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Prasidėjo lemtingoji JTO sesija

Neseniai paskaitęs savo Fulto- 
ne pasakytos kalbos žodžius, nu
stebau, kad toks švelnus, saldus, 
kaip meduj, atsargiai parinktų 
žodžių turinys sukėlė tokį susi
jaudinimą. Ką esu pasakęs, yra 
teisinga:

„Nuo raitijos ligi Adrijos, 
per visą Europos kontinentą, 
nusileido „geležinė uždanga“. 
Už šios linijos liko senųjų cen
trinės ir rytų Europos valsty
bių sostinės. Varšuva, Berlynas, 
Praha, Viena, Budapeštas, Biel- 
gradas, Bukareštas ir Sofija yra 
tie žymūs miestai ir aplink juos 
gyvenančios tautos, kurios labai 
priklauso nuo didėjančios Mas
kvos kontrolės... Tik vieni 
Atėnai su savo nemirtinga gar-
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aiškiai suprasta ir įvykiai laikyta 
nepaprastai svarbiais, žinant komu
nistų jėgos metodus, siekiant tikslo 
kruvinomis, žiauriausiomis priemo
nėmis. (

Vokiečiams bėgant, į Atėnus bu
vo grąžinta Graikijos vyriausybė, 
su kuria sąjungininkai palaikė di
plomatinius santykius. Tai buvo 
įvykdyta pritariant prezidentui 
Roose veltui. Natūralu,, kad helenų 
karalius ir jo brolis pageidavo grįž
ti į tėvynę šios mažos ekspedicijos 
priešakyje. Tačiau britų buvo se
niai pareikšta, kad monarchijos grą
žinimas bus išspręstas plebiscito 
keliu, ’ -Karalius pasidavė mūsų pa
geidavimams. Jis Londone laukė 
graikų tautos sprendimo. Taip veik
damas, tikėjausi įtikinsiąs kairiuo-

' WINSTON CHURCHILL
Britų globoje Graikijoje buvo su

darytos sąlygos rinkimams, kuriuos 
galėjo sekti britų, prancūzų, ir ame
rikiečių stebėtojai ir į kuriuos buvo 
pakviesti ir sovietų atstovai. Si 
komisija pranešė,- kad rinkimai yra 
teisėti ir tvarkingai įvykdyti. Gali
mas dalykas, kad Balkanuose tai 
buvo vieninteliai laisvi rinkimai. 
Dabar mes visi tai žinome. Bet 
prieš metus ši idėja — Graikijos 
ateitį nuspręsti balsavimo pagel
ba — buvo išjuokta daugelio kairio
jo sparno žmonių. Komunistai dėl 
jų sukėlė nepaprastą klyksmą ir 
kačių koncertą.

Po jų kilo vienas klausimas, ar 
Graikijos valstybė,, kaip rinkimų iš-
dava, turi tvarkytis savarankiškai, 
manifestuodama demokratijos per
galę, ar gali būti parblokšta sovietų 
inspiruojamų ginkluotų komunistų.

Mr. Dean Acheston, buvęs JAV 
užsienių reikalų departamento pa- 
sekretorius, kovo mėn. senato užsie
nių reikalų komisijai pareiškė, kad 
komunistų vadovaujama vyriausybė 
Graikijoje galėtų grėsti JAV 
gumui.

Štai tikslus 1944 m. gruodžio 
Atėnuose įvykių aprašymas, 
karališkosios vyriausybės
veikiau pilnai pritariant mano ka
bineto kolegoms. Mes jautėme, — ir 
neabejotina, kad šios nuomonės 
yra ir dabartinis darbiečių kabine
tas, — jog „komunistų dominuojama 
vyriausybė Graikijoje būtų pavojin
ga Britanijos saugumui“ ir bendram 
laisvės reikalui.

1944 m. gruodžio mėn. tai buvo

be yra laisvi lemti savo ateitį 
rinkimų pagelba“.“

„Tokio pobūdžio pareiškimai 
nesukelia rimtų priekaištų bet 
kurioje pasaulio dalyje, išski- . 
riant sritis, kontroliuojamas ko
munistų“. — W. C. , , 

Graikijos klausimą formuluojant, 
reikia grįžti į 1944 metų rudenį ir 
žiemą. Kovoje prieš hitlerinę Vo
kietiją D. Britanija rėmė Graikiją 
kiek galėjo. Tačiau okupuotų kraš
tų tautos, kurios buvo ’mindžioja
mos nacių batų trejus ar ketverius 
metus, sunkiai galėjo apsispręsti, ko 
jos nori ir kokios formos vyriausy
bė galėtų jas tvarkyti. Tai dar sun
kiau nuspręsti užsieniečiams. Tuo 
atveju angliškai kalbančiame pa
saulyje yra paprotys, kad eilinis 
žmogus balsavimo pagelba galętų 
slaptai ir be grasinimų pareikšti sa
vo valią.

BĖGLIŲ SROVE IŠ SOVIETINĖS 
t 

šiaurėje1 rugsėjo 15 d. naktį įsivieš
patavo oficialioji taika.

Taikos sutarčių įsigaliojimas pa
baigia Italijoje ir Bulgarijoje oku
pacijos periodą. Po 90 dienų iš šių 
kraštų turi atsitraukti sąjungininkų 
okupacinės kariuomenės. Sovietai, 
pasirašydami taikos - sutartis su 
Vengrija ir Rumunija, išsiderėjo, 
kad šiuose kraštuose galės likti jų 
dalinių tiek, kad jie galėtų apsau
goti savo susisiekimą su okupuotąja 
Austrijos sritim.

D. Britanija, nežiūrėdama to, 
kad nepavyko pasirašyti taikos 
sutarties su Austrija, nuo rugsė
jo mėn. 15 d. atnaujino diploma

tinius santykius su Austrija, 
kuriai paskyrė diplomatinį savo at
stovą. -.

Taikos sutarčių su Vokietijos sa
telitais pasirašymas iššaukė žymes
nių teritorinių pakeitimų kiekvienai 
valstybei. Laimėjusios ir pralaimė
jusios dabar gavo naujas, taikos su
tartimis patvirtintas, sienas. Taip 
pat atsirado ir nauja „laisvoji Tries
to valstybė“. JAV buvęs užs. rei
kalų ministras Byrnes dėjo daug 
pastangų ligi pasiekė šį kompromi
sinį sprendimą. Jugoslavija ir šian
dien -neatsisako nuo savo pretenzi
jų į Triestą. Italai mano, kad 
Triesto atėmimas yra neteisėtas, 
nors ir iš nugalėtos Italijos. Rugsė
jo 15—16 d. d.

Trieste (vyko didžiulės italų de
monstracijos,

kuriose buvo užmuštų ir 
Italijos kariuomenė įžengė 
sius jugoslavų okupuotus 
Gorizia ir Udine, kurių gyventojai 
ją sutiko nepaprastai džiaugsmingai.

italai neteko dalies 
Adrijos pajūrio su žymiuoju Pola 
uostu. Šios srities netekimas nega
lėtų prisidėti prie gerų 
atnaujinimo sir kaimynine 
vija.

Be visų šių sunkumų
politinė padėtis aštrėja ir 

joje.
Rugsėjo 15 d. 'Persijos ambasadorius 
Princas Firuz, AP pranešimu, aplei
do Maskvą. Manoma, kad- tai turi 
ryšį su nauja sovietų antipersiška 
propaganda. Jau 3 savaitės kai so
vietai kaltina Persijos vyriausybę 
nesilaikius sutarčių, kuriomis buvo 
sutarta įsteigti bendrą sovietų—per
sų žibalo eksploatacijos bendrovę.

Pranešama, kad sovietai esą su
koncentravę apie 10.000 kurdų so
vietų Azerbeidžane. Esą šie kariai 
turį paskatinti Persijos parlamentą 
greičiau ratifikuoti minėtąją žibalo 
sutartį.

Persijos reikale Amerikos atsto
vas Teherane užėmė aiškią proper- 
sišką padėtį. Jis pareiškė, kad

Amerika remi laisvosios Persi
jos pastangas išlaikyti krašto ne

priklausomybę.
Tuo tarpu Londonas kalba, kad ten 
nieko prieš neturima, jog pasitarimai 
tarp Persijos ir Sov. S-gos šiuo 
klausimu būtų toliau tęsiami.

Tebekamuojant Vokietiją nepa
prastoms sausroms ir karščiams, iš

ZONOS.
Su milžinišku ilgesiu viso pasau

lio žmonija laukia tikrosios taikos. 
Iki šiol buvusios konferencijos ir 
keturių didžiųjų pasitarimai pasku- 

' tinių dvejų metų bėgy šių vilčių ne
pateisino. Todėl visai suprantama, 
kad

į dabartinę JT sesiją yra nu
kreiptos viso pasaulio akys.

Pokario ekonominių ir politinių sun
kumų kankinamas Europos žemynas 
telkia daug vilčių dabartiniams 57 
tautų pasitarimams, kuriuose turi 
būti išspręsta eilė esminio pobūdžio 
klausimų. t

Prieš šios konferencijos pradžią 
pasaulio' spauda bei viešoji nuomo
nė šio klausimo perdaug negvildeno, 
gal nenorėdama aštrinti ir taip ne
lengvos padėties. Tačiau prieš pat 
konferencijos pradžią rugsėjo 14 d. 
prabilo JAV užs. reikalų __
rius Marshal ls. Per radiją pasaky
toje kalbcje jis .

reikalavo, kad dabartinė 
išspręstų Graikijos ir Palestinos 

klausimus.
Jis taip pat priminė, k:id tūrėtų 
būti sureguliuotas ir veto teisės pa
naudojimo reikol is.

Rugsėjo 
kilmingas 
mas. Tai 
pobūdžio 
reikalų ministras Arana, išrinktas 
šios sesijos pirmininku, atidarymu 
kalboje nurodė, kad

dabartinis . suvažiavimas turės 
gyvybinės reikšmės mažosioms 

tautoms.
Šiame suvažiavime turės paaiš

kėti didžiųjų valstybių noras pa
siekti susitarirrią svarbiaisiais klau
simais. Jeigu to nebūtų, tada Jung- Kaip žinoma, 
tinės Tautos būtų pasmerktos žuvi
mui.

Tikrai gi: JT dienotvarkėr' yra 
įrašyti nepaprastai svarbūs klausi
mai, kaip Graikijos problema, Bal
kanų klausimas, Palestinos klausi
mas, veto teisės panaudojimas Sau
gumo Taryboje, Ispanijos problema 
ir kt., viso įrašyta

apie 60 dienotvarkės punktų, ku
rių svarstymas pareikalaus bent

2 mėn. laiko.
Reikia laukti, kad SSSR delegacijos 
vad. Višinskis dienotvarkėn įrašys ir 
tremtinių klausimą. Jis šią proble 
mą stengsis pateikti naujoje švieso
je. Tokiam spėjimui pagrindą duo
da paskutinis jo pareiškimas spau
dos atstovams 
vo paklaustas 

'žmonų, kurių 
bė neišleidžia 
Višinskis trumpai atrėžė, 
reikalas jam mažai rūpis. 
tai jis yra labai susirūpinęs, kaip 
susigrąžinti per, 100.000 Sov. S-gos 
piliečių, kurie gyvena britų zonoje 
ir kuriems, pasak jo, neleidžiama 
grįžti į tėvynę. 1

Dabartinė pasaulio politika yra 
glaudžiausiai susijusi su ekonomi
niais reikalais. Būtiniausieji gyve
nimo reikmenys, kaip maistas, rūbai 
ir pastogė yra sunkioje padėtyje, ir 
daugelis valstybių savomis jėgomis 
nepajėgia jų išspręsti. Net didžio
sios valstybės,’ kaip Prancūzija ir sovietų okupuotosios zonos 
Anglija, dejuoja šių sunkumų sle
giamos. Šiems sunkumams paša
linti buvo sušaukta Paryžiaus eko
nominė konferencija. Jos pradžia j 
buvo labai sėkminga ir todėl buvo 
galvota, kad ligi rugsėjo 1 d. bus , 
galima pateikti Amerikai Europos > 
pageidavimų sąrašą. Tačiau rugsė- , 
jo 8 d., prieš ją' uždarant, .

