais. Paskutiniam pasikalbėji
me buvo iškeltas Vokietijoj paliktų 
šeimų atvežimo klausimas. Minis
teris pareiškė, kad pasiruošimai 
vyksta, užtikrino, kad šeimos tikrai 
bus atvežtos Anglijon, tačiau bent 
kiek tiksliau, — kada — pareiškė 
negalįs pasakyti. Greičiausia, kaip 
tik galima. Tikėkit man ir dirbkl-

Be to, 
pasitobulinimui bus įves- 
šakų papildomi kursai.
išlaidas padengia patys 
Leidimą pervažiuoti žo-

gelbėjimas; 5. Iškilavimas. 
specialiam 
ti atskirų

Kelionės 
kursantai,
nų sienas pasirūpina kiekvienas in
dividualiai.

Maistas bus Išduodamas vietoje. 
■Vykstą į šiuos kursus asmenys bū
tinai privalo atsivežti iš maisto 
(stovykloje) išsiregistravimo pažy
mėjimą. Neturį šio pažymėjimo į 
kursus nebus priimti. Be to, būti
nai pasiimti: asmens ir mokslo bai
gimo dokumentus, sporto, tualeto 
bei raš. reikmenis ir 1 antklodę.

Vietos apylinkių komitetų patvir
tintus kandidatų sąrašus siųsti iki 
š.. m. rugsėjo mėn. 15 d. šiuo ad
resu: VI, Simutis, (13b) Augsburg-

STOVYK

bet ir tė- 
ministeris.

Anglai pažadus tesės 
DARBO MINISTERIS LANKĖSI TREMTINIŲ 

LOJĘ
te toliau. Ne tik šeimas, 
vus atvesime“, — baigė

Po to, ministeris su visais paly
dovais apžiūrėjo pabaltiečių ir uk
rainiečių surengtą tikrai gražią pa
rodą. Kiekviena tautybė svečiams 
šį tą padovanojo. Lietuviai minis- 
teriui- įteikė p. Vainausko jau čia 
išdrožinėtą medinę vaisiams lėkštę, 
kurią Anglijos spauda paminėjo: 

.įspūdingai pavaizduota 
rugiapiūte“. Ponia 

puikia lietuviš-

„... su 
kontinento
Isaacs ilgai žavėjosi 
ka lėle.

Svečiai apsilankė 
rengtame koncerte, 
rodė visos tautybės 
dainomis.

jų garbei su
kuriame pasi- 

savo šokiais ir
R. J.

Hochfeld, Litauisches Lager 9/32. 
Kandidatai, iki š. m. rugsėjo mėn. 
20- d. negavę neigiamo atsakymo, 
laikomi į kursus priimtais.

Miuncheno Sporto Apygarda
POGRINDŽIO SKAUTŲ SUVA

ŽIAVIMAS
1947. 9. 28 dieną Miunchene— 

Freimann, SS Kaserne, Lit. Lager, 
Block A, Zimm. 25, Stock 3 ~yra 
šaukiamas vokiečių okupacijos me
tu Lietuvoje dalyvavusių pogrindi
niame skautų judėjime. — „Brolijo
je“ narių suvažiavimas. Buvę „Bro
lijos“ nariai, turį raštiškų arba žo
džiu galį duoti parodymų apie oku
pacijos metu Lietuvoje pogrindžio 
skautų veiklą — prašomi dalyvauti.

Saukia: Buvusieji Brolijos Vadi- 
jos nariai.

Lietuviai komunistai leis 
laikraštį anglų kalba

„Tiesa“ rašo, kad Amerikoje Iš
leidžiamas naujas „demokratinis“ 
laikraštis „Amerikos Lietuvis“ anglų 
kalba. Jis eisiąs kas savaitę ir in
formuosiąs tuos, kurie lietuviškų 
laikraščių neskaitą.

PAIEŠKOJIMAI
106. Zigmanlaitė Stasė, gyv. Gun

zenhausen, Sonnenstr. 20, ieško Jo
no, Apolonijos ir Adolfinos Zigman
tų iš Kauno. Žinantieji prašomi at
siliepti.

107. Juozas Juozaitis, gyv. 6909- 
Superior Ave, Cleveland 3, Ohio, 
U.S.A., ieško Juozo ir Antano Le- 
vanauskų, kil. nuo Prienų.

108. Kasperavičienė A., gyv. Sta- 
de/Elbe, Pulverweglager, ieško sū
nų Jono Kasperavičiaus, gim. 1934. 
3 6., ir Juozo Kdtferavičiaus, gim. 
1937. 4. 8 d., 1944 m. gale abu 
Rytų Prūsijoje. Žinantieji ką

atsiliepti.apie jų likimą prašomi
LAIŠKAI

Česlovui Vištokul Ir
Ališauskui gauti laiškai
jos. Atsiimti: „L. Ž.“ administraci
joje, (21a) Detmold, Wittjestr. 14.'

gyv. 
nors

Kostantui 
iš Brazili-

LIIHLAMAN WEEKIY NEWS

Lietuvių savaitraštis Anglų zonoje 
Leidžia Baltų Centrinės Tarybos 

Lietuvių Skyrius 
Redaguoja Redakcinė Kolegija 
Vyr. Redakt. Jonas Kardelis

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