JAV pasekretorius Clayton pa
reiškė, kad Europos reikalavimai 

Amerikai esą per dideli
ir sąrašas turįs būti reviduotas. Tai , 
buvo gana nemaloni staigmena, ta
čiau reikėjo su ja sutikti. Dabar , 
Paryžiun atvyko Claytonas ir pade
da šį reikalą tvarkyti. ,

Dėl į šių tariamų nepasisekimų 
Maskvos radijas gavo progą varyti ; 
antiamerikonišką propagandą. Jau , 
nuo šios konferencijos pradžios so- ‘ 
vietų radijas puola Ameriką, kad ši , 
nori Europą paversti protektoratine ' 
Amerikos sritimi.

Šių visų politinių 
sunkumų sūkuryje, 
lengvėjimas, buvo 
su buvusiais Vokietijos satelitais ra
tifikavimas. Mes gerai prisimena
me, kad beveik pusantrų metų laiko 
keturi didieji ministrai sprendė tai
kos sutarčių problemas. Jie tesu
gebėjo galutinai susitarti tiktai 
1946 m. gruodžio mėn. New Yorke. 
Dabar šias sutartis ratifikavo jau 
visos didžiosios valstybės ir mažieji 
satelitai. Tuo būdu, Europos piet
ryčiuose ir Skandinavijos pusiasalio

komunizmas sudaro didžiausią 
grėsmę JAV-bėms. Vienintelis bū
das išvengti karo esąs veikti grei
tai ir tvirtai, jei JAV būtų primes
tas karas. Kandidatas į JAV prezi
dentus Harold Stassen ryšium su 
šia rezoliucija pareiškė, kad dabar 
nesąs tinkamas laikas kovoje su 
komunizmu būti neveikliems ir ne
vieningiems.

— Tokio, DPD. Neseniai paskir
tasis JAV kontrolinės komisijos pir
mininkas Japonijoje William J. Se- 
bald aštriais žodžiais pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga kontrolinę Tarybą 
naudojanti tik obstrukciniams ir 
savo ideologijos skleidimo tikslams.

sau-

mėn.
Kaip 

galva,

sekreto-

sesija

16 d po pietų įvyko iš- 
JT suvažiavimo atidary- 
buvo pirmasis oficialaus 
posėdis. Brazilijoj užs.

Londone, kur jis bu- 
apie 12 britų piliečių 
Sov. S-gos vyriausy- 
vykti į D. Britaniją, 

kad šįs 
Bet už

ir ekonominių 
lyg mažas pa
taikos sutarčių

sužeistų, 
į buvu- 
miestus

santykių
Jugosia-

Persi-

tebevyksta masinis bėgimas į 
amerikiečių ir britų zonas.

Be eilinių piliečių bėga ir aukštieji 
pareigūnai. Po dr. Paul, Tūringijos 
min. pirm, dingimo („Sunday Chro
nicle“ pranešė, kad jis esąs ameri
kiečių zonoje), iš sovietų zpnos din
go Meklenburgo srities mokyklų re
ferentas, teatro reikalų referentas, 
Miuhlhauseno burmistras su šeima 
ir kt.

Amerikiečių karinės valdžios lei
džiamas biuletenis sako, kad

liepos mėn. į JAV zoną perėjo 
7.738 asmens ir 46.220 asmenų grą

žintą atgal.
kad gyvenimas sovietinė- 
diena dienon darosi sun- 
tik eiliniam žmogui, bet 

aukštiems pareigū-

Tai rodo, 
je zonoje, 
kesnis ne 
ir lankstiems 
nams, kurie bandė ' įsigyti sovietų 
malonę. Šis bėgimas yra geriausias 
mūsų — tremtinių liudininkas kovo
jant su vokiečių propaganda, mus 
kaltinančia, jog ’mes tik todėl ne
grįžtame, kad esame tinginiai Ir ne
norime dirbti. Kiekvienas tremtl- 
gumentą turėtų pilnai išnaudoti. Ne 
nys, susitikdamas su vokiečiu, šį ar
ines kalti, kad šiandien negalime 
grįžti namo ir turime ieškoti darbo 
net Venecueloje. A. B.

KOMUNIZMAS — DIDŽIAUSIA
> grėsmė

New York, DPD. 29-tas Ameri
kos Legiono kongresas priėmė re
zoliuciją, kurioje tvirtinama, kad
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‘Beta? th* blight ui war Ucsccmled; 
Gcą. CemtuM tu ccrcmtniial ooiform

General c£rnws. the ’fhiuie Minister,, announced 
the new (Lithuania!;) Government's pokey. .. . 
A concentration of the country's constructive forces 

was imperative, , . To strengthen the defences was 
the Government's first and most imfx>rtant task. . . . 
Lithuania would defend her sovereignty and inde
pendence. ...” So said-a report from Kaunas, in 
The Times one day in 'April, 1939.

General Jonas Černius, ex-Premier of IJthuania, 
is now at the-Ministry of labour Camp for European 
Voluntary Workers at Bedhamptou. Hampshire. He 
is. one of the Continental D.P.s admitted to this 
country to wnrk in industry and agriculture.

General Černius and his wife live in one room in

Plačiai skaitomas žurnalas „Illus
trated“ š. m. rugpiūčio 30 d. laidoje 
įsidėjo šias klišes su tokiu tekstu:

MINISTERIS PIRMININKAS — 
TREMTINYS

Vieną 1939 m. balandžio mėn. die
ną Lietuvos ministeris pirm. gen. 
Černius „The Times“ koresponden
tui Kaune pareiškė: „Konstruktyvi
nių tautos jėgų koncentracija yra 
dienos būtinybė... Pirmutinis ir 
svarbiausias vyriausybės uždavinys 
yra . stiprinti krašto gynybą..•. Lie
tuva gins savo suverenumą ir ne
priklausomybę. ..“.

Dabar buvęs Lietuvos ministeris veikloje?

the camp, which accommodates 1,500 people. Does 
he ever think of the days when, as Chief of the 
General Staff, he was called to the prefoUrship and 
sighed an assistance pact with Russia, or his days 
in the ”, uiutergroond ’’ when the Germans overran 
his beloved country?

Now. in his faded suit, with its shiny knees, he 
retains the dignity of his old office, but be also has 
the humility of the soldier who accepts his fate with
out losing his faith. His Ministry of’l-aliour card 
records bis training as a mechanical engineer, his 
experience with mobile machinery (chiefly tanks) 
and his linguistic abilities. He is a fine example of 
the thousands rescued from the European cesspool.

pirmininkas gen. Černius gyvena D. 
Britanijos Darbo ministerijos Euro
pos savanorių darbininkų stovykloje 
Bedhamptbn, Hampshire, kur jis at
vyko dirbti pramonėje ir žemės ūky
je.

Gen. Černius su žmona gyvena 
viename stovyklos, priglaudusios 
1500 žmonių, kambaryje. Ar jis 
galvoja apie dienas, kada jis, kaip 
kariuomenės štabo viršininkas, bu
vo pakviestas ministeriu pirminin
ku ir pasirašė savitarpio pagelbos 
paktą su Sov. Sąjunga, af apie die
nas, kada jis, kraštą užgrobus vo
kiečiams, dalyvavo pogrindinėje

vieną vėlyvą 
Sco- 
3000 
Joje 
neu- 
par-

Dabar jis prisimena savo senosios 
įstaigos paskirtį, bet kartu su ka
riui charakteringu būdu, nepraras
damas pasitikėjimo, sutinka savo li
kimą. .

Jo darbo kortelėje pažymėta, kad 
jis yra inžinierius mechanikas, tu
rįs patyrimo karo mašinų, ypač tan
kų, srity.

Tai puikus pavyzdys iš tūkstančių 
tų, kurie išsigelbėjo iš Europą už
griuvusių nelaimių.

Viršuje buvęs ministeris pirm. ' 
skaito dienos naujienas, b jo žmona, 
taisydama lovą, ir sūnus Vytautas 
klausosi. Apačioje gen. Černius iš
kilmių uniformoje. ,

Kinijos vyriausybė sunaikinsianti komunistus
Nankingas, IX. 14. Kinijos cen

trinės vyriausybės paskelbtame at
sišaukime sakoma, kad vyriausybė 
visomis priemonėmis kovosianti su 
komunistinėmis bandomis ligi jos 
bus sunaikintos. Kinijos vy
riausybės nusistatymas praneštas 
gen. Wedemeyer, kuris kaip Tru- 
mano ypatingas atstovas neseniai 
studijavo padėtį Azijos žemyne.

KINIJA RUOŠIASI
Nanking, DPD. Vienas geriausių 

Ciangkaišeko generolų Tšeng-Tšen 
išvyko į Mukdeną perimti centrinės 
vyriausybės Mandžiūrijos armijos 
vadovavimo. Ten taip pat nuga
benta dideli kontingentai parašiuti
ninkų ir karo reikmenų. Rudenį 
ten laukiama komunistų ofenzyvos, 
ir Ciankaišekas nenorįs, kad pasi
kartotų jo pavasarinis pralaimėji
mas.

Havana, UP. Pranešamą, kad 
Kubos sostinėje Havanoje esanti

sudaryta „Egzilinė Rusijos vyriau
sybė“. Naujosios vyriausybės pre
zidentas yra A. P. Golovčenko, bu
vęs carinės Rusijos laivyno kapito
nas.

Bukareštas, BBC, IX. 16. Rumu
nijos bažnyčių varpai pranešė gy
ventojams apie taikos sutarties įsi
galiojimą. Taip pat šia proga baž
nyčių varpai skambino visoje Veng
rijoje.

Maskva, IX. 15. Graikijos sukilė
lių vadas gen. Markos reikalauja, 
kad jo atstovai būtų išklausyti Il-je 
JT pilnaties sesijoje.

Aleksandrija, IX. 15. Kaire, Alek
sandrijoje ir kt. Egipto miestuose 
įvyko eilė protesto demonstracijų su 
riaušėmis prieš JT neryžtingumą 
išspręsti Egipto skundą, kad britų 
kariuomenė išeitų iš Nilo slėnio.

Atėnai, DPD, IX. 13. Graikijos 
sostinėje patvirtinamos žinios apie 
partizaninę veiklą Jugoslavijoje ir

Serbijoje. Tito kariuomenės dezer
tyrai tvirtina, kad sukilėlių Jugo
slavijoje esama apie 40—50.000 vyrų.

Ankara, IX. 14. Turkijos prezi
dentas Inonu lanko rytines krašto 
provincijas. I

Ryšium su tuo Turkijos spauda 
deda daug aliarmuojančių žinių apie 
padėtį Rusijoje ir jos pasieniuose.

— Vašingtonas, DPD. JAV ato
minės energijos tarybos narys sena
torius Brien Mamahon 
kad JAV nuolat 
bombų produkciją 
čias bombas.

pareiškė, 
kelia atominių 
ir tobulina pa-

Eksporto— Hannoveris, 
parodos metu Hannoveryje yra su
daryta prekybinių sutarčių, kurių 
vertė siekia 12.500.000 dolerių. Žiū
rovų skaičius siekė 480.000, o sve
čių iš užsienio skaičiuota per 2000. 
Rugpiūčio 31 d. parodą aplankė re
kordinis skaičius — 54.000 asmenų.

sius amerikiečių sluoksnius, kad 
britų politika Graikijoje remiasi 
laisvu graikų tautos noru. \

Ministeris pirmininkas Papandreu 
ir visų partijų atstovai su 6 komu
nistais ministeriais buvo džiaugs
mingai sutikti Atėnuose. Mes vy
lėmės, kad vargai pasibaigė.

Tačiau komunistų partizanų gau
jos, kurių dauguma nieko neveikė, 
prieš vokiečius, o slėpė ginklus sa
vo tampiesiems tikslams, nusileido 
is kalnų, pretenduodamos į Graiki
jos išgelbėtojus ir tuo. pačiu. totali
nės jėgos valdovus. Jie jėgą veržė- ■ 
si į Atėnus, kur gyveno milijonas 
žmonių, ir žiauriai puolė policijos 
stotis ir kitas įstaigas, įkurtas nau
jai atvykusios išsiblaškiusios ’ vy
riausybės. šeši komunistai minis
terial' darė’viską, kad susilpnintų 
Graikijos vyriausybės karines jėgas, 
buvusias jos dispozicijoje, ir kad 
užsitikrintų 'kariuomenėje didėjan
čią komunistinio elemento įtaką 
Tuo pat laiku su jais buvo kalba
masi tolerantiškai. Lapkričio mėn. 
jiems buvo daroma daug nuolaidų.

Gruodžio mėn. pradžioje komu
nistų plėšikai bandė drąsiai už
grobti Atėnus. Komunistų būriai, 
žudydami visus, kas pastojo jiems 
kelią, priėjo per pusę mylios prie 
vyriausybės pastatų. Šiuo momen
tu seniai ruošęsi ir rūpestingai slė
pęs! pasitraukė iš vyriausybės visi 
6 komunistai ministerial ir, kaip 
žiurkės, nubėgo susijungti.su komu
nistais, tikėdami jų pergale. •

Tomis dienomis
naktį paruošiau telegramą gen. 
bie, kuris įžengė į Atėnus su 
vyrtį padėti išvaryti vokiečius, 
buvo įsakyta ilgiau nepasilikti 
traliu stebėtoju tarp Graikijos
tijų, bet remti pirmininką Papan
dreu ir nedelsti atidengti ugnį į 
užpuolikus komunistus.

Šis įsakymas buvo išsiųstas pačiu 
laiku. Britų daliniai mažomis gru
pėmis žengė pirmyn, šaudydami į 
atakuojančius komunistus. kurie 
jau galvojo, kad viskas jų rankose, 
bet. paiutę šį mažą smūgį, traukėsi 
ir davė laiko Graikijos vyriausybei 
susigriebti.

Tomis savaitėmis buvau labai ba
ramas tų, kurie laikė save kairaus 
progresyvinio sparno žmonėmis. Net 
Londeno „Times“ ir „Manchester 
Guardian“ prisijungė prie ameri
kiečių laikraščių, kaltindami „britų 
imperialistų agresiją Graikijoje“. 
Ir JAV valstybių užs. reik, departa
mento pažiūra buvo rūsčiai kritiš
ka. Net prezidentas - Rooseveltas, 
kurį pastoviai informavau apie mū
sų politiką, liko tylus ir neatsakė į 
daugelį mano protesto telegramų.

Mūšiams Atėnuose tęsiantis, pa
laipsniui į miestą įžygiavo 2 ar 3 
britų divizijos. Keturiasdešimt die
nų gatvių kautynėse buvo kovoja
ma už Atėnų miesto gyvybę ir sielą. 
Namas po namo, kvartalas po kvar
talo komunistų įsiveržėliai buvo at
stumti su didžiuliais nuostoliais. 
Atsitraukdami jie , nužudė, mažiau
siai, 20.000 vyrų, moterų ir yaikų, 
kurie nenorėjo pasirinkti jų kelio. 
Bet Atėnai ir graikų tauta buvo iš
gelbėti nuo komunistinės totalitari
nės valstybės įkūrimo. Po daugeliu 
darbo ir pastangų komunistams 
buvo leista laisvai apsispręsti, kurios 
valstybės piliečiais ■ -jie norėtų , būti, 
arba kurią vyriausybę jie norėtų tu
rėti, Tai yra to • darbo padarinys, 
kad šiandien Amerika gali užimti 
dabartinę padėtį.

Visame šiame reikale remiuosi 
dviem neturinčiais priekaištų do
kumentais. Pirmasis yra britų pre- 
'kybinių profsąjungų delegacijos, 
lankiusios Atėnus 1945 m. sausio 
mėn„ raportas. Jai pirmininkavę 
sir Walter Citrine. Jie matė nepa
laidotus, masiniame kape ilgose ei
lėse gulinčius, komunistų nužudy
tųjų aukų lavonus. Jie pranešė iš
samiai ir teisingai parlamentui ir 
jų, kaip liudininkų, parodymas bu
vo priimtas^visos britų tautos.

Antrasis —■ Graikijos visuotiniai 
rinkimai 1946 m. kovo mėn., kurie 
buvo sekami amerikiečių, anglų- 
prancūzų komisijos. Prezidentas 
Trumanas .pareiškė, kad tai yra 
Graikijos viešosios nuomonės lais
vas, nesuklastotas išreiškimas. Visi 
šmeižtai apie britų imperializmą 
Graikijoje buvo gryna nesąmonė. 
Mes Graikijoje nieko neieškome, o 
norime tik padėti atsikurti. Tai yra 
mūsų pareiga, kurią mes laidavome 
ilgoje bendradarbiavimo draugystė- . 
je

Šiandien kartoju nesenos praei
ties įvykius, nes dabarties žmogus 
labai greitai viską užmiršta. Vaiz
das, kurį mes turime apimti ir 
įstengti šiuo momentu suprasti, yra 
didžiulis. Jis apima visas žmonijos 
aistras, karą laimėjusių jėgų politi
ką ir susirūpinimą. Nuo teisingo 
sprendimo priklausys taika ir žmo
nijos ateitis. G.R. D.“ July 1947)

J
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Bukime akylus f 
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Dabar, kai prieš mus stovi visokios 
rūšies į visokius kraštus išvažiavi
mai; kai mūsų netikrumas ateitim 
nuolat dilginamas Visokių gandų ir 
sąmoningai leidžiamų prasimany
mų, tartum koks siaubas, apima 
vis didesnius mūsų sluoksnius; kai 
mūsų būvis tolydžiui darosi sunkes
nis ir sunkesnis ir daugeliui paker
ta paskutines, besibaigiančias iš
sekti, ir fizines ir dvasines jėgas, o 
ateities perspektyvos neparodo bent 
kiek aiškesnių gerėjimo žymių, — 
dabar mums reikia ypatingai būti 
akyliems ir apdairiems. Tokiais 
momentais labai lengva padaryti 
klaidų, už kurias ateityje gali tekti 
labai daug vargo ir nusivylimų.

Tiesa, nepopuliarūs tie visi įspėji
mai. Dažnai jie susilaukia priekaiš
tų ir kaltinimų. Bet „kas nori muš
ti, lazdą visuomet susiranda“, o 
pilietiškos pareigos vis dėlto nega
lima atsisakyti, 
tiška pareiga vis 
kelti akylumo ir

Taigi, kaip mes 
tiktai laikinai kur 
progai atėjus grįžt atgal į Tėvynę, 
ar mes ryžtumėmės išbandyti lai
mę svetur, kaip kad visas tautos 
trečdalis kad yra padaręs, mes vis 
dėlto neturėtume į viską numoti 
ranka ir, į nieką neatsižvelgdami, 
bėgti kur pakliuvę ir, kaip pakliu
vę, kai dar galime nors kiek savimi 
disponuoti.

Visų pirma, mes esame tiek są
moningi ir tiek savo tautoje įsigy
venę, kad , išsisklaidę ir paskendę 
svetimųjų jūroje, negalėsime būtį 
patenkinti ir rasti ten pilnutinės 
laimės. Todėl mums reikia .prisi
laikyti vienybės, tautiško draugijiš- 
kumo ir neišsisklaidyti. Kur be- 
vyktume, vis dėlto vykime grupė
mis, ne pavieniui; jei galima, steng- 
kimės juo didesnėmis grupėmis, di
desniais būriais. Koki bebūtų geri 
svetimieji, savieji vis dėlto, bendrai 
imant, bus geresni, o dažnu atveju, 
nieku nepakeičiami ir vieninteliai.

Atsiminkime, kad mus kaip tik
tai ir nori išsklaidyti, nuveidinti ir 
asimiliuoti.

Kiekvena tauta nori būti skaitlin
giausia ir galingiausia, todėl ir na
tūralu, jog ji stengiasi gauti 
sau. narių juo daugiau. O tokiu 
atveju ji jokiu būdu nesuinte
resuota, 
abejingi, 
miliuoti. 
klausimo, 
priimtų išskėstomis rankomis, nes 
daugelis kraštų labai reikalingi 
yra žmonių. Jie tiktai todėl susilai
ko mus priimti, kad netikri, jog mes 
lengvai būsime asimiliuojami. Bet 
argi mes tokie jau „molio Motiejai“, 
kad nesuprastume to ir taip leng
vai duotumės suvirškinami?! Mums 
ir pastangų reikės mažiau, jeigu 
mes išvyksime grupėmis, didesniais 
būriais ir pasistengsime apsigyven
ti vienoje vietoje. Tokių gi 
mybių yra.

Ne tiktai tautiniai interesai 
skatina .pasilaikyti vienybėje, 
sų gyvenimo būdas, mūsų papročiai, 
mūsų socialinė struktūra, mūsų kul- ! 
tūrinis lygis ir mūsų kultūros po
būdis, visa mus įtikina . neišsisklai
dyti, nepamesti gyvojo, ryšio su 
tautiečiais. Galima teigti, kad mes 
tol jausimės pajėgiais ir galingais, 
kol , mes laikysimės vienybėje, 
kol šalia ir greta savęs jausime 
savo kaimynus, tautiečius, draugus, 
kol tvirtai suvoksime, kad ne vieni 
esame.
čius duoda 
nės galios.

Todėl ir 
taikytume 
čių draugėje, nepameskime ryšio su 
Lietuvių Tremtinių Bendruomene, 
neišsijunkime iš jos organizacijos ir 
palaikykime juo tampriausius su ja 
ryšius. Tautinė bendruomenė mus, 
kad ir plačiai išsklaidytus, palaikys 
vienybėje. O vienybėje ir galybė. 
Neužmirškime gi šios senos tiesos.

Būkime ir akylus ir apdairūs.
J. Kardelis

Pilietiška ir tau- 
dėlto mus verčia 
apdairumo mintį. 

; begalvotume: ar 
įsikurti ir pirmai

kad mes pasiliktume jai 
Visų noras yra mus asi- 
Juk jeigu nebūtų tokio 
tai daugelis kraštų mus

gali-

mus
Mū-

Visuomet gi didesnis skal- 
didesnės drąsos ir dides-

išvykę kur, kad ir nepa- 
apsigyventi savo tautie-

Nors karas ir baigėsi prieš porą 
metų, tačiau, BBC pareiškimu, nuo 
Baltijos pajūrio iki Egėjaus jūros 
ir nuo Balkanų iki Ibero pusiasa
lio tūkstančiai žmonių ir toliau gy
vena neoficialaus karo laikus. Apie 
partizanines kovas, nors ir dažnai 
užsimenama, tačiau maža kas* tiks
laus težinoma. Čia bent trumpai 
šiurpusis tų kovų vaizdas.

Geležinė uždanga yra lyg frontas 
pasauliniu mastu, bet „užnugario“ 
kovų linija, 1P teigimu, iš viso nė
ra nusistovėjusi. Imkim, pvz., gen. 
Franco Ispaniją. BbC koresponden
to Madride pranešimu, Ispanijoje 
kovoja per 3000 partizanų. Tai 
įvairių grupių žmonės. Kad ir pri
eita tarp pogrindžio sąjūdžio gru
pių prie susitarimo, bet kiekviena 
iš jų kovoja su savo vėliava. Yra 
socialistų vadovaujami „guerille- 
ros“, yra respublikonų, anarchistų 
ir nacionalistų „euzkadai“. Iki šiol 
veikliausi buvę komunistai. Pasku
tiniu tačiau metu visos kitos grupės 
norinčios griežtai atsiriboti nuo ko
munistų, ypač šį sprendimą pagriež- 
tįno egzilinės ispanų vyriausybės 
nenoras dirbti kartu su komunistais.

Graikijoje padėtis* yra dar labiau 
susipainiojusi, nors vyriausybė vi
sus „andartes“ vadina bendru anar- 
chistiškai — komunistinių sukilėlių 
terminu. Pvz., Kretoj veikią parti
zanai yra griežti antikomunistai ir 
vadovaujami liberalų respublikonų. 
Savarankiškai bando veikti ir 
N, O. F. (serbų kilmės Makedonijos 
autonomistai). Peloponeze veikia 
organizacija „X“, vadovaujama 
pulk. Grivašo, irgi antikomunistinė. 
Stipriausi tačiau Graikijos partiza
nai yra gen. Markoso, mat, jį remia 
Rytų blokas. Markos Vasiades yra 
vienas iš E. A. M steigėjų. 
Markosui įsakymus diktuoja 
graikų tauta, 'bet “ 
kų kompartijos 
„N. Y. Times“.

Kai Ispanijoje 
grindis buriasi (bent spalvos gauna) 
komunistų vadovaujamas, tai ana
pus geležinės uždangos visi, kaip 
vienas, kovoja... prieš komunistus. 
Žinios iš anapus geležinės uždangos 
yra nepaprastai šykščios. Žurnalis
tės Bruce nuomone, iš viso tenka 
stebėtis, kad paukščiai, ypač iš Pa
baltijo, pajėgia, rudeniui ateinant, 
išskristi į. Vakarus. Bet vienu ar 
kitu būdu žinių vis tik gaunama. 
Daug šviesos į gyvenimą anapus ge
ležinės uždangos, be kita ko, meta 
įvairios politinės bylos.

Žvilgterkim, pvz., į Balkanų „ka
tilą“. Vasario mėnesį Skoplijoje 
buvo teisiama 12 albanų, Baili 
Kombetar (tautinio fronto) narių. 
Kovo mėnesį tas pats teismas teisė 
V. M. O. (revoliucinės makędoniečių 
organizacijos) narius. Sofijoje šie
met, be kita ko, įvyko dvi stambios 
politinės bylos: Popovo ir Kapitens- 
ka Liga (karių lygos) vado gen. 
Stančevo. Be to, daug ką pasako 
ir opozicijos vado Petkovo byla.

Rumunijoje pernai lapkričio mė
nesį karo teismas svarstė trijų po
grindžio organizacijų bylas: Suma
nėte Negre (juodojo apsiausto), Ši- 
najo kovos brigados ir H. A. J. 
Reikia laukti, kad po Maniu suėmi
mo bus daugiau plataus masto bylų, 
nes Rumunijos propagandos minis
tras yra pareiškęs, kad „be agento 
Maniu, dirba ir daugiau kapitaliz
mo samdinių“.

Vengrijoje balandžio 16 d. įvyko 
visos eilės karininkų bylos. Kalti
namiesiems prikišta priklausymas 
Magyar Kozosego organizacijai.

Be minėtųjų mažojo pobūdžio or
ganizacijų Balkanuose ir Karpatuo
se veikia iš tikro plataus masto 
ginkluoto pasipriešinimo sąjūdis. 
„NY Times“ žiniomis, Pietų Serbi
joje ir čumadijoje veikia četnikai, 
ištikimi monarchijai; turi jie net 
siųstuvą „Radio Ravna Gora“. Šiems 
vadovauja gen. Michailovičiaus 
draugai: gen. Krstopopovič, gen. 
Boban ir gen. Palosevič. Kroatijoje 
ir Slovakijoje veikia „Krizari“ 
(Kristaus Karaliaus armija). Be 
kryžininkų, narsiai kovoja ir Šlove- 
nacka Ljudska Stranka.

Bulgarijoje, „NYH Tribūne“ ži
niomis, komunistai turi vargo su 
pulk. Zlatovo kovotojais.

, „New Leader“ teigimu, pats didy
sis pasipriešinimas komunistinei 
santvarkai vyksta ne Balkanuose, 
bet ruože nuo Karpatų iki Baltijos. 
„Daily Mail“ pranešimu, Lietuvoje 
veikia Demokratinė Pasipriešinimo 
Sąjunga, į kurią įeina net 6 politi
nės grupės, kurių kiekviena, be 
centrinio visos sąjungos organo — 
leidžia savo grupinius laikraščius.

Continental News Service nese
niai šit ką pranešė:

Prieš karą Lietuvoje buvo 30.000 
armija ir 6 eskadrilės aviacijos. Yra 
ir dabar „lietuviški“ pulkai, bet jie 
išmėtyti už tėvynės ribų, pvz., vie
nas „lietuviškas“ pulkas įgulauna 
Nikolajevske palei Ochocko jūrą, 
antras pulkas Igurkoje palei Ledi- 
niuotąjį vandenyną, trečias pulkas 
— sovietų okupuotoj Korėjoj ir ket-

virtas — Sachaline. Tuo tarpu J 
Lietuvą atgabenta 5 divizijos pėsti
ninkų iš Sibiro ir iš Uzbekistano, o 
aviacija iš už Uralo. Be to, 1946 
metais vadinamajame MGB (saugu
mo korpe) buvo 75.000 viešosios ir 
slaptosios policijos, šiemet korpas 
sustiprintas 5 aviacijos eskadrilė
mis. Agentūros teigimu, ruože tarp 
Šiaulių ir Rytprūsių sunku surasti 
lietuvį, ten suorganizuota apie 
60 sovchdzų, kuriuose „darbo įgu
las“ sudaro mongolai. „Vis tik po
grindinis sąjūdis veikia, — priduria 
„Figaro“: sakytum pati žemė šau
kiasi keršto...“. -

Europa irredenta —šitoks straips
nis buvo įdėtas „Gazette de Lousan- 
rie“ skiltyse liepos 10—12 d. d. Šit 
suglaustai jo mintys: Daug Euro
pos tautų veda beatodairinę kovą 
pž laisvę tėvynėse partizaniniu są
jūdžiu, o užsieniuose — per politi
nių emigracijų veiklą. Ir taip,

pa-
Pa-

len- 
Va-

Gen.: 
ne 

Zachariades, grai-' 
vadas, — pastebi

ir Graikijoje po-

LIETUVIAI ANGLIJOJE
Tiesa, angliškas laikraštis skaityti 
daug lengviau sekasi negu su pačiu 
anglu susikalbėti“...

Kas dirba ir taupo, to gyvenimas 
šviesesnis. Viename laiške rašoma: 
„Dienos slenka greitai. Tik, žiūrėk, 
jau ir penktadienis. O penktadie
nis čia laimingiausia diena, nes ta
da mokamas atlyginimas. Į rankas 
kiekvieną kartą aš gaunu po 3 sva
rus, nes išeina viršvalandžių, kadan
gi toli darbovietė ir ilgai kelionė už
trunka. Kiti gauna po 2 sv. ir 8 
šilingus ir t. t. Stovyklos tarnauto
jai gauna po 2)4 sv. Savo profesi
jose stovykloje dirba kirpėjas, siu
vėjas ir batsiuvys.

Šeštadienį po pietų visi pasipila į 
artimiausius miestus apsipirkti bū
tiniausių dalykų. Labai gražu, kad 
jau daugelis nusipirko naujus kos
tiumus, lietpalčius, batus, skrybėles, 
laikrodžius, net radio aparatus arba 
dviračius. Bet... nemažai esą ir 
tokių, kurie šeštadienį jau neturį 
nė vieno penso: prasilošlą arba pra
geną. Net valdžia turinti griežto
mis priemonėmis su tomis silpnybė
mis kovoti.

Anglai domisi mūsų kultūriniais 
pasirodymais. Spaudoje ir privati
niuose laiškuose pilna įvairių žinu
čių, kad anglai yra labai susidomė
ję nuvykusių tremtinių kultūriniais 
pasirodymais: tautiniais šokiais, dai
nomis, tautiniais drabužiais. Didelį 
pasisekimą turėjo vienoje stovyklo
je suruošta lietuvių, latvių, estų ir 
ukrainiečių paroda, kurioje ypač 
turtingas buvęs lietuvių skyrius. Čia 
buvusios ir pagarsėjusios Neustedto 
lietuviškosios lėlės. Apie tos paro- 

* dos pasisekimą viename privačiame 
laiške rašoma: „Susidomėjimas sve
čių buvo didelis. Visą savaitę at
važiuodavo ekskursijos autobusais. 
Reporteriai filmavo... ' Vienas sve
čias po didelių prašymų gavo nusi
pirkti vieną didelę lietuvišką lėlę 
(nes eksponatai neparduodami) ir 
buvo nepaprastai patenkintas. Pui
ki propaganda mūsų tautai“...

Siųskime daugiau lietuviškų kny
gų! Viena ligoninės tarnautoja rašo: 
„Jau 7 mėnesiai negirdėjom lietu; 
viškų pamaldų. Čia yra visokių 
tautų, bet nėra lietuvių. Tik lietu
viški laikraščiai ir knygos atgaivin- 
na širdį“ ir t. t.

Kitas tautietis dėkoja savo gera
dariui: „Širdingai ačiū už knygas... 
Jos išblaško man niūrią nuotaiką, 
kuri retkarčiais prislegia. Nežinau, 
kuo aš jums beatsilyginsiu“....

— tis —

’ Daug dar yra tik po 5 šilingus te- 
' gaunančių ptr savaitę. Anglų laik- 
1 raštis „News of the World", (8. 24)
■ rašo, kad apie trečdalis į Angliją
■ atgabentų tremtinių dar gyvena 
! laukdami darbo laikinose stovyklose
■ ir tegauna tik 5 šilingus per savai- 
' tę. Esamą padėtį laikraštis šitaip
■ paaiškina:

„Jie nėra tuoj įjungiami į darbą, 
! kadangi dar yra gydytojų priežiū

roje arba nėra surasta jiems gyve-
■ namų patalpų prie darboviečių, ar

ba dar pakankamai jie nemoka ang
lų kalbos.

Per 6 
, įsileista į 

Neseniai 
12.500 žmonių jau gavo darbą. Dar
bo Ministerija painformavo „News 
of World“ reporterį, kad 3000 žmo
nių papildomus sąrašus jie pasiuntė 
darbdaviams.

Buvo nusistatyta 
ją 100.000 žmonių, 
šį uždavinį vargu 
metais įvykdyti.

„Didelė kliūtis šiems 
moterims yra stoka gyvenamų pa
talpų. Jie visi jau dirbo Vokietijo
je, ir buvo manoma, kad darbą An
glijoje jie tuoj pat gaus“, pareiškė 
Darbo M-jos valdininkas.

„Mes jau aprūpinome 6000 žmonių 
žemės ūkio .darbu ir 1.500 žmonių 
darbu ligoninėse. Kitiems duoda
mas darbas įvairiose įmonėse ir fa
brikuose.

„Apie 1.300 žmonių gavo darbą 
stovyklose, kurias tvarko National 
Service Hostels corporation, tvar
kiusi karo metu darbininkų kanti- 
nas.“ '

„Mes tikimės laiku padaryti pa
tvarkymus, kad jų žmonos ir šei
mos galėtų atvykti ir gyventi kar
tu.“

Laimingesni, kurie moka angliškai. 
„Mintis“ (101 nr.) rašo, kad latvis 
gydytojas J. Plakans jaū dirba As- 
kerno angliakasių ligoninėje savo 
specialybėje ir visai savarankiškai. 
Prie tokio darbo gavimo žymiai pri
sidėjo ir anglų kalbos mokėjimas.

Mūsų tautiečių laiškai tą patį kal
ba. Anglų kalbos nemokėjimas 
dažnai esanti kliūtis gauti geresnį 
darbą. Bet ir paprastame darbe 
kalbos mokėjimas yra labai naudin
gas. Viename laiške rašoma: „Ang
lų kalbos Vokietijoje padaryta pa
žanga šiandien man jau daug pade
da. Neturiu nė jokio vargo krautu
vėse ir su farmeriu visais reikalais 
susikalbu. Toliau varau iš Herlito.

paskutiniuosius mėnesius 
Angliją apie 21.000 DP. 
buvo konstatuota, kad

įsileisti į Angli- 
bet, 
bus

atrodo, kad 
galima šiais

vyrams

Pabaltijo universitetas sulauks 
dovanų iš Amerikos

gavo nu- 
Stankos 

Skyriaus 
Universi-

Indėnų kaimas tremtiniams
„New York Times Overseas 

Weekly“, rugpjūčio 24 d. nr. 
skaitome tokį Franko L. Kluck- 
hohn straipsnį:

rugpj. 23 d. 
ir New Yorko 
pasiūlymą at- 

Passamaquoddy

Amerikai, 
nuomonių 
konferen- 
Vašingto-

Eastport, Maine, 
Eastporto pareigūnai 
finansininkas. įteikė 
naujinti apleistą 
kaimą, importuojant tremtinius. Iš
amerikiečių zonos Vokietijoje čia

1 atgabenti DP, išmokę verslo ir gau
dami užmokesnį grynais, galbūt 
duotų pelno ir amerikiečiams, ga
minantiems traktorius, batus arba 
kitus produktus Pietų 
Tas planas sukėlė tiek 
skirtumų, kad pareigūnų 
cija susirinks kitą savaitę
ne apsvarstyti tų pasiūlymų priim
tinumą.

Sutartis dėl to plano buvo pasira
šyta Maine, valstybės sekretoriaus 
Owen Brewster įstaigoje Vašingtone 
birželio 10 d. Pagal ją Eastporto 
miestas galėtų • įsigyti dykai arba 
už tam tikrą atlyginimą: 239 admi
nistracinius pastatus ir kolonijinius 
namus, kurie šiuo metu yra kon
troliuojami federalinės valdžios, ir 
kai kurias federalines mašinas. Ka
ro vertybių administracija nustatė 
to kaimo kainą 396,055 dolerius.
Frankas Cohen, New Yorko flnansl- ropos tremtinių.*

ninkas, sutiko sumokėti už kaimo 
atstatymą išlaidas, įvertinamas apie 
250.000 dolerių.

Passamaquoddy kaimas yra likęs 
iš projekto, pradėto įgyvendinti 
Roosevelto administracijos, pajung
ti galingus Fundy įlankos potvy
nius elektros energijai gaminti.

Eastporto miesto direktorius 
Ralph T. Colvell, mokyklų tarybos 
pirmininkas, Roscoe C. Emery ir 
Mr. Coheno reklamos atstovai New 
Yorke pareiškia, kad tremtiniai par
gabenti šešių ar aštuonių mėnesių 
apmokymui, prieš persikeldami pa
stoviai gyventi į Pietų Ameriką, 
čia galėtų gaminti arba paruošti 
prekes eksportui į Pietų Ameriką.

Miesto pareigūnai pabrėžtinai pa
reiškia, kad tatai būtų ne pelno 
įmonė. Tačiau Mr. Coheno atstovai 
sako, kad pagal įstatymus negalima 
displaced persons mokėti atlygini
mo. Ponai Colwell ir Emery, o 
taip pat Mr. Cohen ir kiti tvirtina, 
kad tas planas esąs pirmoje eilėje 
humanitarinis.

Yra ir opozicija tam planui. Pav., 
H. W. Brown, tarptautinės mašinis
tų sąjungos pirmininkas, tą planą 
pavadino „žiauria programa eks
ploatuoti daugeliui tūkstančių Eu-

„Vienybė“ liepos 18 dienos nr. 
rašo:

„S. BOSTON, MASS. — Praeitais 
metais adv. F. J. Bagočius 
siskundimą prof. Vlado 
(Stankevičius), Lietuvių 
rektoriaus, kad jiems ten
tete trūksta knygų ir moksliškų 
aparatų laboratorijose. Adv. Bago
čius padarė, fotostatines prof. Stan
kos laiško kopijas ir išsiuntinėjo 200 
Amerikos Akademijų, Kolegijų ir 
Universitetų, prašydamas sušelpti 
Baltic University atliekamomis kny
gomis ir aparatais, persiunčiant tie
siog į Hamburgą, arba per BALF 
sandėlį Brooklyn, N. Y. Tuo pat 
laiku pats surinkęs 10 dėžių įvairių 
knygų (apie 50—70 svarų kiekviena) 
iš. savo bibliotekos per BALFą pa
siuntė Universitetui.

Kai kurios mokslo įstaigos, kiek 
galėdamos, pasiuntė moksliškų kny
gų ir aparatų mūsų Universitetui. 
Geriausia žinia pasiekė adv. Bago- 
čių tik šiomis dienoihis iš Philips 
Exeter Academy, Exeter, N. H. Ši 
aukšto mokslo įstaiga pasiuntė Bal
tic Universitetui per mūsų BALF 
net 171,125 svarų knygų ar labora
torijos įrankių. Tai beveik 9 tonos. 
Tai graži dovana mūsų tremtinių 
moksleiviams.“

Minimos dovanos Pabaltijo uni
versiteto yra labai nuoširdžiai lau
kiamos.
LIET. RAUD. KRYŽIAUS SUVA

ŽIAVIMAS
Augsburge rugp. 10—11 dienomis 

įvykusiame LRK suvažiavime * daly
vavo per 100 asmenų. Valdyba ir 
įgaliotiniai padarė išsamius praneši
mus, dėl kurių diskutuota apie 2 vai.

Suvažiavimas patvirtino apyskai
tą, priėmė naują sąmatą, eilę pa
sveikinimų ir padėkos pareiškimų 
už aukas, visų pirma Amerikos lie
tuviams ir jų organizacijoms.

Suvažiavimas gražiai buvo suor
ganizuotas ir praėjo geroje nuotai
koje.

Pirmininkavo iš eilės p. Raštikis, 
kun. Gronis ir dr. Oželis.

KOMITETO RAŠTAS
K-tas įteikė EUCOM ir

LTB VYR.
LTB Vyr.

Amerikiečių Zonos PC IRO ilgą mo
tyvuotą raštą lietuvių DP įkurdini
mo reikalu, kuriame išdėstomi pa
geidavimai, kad Vokietijoje ir Aus
trijoje esą apie 70.000 lietuvių būtų 
įkurdinti JAV-bių ar Kanados že
mės ūkyje (iš dalies ir pramonėje), 
nes šių kraštų klimatinės -sąlygos 
leistų produktingai panaudoti turi
mą mūsų tautiečių ūkinį patyrimą 
ir intelektualines jėgas. (LTB)
VEIKIA URUGVAJAUS LIETU

VIAI
Montevideo, Uruguayana 3121 

įvyko Urugvajaus lietuvių tarybos 
vykdomųjų organų rinkimai. Val- 
dybon išrinkti: pirm. M. Krasins- 
kas, vicepirm. J. Miklovis, sekr. A. 
Gumbaragis, ižd. B. Laucius ir na
riais J. -Babilius, A. Račkauskas ir 
B. Nemickas.

ULT, visų Pietinės Amerikos lie
tuvių pavyzdžiu, ruošia Išeivių Die
ną, kurią ypač įspūdingai paminė
jo Argentinos lietuviai.

HAMBURGAS KALS PINIGUS
„Nouvelles de France“ praneša, 

kad Hamburge bus kalami pinigai: 
50, 10 ir 5 pfenigių monetos. Bus 
nukalta 2 mil RM.

1. Ispanija emigracijoje turi res
publikinę vyriausybę, kuri 1946 m. 
iš Meksikos persikėlė į Paryžių. Į 
vyriausybę ilgą metą įeidinėjo nuo 
pačios kairės iki konservaotrių, be 
to, Baskai ir Katalonijos autonomis- 
tai. Šitą vyriausybę pripažino ke
letas valstybių, bet, žinia, ne Tary
bų Sąjunga. Visai atskirai veikė 
ir veikia Ispanijos monarchistai.

2. Vengrija: politinių emigrantų 
užsieniuos yra apie 50.000. Bran
duolį sudarė Tibor Eckhardt — buv. 
smulkiųjų agrarininkų vadas ir 
Ulein — Rewitsky — buv: atstovas 
Švedijai. Emigraciją paskutiniu 
metu sustiprino Nagy ir buv. 
siuntiniai Varšuvoje, Londone, 
ryžiuje, Berne ir Ankaroj.

3. Lenkija: Londono egzįlinė 
kų vyriausybė yra pripažįstama
tikano, Ispanijos, Irlandijos ir dau-. 
gumos lenkų, atsidūrusių už tėvy
nės ribų. D. Britanija egzilinę len< 
kų vyriausybę toleruoja ir jos na
riams suteikia kai kurių privilegijų.

4. Jugoslavija: serbų grupė (mo- 
narchistų) nuo 1945 m. lapkričio 
mėn. Londone turi savo tautinį ko
mitetą. Kroatams vadovauja Ma- 
čekas. Slovėnai savo veikimui cen
tru pasirinko Linzą, Austrijoje.

5. Rumunija: savo iniciatyva vei
kia buv. min. Gafencu ir Lisabonoj 
gen. Radescu, Prancūzijoje yra tau
tinė laisvųjų rumunų taryba.

6. Bulgarija: veikliausia grupė, 
priešaky su liaudininkų veikėju 
Dymitrevu, yra Amerikoj. Kaire 
veikia monarchistai, o Austrijoje 
kraštutiniai dešinieji. Paryžiuje 
dirba Dankovo teisių gynimo komi
tetas.

7. Albanija: veikliausia yra Bali 
Kombato grupė, bet neatsilieka ir 
Egipte prisiglaudę albanai, kurie 
palaiko buv. karalių Zogų.

8. Graikija: Londone veikia buv. 
premjeras Sofianopoulos, kuris pa
sisako už Graikijos —Tarybų Są
jungos suartėjimo politiką. Pary
žiuje dirba 
grupė.

9. Čekija: 
kurie seniau
mą su Vokietija, 
Sovietų įtakai. Svarbiausi 
gen. Prchala Londone ir buv. 
sadorius Osusky Paryžiuje.

10. Slovakija: Užsieniuose
vūš buv. min. Durčansky ir prof. 
Polakovič. Vašingtonas ne tik to
leruoja tautinį slovakų komitetą, 
bet leidžia net organizuoti specialią 
radijo programą.

11. Pabaltijys: Lietuva, Latvija ir 
Estija yra ypatingoje padėtyje, mat, 
keliolika valstybių nepripažįsta so
vietiškos inkorporacijos. Vašingto
ne pasiuntiniai veikia oficialiai, bet 
Londone — kaip’ privatūs asmens, 
nors jų pavardės įtrauktos į diplo
matinio korpo sąrašą. Netoli Ham
burgo okupacinei vadovybei leidus, 
įsikūrė ir dirba Pabaltijo universi
tetas. Pabaltiečiai ypač aktyvūs 
Amerikoje ir Švedijoje; Vokietijoje 
jų veikla sutinka kliūčių, nes, kaip 
žinome, šiuo reikalu tarp sąjungi
ninkų nuomonės skiriasi, — pabrė
žia laikraštis.

12. Ukraina: prieš karą veikė 
įvairios ukrainiečių grupės; šiandie 
slaptoji tautinė taryba derina 
gracijos ir tėvynėje veikiančių 
tizanų veiklą.

13. Rusija: Rusai emigrantai 
veiklą kas kartas labiau stiprina ir

arki vysk. 
Amerikoje
Prancūzi- 

profsąjun-

emigracinė E. A. M.

aktyvūs yra dešinieji, 
neigė bendradarbiavi- 

o dabar priešingi 
vadai: 
amba-

akty

Sudaryta Kul
tūros Taryba

Š. m. rugpiūčio mėn. 26 d. Augs
burge įvyko (vairių meno ir kultū
ros sričių atstovų pasitarimas, tiks
lu sudaryti Kultūros Tarybą, kaip 
patariamąjį organą prie Švietimo 
Valdybos.

Buvo apsvarstyti Kultūros . Tary
bos uždaviniai: ji apima Jr atstovau
ja visas kultūrinio gyvenimo sritis, 
o kiekvienos srities atstovas apima 
visas jo srityje esamas pajėgas. 
Registruojamos visos turimos pajė
gos ir sudaroma jų kartoteka. Me
džiaginė ir moralinė parama. Pata
riamasis organas Švietimo Valdybai. 
Visų kultūriniame bare dirbančių
jų jėgų tobulinimas ir jų veiklos 
derinimas.

Nutarta paruošti Kultūros Tary
bos statutą. K. T. buveinė bus 
Augsburgas. Išrinktas jos prezi
diumas iš 3 narių.

Iš K. T. šio posėdžio svarbesniųjų 
nutarimų būtų: remti ir ugdyti dai
liuosius amatus, nes jie yra viena 
būdingiausių mūsų liaudies meno 
pasireiškimo formų ir šiuo metu 
turi didelės praktiškos reikšmės. 
Dail. L. Vilimui pavesta rūpintis 
tuo reikalu ir sueiti į kontaktą su 
žymesniaisiais tų amatų kultyvuo- 
tojais.

Yra rasta reikalinga sukviesti mū
sų stovyklų kultūros vadovų suva
žiavimą. Tik kultūros vadovus tin
kamai įsąmoninus ir juos instruk
tuojant, galima pakelti mūsų kultū
rinio gyvenimo dabartinį neaukštą 
lygį. Prašyta mūsų spaudą pa
skelbti, kad visų sričių menininkai 
su šeimomis susiregistruotų, kad 
tuo būdu būtų galima sudaryti visų 
sričių menininkų kartoteką, galimą 
panaudoti ir emigracijos reikalui.

Prašyti Švietimo Valdybą, kad ji 
paskirtų premijų muzikai ar išleistų 
naujų muzikos kūrinių. Ligi šiol, 
skiriant literatūros premijas, nu- 
skriaudžiama muzika ir tapyba, nes 
knygos ir be premijų išperkamos, 
ir jų autoriai gauna honorarą, tuo 
tarpu, pav., muzikai negali rasti 
leidėjo jų kūriniams išteisti.

Yra rasta būtina suruošti 
tremtyje esančių dailininkų 
ir prašyti Švietimo Valdybą____
tas organizacijas paskirti už geriau
sius kūrinius premijas.

Pasitarimas nutarė atkreipti mūsų 
žurnalistų dėmesį į mūsų spaudos 
korespondentų entuziastingai dile
tantiškas recenzijas įvairių spektak
lių, ansamblių, etc. ir prašyti redak
torius, kad būtų santūresni.

(LTB)
LANKĖSI

bendrą 
parodą 
bei ki-

2 d. „New

emi- 
par-

savo

plečia. Ypač aktyvūs 
Vlodimlro sluoksniai, 
aktyvūs rusai socialistai, 
joj — krikščioniškosios
gos, Belgijoje ,— kombatantai, — ir 
visi griežta antisovietine linkme. 
Paskutiniu metu emigraciją sustip
rino TSRS rusai, kurie atsisakė 
grįžti, pvz.: Barmin, Guzienko, Ko- 
riakov, Kravčenko ir inž. Aleksie- 
jev.

14. Italija irgi turi emigrantų: tai 
buvę fašistai (telkiasi Argentinoj) ir 
Humberto monarchistai (Lisabono
je).

Be to; paminėtinos laisvė siekian
čios gruzįnų ir muzulmonų grupės, 
turinčios centrus Kaire. Žydų egzi- 
linė vyriausybė, rodos, bandys i 
organizuoti Florencijoje.

Šveicarijos „Die Weltwoche" 
716 pastebi:

Šiandie senuosius priešus ir 
vusios Vokietijos sąjungininkus 
ro metu jungia neapykanta komu
nizmui. Visos tautinės grupės yra 
susiorganizavę savo politinius ko
mitetus ir politinę spaudą. Patys 
radikalieji komunizmo priešininkai 
(buvę TSRS respublikų 
1946 m. susibūrė į A. B. 
bolševikinį tautų bloką), 
džia įvairios spaudos ir 
kalbomis. Neseniai „Nabat“ 
skelbė įdomios medžiagos apie par
tizaninį sąjūdį anapus geležinės už
dangos. Kai kurios reliacijos yra 
lyg ne visai įtikimos.. Tarp kitų, 

'sakysime, pranešimas apie 83 lie
tuvius partizanus, kurie staigiu 
puolimu privertė pasitraukti visą 
NKVD pulką, patys neteko 10 žmo
nių, o NKVD — 380 žmonių. Taip 
pat šiek tiek neįtikimos žinios ir iš 
Lenkijos, kur, pvz., kalbama apie 
lenkų partizanų užpuolimą ir visų 
politinių kalinių iš užpultojo kalėji
mo paleidimą — pastebi laikraštis.

„Figaro“ „Nabato“ žiniomis ne
abejoja ir rašo:

Kas mums Vakaruose lyg ne vi
sai realu, anapus geležinės uždangos 
pilnai konkretu ir realu. -Kitos ten 
būties sąlygos ir kiti žmogaus žy
giai...

susi-

Ni.

bu-
ka-

piliečiai) 
N. (anti- 
kuris lei- 
įvalriomis 

pa-

VYR. LTB KOMITETE 
O. TOLIŠIUS

S. m. rugsėjo mėn.
York Times“ korespondentas, atvy
kęs į Hanau privačiais reikalais, 
apsilankė Vyr. Komitete. Besikal
bėdamas jis pareiškė, kad JV spau
da labai domisi tremtinių problema 
ir gina jų reikalus. Ji palaiko 
tremtinių į JAV įsileidimą.

Otto Tolišius yra lietuvis, kilęs iš 
Klaipėdos krašto, Skirvytėlės kaimo. 
Į JAV išvyko 1906 m. Po I karo 
buvo NYT korespondentas Berlyne 
apie 10 tnetų. II pas. karui prasi
dėjus, O. Tolišius buvo Japonijoje. 
JV—Japonijos karui prasidėjus, jis 
buvo suimtas ir nuteistas sunkiųjų 
darbų kalėjimu. Po išsilaisvinimo 
grįžo į JV ir buvo pakviestas to 
paties NYT įžanginių straipsnių re
daktoriumi. Tokiu būdu, O. Toli
šius tapo labai stambi figūra JV 
spaudoje. Dabar jis lankėsi Angli
joje, aplankys britų zoną ir Berly
ną ir, surinkęs reikiamą medžiagą, 
netrukus grįš į JAV. (LTB)
K. V. BALTRAMAITIS VYR. LTB 

KOMITETE
Katalikų Misijos atstovas ir ilga

metis BALF’o bendradarbis p. K. 
Baltramaitis š. m. rugsėjo mėn. 3 d. 
Vyr. Komiteto posėdyje padarė 
trumpą pranešimą apie savo užda
vinius ir susipažino su tremtinių. 

, reikalais, pasižadėdamas visur ir 
visada jiems pagelbėti. (LTB)

SPORTAS
KREPŠINIO IR TINKLINIO 

RUNGTYNES ŠTADfiJE
Rugsėjo 6 d. Štadės lietuvių Sto

vyklos aikštelėje įvyko krepšinio ir 
tinklinio rungtynės tarp .Štadės lie
tuvių gimnazijos komandos ir 
Horneburge vykstančių YMCA’os 
anglų zonos sporto vadovų kursų 
rinktinės. Kursantai laimėjo krep
šinį 41:24 (20:10) ir tinklinį 2:0.

Rugsėjo 7 d. stovykloje lankėsi 
Pinnebergo—Hamburgo universiteto 
lietuvių mergaičių ir vyrų krešinio 
ir tinklinio komandos. Po įtemptos 
kovos tinklinį laimėjo Štadė 2:1 (15: 
11; 14:16; 15:13). Mergaičių krep- 
šinyje pranašesnė^ buvo studentės 
ir rungtynes baigė pasekme 20:14 
(10:8).

Štadės gimnazijos komanda, su
stiprinta keliais stovyklos krepši
ninkais, turėjo atlaikyti sunkią ko
vą prieš patyrusius akademikus. 
Pirmas kėlinys baigėsi 12:10 studen
tų naudai. Antrajame kėlinyje žai- • 
dimas dar labiau įsitempė ir tik 
prieš pabaigą štadiečiams pavyko . 
baigti rungtynes savo naudai. Pa
sekmė: 40:33 (10:12). Taškai: štadė: 
Poškovičius 16, Gečiauskas 11, Pau- 
lionis 6, Stanulis 5, Skiotys 2. Pin- 
nebergas: Snarskis 9, Tunkis 9, La- „ 
taitis 8, Deikus 5, Vingilis 2. K. Sts.

i
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„Žmogus, kurį užmušiau“ Kaselyje
Lietuviškų dramos veikalų labai, žų, reikalingų veiksmo 

trūkstame, o ir užsienietiškųjų, ku
rie lengvai būtų pastatomi neskait
lingoms mūsų tremties teatrinėms 
trupėms, nedaug surandame. Ta
čiau, nežiūrint į visas aplinkybes, 
išėjo labai apgailėtinas dalykas, 
kad ir Lietuvių dramos teatras 
Augsburge ir Lietuvių dramos stu
dija Kaselyje pastatė beveik tuo 
pačiu metu tą patį veikalą. Skir
tumas tik tas, kad profesinis Augs
burgo teatras, vėliau pradėjęs, anks
čiau realizavo, o kaseliškiai, dirbą 
studijiniais pagrindais, daug ilgiau 
užtruko, — anksčiau pradėję, prem
jerą parodė š. m. rugsėjo mėn. 7 d. 
Lengviau pateisinamas būtų pasau
linio masto veikalo pakartojimas 
dviejuose kolektyvuose, tačiau Mau- 
rice’o Rostand’o melodrama „Žmo
gus, kurį užmušiau“, kad ir , labai 
opią problemą liečianti, j pasauli
nio masto veikalus pretenduoti ne
gali.

„Žmogus, kurį užmušiau“ galima 
priskirti prie taip vadinamų „sezo
ninių kūrinių“, kaip Remarko „Va
karų fronte nieko naujo“, kaip Dor- 
gelles „Mediniai kryžiai“, kurie po 
ano karo buvo labai populiarūs, o 
šiandieną 
kaip šiuo metu labai populiarus 
Koestlerio veikalas ;,Nulis ir bega
lybė“. Toks pat populiarus su šiuo 
veikalu po ano karo buvo ir Mau
rice Rostand, tačiau savo tėvo, ro
mantizmo klasiko Edmond’o Rostan-

- d’o, „Tolimosios princesės“, „Cyra
no de Beržerako“, „Romantikų“ au
toriaus, didybės ir garso jam pa
siekti nepavyko. Šiandieną „Žmo
gus, kurį užmušiau“ autorius yra 
beveik suspėtas .užmiršti ir jo vei
kalas retai kur bevaidinamas.

Maurice Rostand savo kūriniui 
pasirinko labai originalų, bet ne 
būdingą siužetą, ypatingai įdomų ir 
rodytiną vokiečiams. Prancūzas 
karys, nušovęs fronte vokietį karį, 
dėl tos žmogžudystės visą laiką ne
atgauna dvasinės ramybės, nors 
net ir Bažnyčia yra jam suteikusi 
išrišimą, neskaitydama šios žmog
žudystės nusikaltimu, nes ji įvyko 
karo metu fronte. Nerimo graužia
mas prancūzas, žinodamas savo au
kos pavardę iš įrašo laikrodėlyje, 
nusprendžia vykti į nužudytojo šei
mą ir. savo nusikaltimą bent kokiu 
būdu atitaisyti. Čia jaunuolis ran
da tipingą vokietį, amžiną prancū
zų priešą, profesorių, jo žmonų ir 
fronte nužudytojo, sužadėtinę, ne
skaitant dar poros trejeto persona-

paįvairini- ką, su .pasigėrėjimu sekėme .ne mė- 
mui. Kaip ir numanu tokiuose vei- gėjišką vaidinimą, o studijinį spek- 
kaluose, jaunuolis užkariauja visų -taklį, didžiausias nuopelnas, žinoma, 
simpatijas, net ir didžiojo prancūzų 
priešo profesoriaus, kuriam „šio 
jaunuolio dingimas būtų antroji jo 
sūnaus mirtis“. Tik vienintelė su
žadėtinė iš neapdairiai ištarto saki
nio atspėja, kad prancūzas ir yra jos 
mylimąjį nužudęs kare. Bet ji 
sprendžia apie tai tylėti, kad 
labiau nesuskaudintų žuvusiojo 
vų, ir pasisiūlydama šią baisią 
slaptį nešioti drauge su kaltininku.

Maurice Rostand savo melodra
moje užgriebė labai daug gilių pro
blemų, kaip teisė nužudyti žmogų 
kare, tautos neapykanta tautai, nu
sikalsto žygio atpirkimo galimybė,

ir ilgametė 
aktorė L. 
Luizės von 
daug metų

beveik nebeskaitomi,

nu- 
dar 
tė- 
pa-

veiksmui suktis apie 
buvo nužudytas fron-

priklauso Lietuvių dramos studijos 
vadovui ir šio spektaklio režisieriui 
Ipolitui Tvirbutui, sugebėjusiam 
įkvėpti ir aktoriams profesionalams, 
dalyvavusiems šiame spektaklyje, 
ir savo studijos auklėtiniams santū
rios skoningos vaidybos linijų, mo
kėjusiam iš aktoriaus reikalauti tik 
tiek, kiek jis gali duoti, kūrusiam 
gražias ir prasmingas mizanscenas, 
mokėjusiam, kaip sakoma, iš nieko 
suorganizuoti teatrališką scenos api
pavidalinimą ir sceninį drabužį, o 
svarbiausia — teisingai suradusiam 
pagrindinę pastatymo Uniją, ne he- 
rojindamas gyvojo kareivio, o liep-

asmenybės galia savo nusikalstamų damas visam 
darbą prisipažinti ir t. t. Tačiau 
pro visas tas problemas jis praeina, 
kas būdinga visuose melodramatiš
kuose veikaluose, labai paviršuti
niškai. Jei iš viso veikalo mes ir 
pajaučiame, jog žudyti žmogų kare 
baisus dalykas, tačiau uždangai nu- : 
sileidus abatas taip pat lengvai 
duotų išrišimą už tokius žygius ki
tam kariui, jeigu jis tik to paprašy
tų. Nors vokietis profesorius ir pa
milsta prancūzą, besisielojantį dėl 
jo sūnaus žuvimo, tačiau ar jis pa
milo prancūzų tautą, atsako nerasi
me. O melodramos herojus (labai 
gerai, kad režisierius traktavo jį 
paprastą, eilinį žmogų, ne didvyrį) 
neįstengia savo nusikaltimo prisi- ■ 
pažinti, mėgindamas jį uždailinti 
apgaulinga iliuzija, nešiodamas li
gi grabo lentos paslaptį, taip bai
siai jį kankinusią veikalo pradžio
je. .. Galima būtų dar plačiau 
nagrinėti šį veikalą, bet nėra 
kalo; ir to nebūčiau rašęs, jei 
kurie recenzentai, kas pas mus 
sidarė beveik liguistas įprotis, 
būtų šio veikalo pastatę kone greta 
Šekspyro.

Kas paskatino mūsų dramininkus 
net dvejuose kolektyvuose iš karto 
imti statyti kalbamų veikalų? Rei
kia manyti, tai, ką aktoriai vadina 
vienu žodžiu, — sceniškūmas ir, ži
noma, problemos aktualumas, juk 
ką tik pergyvenę antrąjį pasaulinį 
karą, nenustojame ir toliau apie 
jį kalbėti. Veikalo intriga, kad ir 
grubiai, bet mokamai sumegzta, o 
jo personažų išgyvenimai teikia ne
mažai galimybių pareikšti aktoriaus 
talentą.

Kad Kaselio premjeros žiūrovai 
buvome maloniai nustebinti, už
miršome „stovyklinio teatro“ aplin-

tą karį, kuris 
te.

Režisieriui
dailininkas Vyt. Adamkevičius, su
kurdamas paprastą, skoningą ir šil
tą scenos apipavidalinimą, savo.me
ninių ieškojimų polėkius mėginda
mas pabrėžti prologo Nukryžiuota
jame ir fronte nužudytojo Hermano 
portretuose. Muzikiniai daliai va
dovavo A. Paukštys, pats pagroda
mas smuiku įvedamuosius į veiks
mų nuotaikas F. Handel’io, Bolange 
ir C. Frank’o kūrinius. Chormeis-

gražiai talkininkavo
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Nebelhomo viršūnėje (2.243 m.). Toliau matomos Tirolio Alpės Austrijoje

Politinė demagogija scenoje
Berlyno spaudoje labai gyvas dis

kusijas sukėlė šiais metais „Bruno 
Henschėl u. Sohn“ leidyklos „dova
na“ Berlyno scenai: Konstantino 
Simonovo scenos veikalas vokiečių 
kalba „Rusų klausimas“. Ryšium

Pabaltijo dailės paroda

pa- 
rei- 
kai 
pa- 
ne-

Sį sekmadienj, rugsėjo 20 dieną, 
Oldenburge, krašto muziejuje ati
daroma Pabaltijo kraštų dailininkų 
— estų, latvių ir lietuvių — dailės 
kūrinių paroda.

Kiekvienos tautos parodos skyrium 
rūpinasi tautiniai atstovai. Lietu
vių skyriaus ruošimui vadovauja 
dailininkas Viktoras Andriušis, ku
riam daug talkino dail. Z. Kolba.

Ankstyvas rugpjūčio rytas Oberstdorfe. Tolumoje Allgau Alpės saulės 
spindulių apšviestos

Keletas geografinių bruožų Alpių' 
milžiniškų kalnų grandinė sudaro 
1000 kilometrų juostą. Plačiausiai 
tie kalnai išsidriekę yra tarp Vienos 
ir Triesto. Ten jų plotis siekia 300 
km., kitur — 200 km ir kiek mažiau. 
Aukščiausia š.ių kalnų virtinės vir
šukalnė — Montblanas (4800 mtr.) 
yra Prancūzijos teritorijoj.

Alpėse gauna pradžią daugybė 
upių, jų tarpe ir gražusis Reinas. 
Taip pą't Alpėse yra nepaprasto gro
žio ežerų: Ženevos ežeras, Bodenas 
ir kt.

Kalnų struktūroje vyrauja kalk
akmenis ir granitas.

Savo reljefine padėtimi šiaurinė 
Alpių dalis yra nuolaidesnė, pie
tinė, Italijoj — gana stati.

Klimatinės ir augalijos bujojimo 
sąlygos — kylant į viršų kitėja laips
niškai: aukštyn — šaltyn. Viršum 
2600 mtr. krituliai dažniausiai būva 
kieti — sniegas. Kalnų apylinkės iš 
viso yra šaltesnes, ir krituliai — 
gausesni.

Kalnų augalija yra gana įdomi. 
Ją galima skirstyti į tris zonas: pir
mojoj — iki 1300 mtr. — mišri au
galija, antrojoj — iki 1800 mtr. — 
tik spygliuočiai, gi trečiojoj — iki 
2600 mtr. — tęsiasi vadinamosios 
kalnų ganyklos. Dar aukščiau — gy
vybės jau maža, bet ir ten dar auga 
edelveisai (legendarinė kalnų gėlė), 
kalųų rožės, rūtos ir t. t. -

Dar aukščiau — jau jokios auga
linės gyvybės nėra. Ten tik ledas 
ir sniegas. Kiek žemesnėse kalnų 
srityse ganosi kalniečių karvės, ož
kos. Kalnuose netrūksta ir laukinių 
ožkų, vadinamų gazelių, kurios yrą 
itin drąsios ir labai gražios. Žmonių 
jos nebijo. Žiemos metu joms įren
giamos specialios šėrimo vietos.

Alpių srities gyventojai savo dva
siniu charakteriu skiriasi nuo lygu
mose gyvenančiųjų. Kalnų sporti
ninkai, vadinami alpinistais, veik 
visą gyvenimą praleidžia besikarsty

dami po kalnus ar versdamiesi 
čiuožimo sportu. Šis sportas ir kalnų 
grožis veikia ir jų dvasinį pasaulį. 
Šiaip kalnų srityse nėra tiek že
miškų gerybių, kad ir maisto, kaip 
lygumose. Ten maža javų, maža 
daržų. Gyventojai daugiausia ver
čiasi pienininkyste ir iš turistų gau
namomis pajamomis.

Bavarijos Alpių aukščiausia vir
šūne — Zugspitz’as (2966 mfr.) yra 
Garmisch-Partenkircheno apylinkėj. 
Jai pasiekti yra įrengta kalnų trau
kinys (Zugspitzbahn) ir iš vienos ke
teros į kitą keliamosios kabinos. 
Todėl kalnų grožiu pasidžiaugti kas
dieną ten plūsta daugybė žmonių. 
Visi trokšta savo akimis pamatyti 
tai, ką yra girdėję iš kitų lūpų arba 
skaitę knygose.

Tos pačios minties skatinami, ir 
mes, keturiasdešimties asmenų bam- 
bergiečių lietuvių ekskursija, trau
kinių išriedėjome Alpių link.

Mittenwalde. Kai traukinys po 
dešimties valandų kelionės sustojo 
Mittenwaldo stotyje, tarp didelės mi
nios kitų keliautojų ėmė virsti iš 
vagono ir mūsiškiai „piligrimai“ ...

Mūsų ekskursijos vadovas prof. 
Rauktys iš anksto jau buvo susirišęs 
laiškais su didelės Mittenwaldo tarp
tautinės DP stovyklos pareigūnu lie
tuviu B. Stankevičium, kuris buvo 
pažadėjęs mūsų ekskursijai nakvynę.

Pats Mittenwaldas išsistatęs 900 
mtr. aukštyje nuo jūros lygio. Jį 
juosia Alpių kalnų virtinė, kurių 
aukščiausia viršūnė siekia ne visai 
pustrečio kilometro. Čia, pačiomis 
kalnų keteromis, eiha Bavarijos — 
Austrijos siena. Pro Mittenwaldą 
teka Izaras, kuris, verždamasis siau
ručiais ir milžiniško gylio kalnų tar
pekliais, sudaro pasakiškai gražias 
kilpas, krioklius. <

Mittenwalde lankytojų niekad ne
trūksta. Ši vieta dar garsi ir smui
kų gamyba.

Norisi tarti žodelis — kitas ir apie

tris butelius viski. Jo charakteris
tika kūrėjui nesuteikia jokio vargo. 
„Aš esu kiaulė!“ — trumpai cha
rakterizuoja jis pats save. Kiaulė 
todėl, kad jis mažiau už kitus už
dirbąs. O kas mažai uždirba, visad 
turįs kiaule būti. Šis Smitho drau
gas taipgi pataria jam pasiūlymą 
priimti. Ir visi kiti vienu balsu ra
gina rašyti melų knygą, nes „ge
riau kiaulystė už trisdešimt tūks
tančių nei už dešimt dolerių, o 
kiaulystes šiaip ar taip daryti rei
kia“.

Pagaliau Smithas keliauja į Rusi
ją. O grįžęs rašo ne melo, bet tie
sos knygą. Nežinomos jėgos jį į mo-

mūsų tremtininkiškame gyvenime 
vargu ar pavyks jai nueiti šituo ke
liu. Kituose vaidmenyse pasirodė 
A. Bagdžiūnas, E. Praninskas, M. 
Jokūbaitytė, H. Freidankaitė, V. 
Rūtelė, V. Kazlauskaitė, C. Saka
lauskaitė, L. Drazdytė ir kt.

A. Rūkas

Gražiausios Alpės prie Berchtesgadeno, kurias šiais metais lankė daug 
. / mūsų tautiečių

Visi eksponatai sutvarkyti August- vo ir atsivežė į Argentiną Estų ba- 
dorfe: įrėminti, įstiklinti, tinkamiau lėtą 
įpavydalinti ir iš čia nugabenti 
Oldenburgą, kame visų trijų kraštų ninku, o jų tarpe ir viena lietuvaitė, 
dailininkų dailės darbai išstatyti 
parodai.

Tuo tarpu yra gauti šių dailininkų 
darbai: Augiaus, Galdiko, Jezerskio, 
Jonyno, Kaufmano, Kolbos, Petra
vičiaus, Valiaus ir Vizgirdos kūri
niai, viso apie 80. Pačiame Olden
burge dar laukiama Dargio ir Alek
sandravičiaus, kurie gyvena čia pat, 
Anglų zonoje.

Iš Oldenburgo paroda numatoma 
perkelti į Hamburgą, Hanoverį, Liu- 
becką ir, jei bus sąlygos, dar 
tus didesniuosius centrus.

Parodą organizuoja YMCA, 
rios centras Anglų zonoje yra 
menhorste.
MEERBECKO „VILTIES“ SUKAK

TUVES
Meerbecko LTB stovykla leidžia 

kasdieninį biuletenį „Viltis“, kurio 
iki rugsėjo 4-tos dienos išleista jau 
300 numerių. Biuletenį pradėjo 
leisti J. Narbutas, o dabar redaguo
ja St. Bujokas.

ESTŲ BALETAS NUVYKO AR
GENTINON

„A. L. B.“ praneša, 
Aires teatras Avenida sukontrakta- laisvė Brazilijoje.

.Estonian Stars Ballet“, ku
riame yra kelios dešimtys baleti-

ARGENTINOS LIETUVIAI EINA Į 
VIENYBĘ

Buenos Airės, sudarytas Argen
tinos lietuvių moterų komitetas 
tremtinių vaikams Europoje šelpti, 
į kurį įėjo visų srovių lietuviai.

47. 7. 6 d. įvyko pirmasis to ko
miteto parengimas Buenos Aires 
lietuvių klubo salėje (Boeno 737), 
kur dalyvavo apie 100 asmenų. Il
gesnę kalbą pasakė dr. A. Kairelis, 
kuris pareiškė, kad . gyvenamojo 
laikotarpio svarbumas ir tautos 
ateitis, o taipgi pąsibaisėtinas trem
tinių vaikučių likimas Argentinoje 
sujungė į bendrą komteto darbą vi
sų srovių lietuvius. To komiteto 
pirmininke yra O. L.' Kairelienė.
IR BRAZILIJOJE EINA LIETUVIŠ

KAS LAIKRAŠTIS
Anksčiau buvo žinių, lead Brazi

lijos valdžia uždraudusi nevalsty
bine kalba spaudą. Bet dabar gau
ta žinių, kad žinomas Lietuvoje 
mokytojas ir poetas Simas Bakšys 
Rio de Janeiro leidžia „Žinias“, ku
rių pirmasis numeris buvo pasiro
dęs 1947. 6. 28 d. San Paulyje. Ma- 

kad Buenos tyti, dabar vėl grąžinta spaudos

i ki-

ku-
Del-

BAVARIJOS ALPĖSE
ĮSPŪDŽIAI IŠ EKSKURSIJOS

šioj apylinkėj gyvenančius trem
tinius.

Jie apgyvendinti trijose stovy
klose: pionierių, kalnų šaulių ir dar
bo batalionų kareivinėse. Bendras 
jų skaičius — apie 6,5 tūkstančio ... 
Didele persvara vyrauja ukrainie
čiai

Kiek anksčiau šiose stovyklose gy
veno net 39 tautų žinonių. Jų tarpe 
ir apie 200 lietuvių.

Vėliau lietuviai su kitais pabaltie- 
čiais buvo iškelti kitur. Dabar čia 
gyvena tik iš Murnau atkeltų apie 
20 lietuvių, tiek pat estų ir 60 latvių. 
Taigi didžiulėje Mittenwaldo stovy
kloje pabaltiečių „valstybę“ tesu
daro tik apie 100 asmenų.

Mažytės lietuvių grupelės gyveni
mas, žinoma, nepasižymi jokia kul
tūrine veikla. Jie daugiausia dirba 
stovyklos administracijoj.

Prieš kiek laiko eismo nelaimėje 
žuvo lietuvis Šivis Juozas. Jis palai
dotas vietos vokiečių katalikų kapi
nėse. Jam pastatytj paminklą nese
niai pašventino iš Muencheno atvy
kęs lietuvis kunigas.

Dar tą pačią dieną . . . vietinių 
lietuvių-gidų vadovaujami, aplaipio- 
jome mūsų jėgoms prieinamas kal
nų vietas Mittenwaldo apylinkėje, 
pasigrožėjome ir pavargę sugrįžome 
į savo „hotelį“ nakvynei.

Rytojaus dieną p. B. Stankevi
čiaus rūpesčiu gauta IRO mašina iš
vykome apžiūrėti kiek tolimesnių 
apylinkių.

Daug gražaus matėme, bet pa
grindinis tikslas — pasiekti pačią 
aukščiausią Zugspitzo viršūnę — 
dar buvo prieš akis.

Ar lengva gauti affidavitą į Ame
riką? . . . Panašiai buvo ir čia su

teris V. Praneūzevičius.
Spektaklis eina studijos vardu, 

tačiau jame dalyvauja 
Šiaulių dramos teatro 
Rutkauskaitė, sukūrusi 
Holderlin personažą, ir
išdirbęs Žemaičių teatre aktorius 
St. Poškus, santūriomis priemonė
mis vaidinęs profesorių Holderliną. 
O ir kai kurie studijos dalyviai ne-, 
be naujokai teatre: A. Mekas, Biržų 
teatro aktorius, vaidino kaltininką 
Marselį Lorain’ą, o sūnėną Eitelį — 
J. Skomantas, taip pat vaidinęs Že
maičių teatre. Pažymėtinas, kad ir 
negausiomis priemonėmis, bet labai 
įtikinamai suvaidintas Marselio 
vaidmuo; čia aktoriui labai daug 
padėjo jo fiziniai duomenys ir įgim
tas temperamentas. Režisierius I. 
Tvirbuto studijos laimėjimu reikia 
pripažinti naujos būsimos aktorės 
išauklėjimas. .Kalba eina apie G. 
Kūdokaitę, vaidinusią Angeliką. To
ji jaunutė aktorė turi visus duome
nis teatriniam darbui, ir gaila, kad • su šio veikalo pastatymu Berlyno

Vokiečių Teatre buvo laiikiama 
skandalo, kurio betgi pavyko šiaip 
taip išvengti.

Šio veikalo veiksmas vyksta 1946 
metais New Yorke. Vienas pagrin
dinių veikėjų yra JAV knygų ir 
laikraščių leidėjas Macphersdn. Ja- 

’me sutelktos visos- „tipiškos“ tam 
tikros amerikiečių leidėjų „savy
bės“. 'Jis be jokių skrupulų, gob
šus ir amoralus iki nago juodymo. Falų kelią įstato. Gavęs rankraštį,

su Macpherson siunta. Jis 24 valandų 
būvyje ubagais paleidžia /redakto
rių Smithą. Amerikos teisingumas 
bejėgis apginti Smithą nuo įsiutu
sio Macphersono, nes Amerikoje 
esą galima už dolerį kokį nori teis-, 
mo sprendimą turėti.

Komentarų čia mums nereikia. 
Vokiečių spauda betgi stebisi (ne 
visa, žinoma), kaip tokioje Ameri
koje — karo kurstytojų, kekšių, 
viski lakėjų, dolerių medžiotojų ir 
kiaulių krašte — Simonovas dar ga
lėjo rasti tokį herojų Smithą!

Akademinis laikraštis „Bonner 
Universitatszeitug“, pav., tiki, kad 
kiekviename krašte yra mažaverčių 
ir politiškai nešvarių spaudos at
stovų, bet laiko juos nepavojingais, 
jei jie yra tokie molio Motiejai, 
kaip kad Simonovo sukurti. Pavo
jingi betgi yra Simonovo fantazijos 
pagimdyti didvyriai, nes jie supo
nuoja karo vaiduoklius. Tai, laik
raščio žodžiais, primena nacių lai
kų sceną, kur politinis priešas buvo 
taip pat degraduojamas pigiomis 
priemonėmis. Kas tokiu būdu tea
tro sceną paverčiąs politine įstaiga, 
kas leidžiąs vaidinti veikėjams, ku
rie velnio džiaugsmui ir karo labui 
tarnauja, tas žaidžiąs žmonių kan
čiomis, skausmu motinų, savo sūnus 
praradusių, ir šaukiąs nelaimę...

Mums komentarų nereikia. Ta- m 
čiau nelaimė yra irgi reliatyvi są
voka. J. P.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Stepas Zobarskas, BROLIŲ IEŠ

KOTOJA. Pagal lietuvių liaudies 
pasaką parašyta, dail. P. Osmolskio 
gražiai iliustruota, knygelė vaikams. 
Išleido „Patria" Tiubingene, 1947 m. 
Tiražas 3000 egz., 48 psl., kaina 
5 RM.

NAUJASIS GYVENIMAS Nr. 4, 
rugpiūčio 30 dienos.

PRAGIEDRULIAI, Nr. 11, rugpiū
čio mėn. — Lietuvių Draugijos Šve- ' 
dijoje rotatoriumi leidžiamas žurna
las, 50 psl.

Vytautas 
laša. Eilės, 
spausdinta 
teisėmis, išleista 50 egz., 64 psl., 
kaina nepažymėta.

Vaidina pamaldų, o nesiskiria 
meiluže. Šiam Macphersonui prieš 
kongreso rinkimus prireikė antiru- 

• siškos, karą kurstančios knygos. Ji 
turi būti parašyta pagal Macpher- 
sono politines pažiūras, kurias au
torius identifikuoja su Winstono 
Churchillio pažiūromis. Leidėjo 
Macphersono politinius tikslus Si
monovas suformuluoja trijuose 
punktuose: 1) Rusijos rinka turi bū
ti išimtinai Amerikos dispocijoje; 
2) Rusijos užsienio prekybos mono
polis turi būti panaikintas; 3) Ame
rikai turi būti perleistos/ didelės 
koncesijos.

Šiai knygai parašyti leidėjas nu
matė vieną savo redaktorių — Smi- 
thą. Šiam uždaviniui Smithas bu
vo parinktas todėl, kad jis prieš 
kelis metus yra parašęs apie Rusiją 
vieną objektyvią knygą. Amerikos 
skaitytojai („kurie fantastiškai kvai
li turėtų būti“) patikės ir jo naują
ja — šį kartą melo — knyga. Kny
gos expose busimajam autoriui duo
dama jau iš anksto. Taip pat ir 
knygos pavadinimas jam padiktuo
jamas: „Dešimt priežasčių, dėl ku
rių rusai nori karo“. Smithas, nors 
ir amerikietis, bet prieš kelis metus 
parašęs apie Rusiją objektyvią kny
gą, dar nėra visai sugedęs: jis at
meta pasiūlymą, nes rusai nenorį 
karo, o šis sumanymas tesąs tik 
melo manevras. Huldas, Macpher
sono bendrininkas, brutaliai įsikišo- 
„Tai yra vistiek. Aš esu už greitą 
preventyvinį karą prieš pasaulinį 
komunizmą“. Tatai Smithą pavei
kia. Jis priima užsakymą, žadant* 
jam 30.000 dolerių, kurie jam la
bai reikalingi artimoms vedyboms. 
Smitho sužadėtinę, buvusią Mac
phersono sekretorę, Simonovas ap
dovanoja 
sekretorių 
amžiaus ji 
bet staiga 
si už Smitho, 
pinigų.
turėjęs ir vėl sugrįžusi, kai jų pra
simanęs. Simonovo kūrinyje tokių 
tipų yra ir daugiau: Murray, Smit
ho draugas, pavyzdžiui, lakąs tai
syklingai ir planingai kasdieną po

bilietais į kalnų traukinį. Trejetas 
mūsų jau iš vakaro nuvyko į stotį 
laukti bilietų . . .

Bilietus gauti nėra lengvas reika
las, nes lankytojų daug, o didelę, 
dalį bilietų tenka rezervuoti ameri
kiečiams.

Kitą dieną, rytiniu traukiniu mes 
riedėjome iš Mittenwaldo į Gar- 
misch-Partenkircheną. Po pusvalan
džio ir mes jau stovėjome eilutėje 
prie bilietų kasos. Vis dėlto visiems 
mums laimė nusišypsojo gauti 
„affidavitus“ į išganingąjį traukinį, 
tik vieni gavo traukiniui 9 vai. , 25 
min., kiti — 11 valandai.

Kelionė iki pat viršūnės nėra jau 
tokia artiftia — reikia važiuoti kelio
lika kilometrų. Mat, mūsų geležinis 
arklys veža mus raitytai — aplin
kui.

Pro vagonų langus — vaizdai ir 
reginiai pasakiški.

Matome, kaip kalnų atšlaitėse 
karstosi mažučiai, tartum skruzdės, 
žmogeliai — tai Garmischo ūkinin
kai šienauja kalnų pievas. Ten pat 
pristatyta daugybė mažyčių daržinė
lių šienui sukrauti. Matome iš vie
nos viršukalnės į kitą žmones besi- 
kilnojant tam tikrais lopšiais — ka
binomis ir t. t, O mes — vis kyla
me į aukštį. Elektrinis traukinys 
sunkiai veža mus į kalną. Jis kiek 
kitoks kaip tie, kurie važinėja ly
gumose. Mūsų traukinys važiuoja 
trimis bėgiais. Vidurinysis daug 
platesnis už šoninius ir dantytas. Į 
tuos dantis kimba tam tikras krum
plėtas ratas ir traukia į viršūnę..

Pagal geležinkelį dar vis matome 
kalniečių ūkininkų trobelių, prie jų 
praknisti mažyčiai darželiai, matyti 
vištų būreliai — . Dar kiek pava

„tipiškomis“ Amerikos 
„savybėmis“. Iki 30 m. 
turėjusi keletą meilužių, 
sumoralėjusi ir ištekėju- 

nes šis turėjęs daug
Iš jo pabėgusi, kai jų ne-

Tarvainis, Gyvenimas 
1947 m. Seligenstadt, 

rotatorium, rankraščio

žiuojam — ir trobelių jau nėra. 
Čia ganosi ątšlaitėse karvės su 
skambalėliais po kaklais, ožkos rai
čiojasi pakriaušėse — juodos ir ru
dos, su ruoželiais nugarose. Po me
džiais matome piemenų būdas. Čia 
gyvybė dar klesti: auga grybų, uogų.

Dar kiek pavažiavę, visi staiga 
šokame prie vagonų langų. Pama
tome tarp aukštų kalnų labai gražų 
ežerą Eibsee, kuris atrodo tartum 
pasakoje atvaizduotas didžiulis du
benys, raitytais kraštais, pilnas, 
žalsvo gražaus vandens. Viduryje jo 
gražutės salelės, o aplinkui — pri
statyta daug viliukių. Ir čia vasa- 
rojama. Aplinkui'ežerą stūkso mil
žiniški kalnai.

Kilame dar aukščiau. Augmenija 
daug skurdesnė, dvelkia šaltokas 
oras. Keleiviai šiltus vilnonius meg- 
stinukus; kiti slides'tvarkosi . . .
Artėjame prie 7,5 km. ilgio tunelio. 

Prieš tunelį stotis. Tunelin įvažia
vus, uždegama elektros šviesa.

Tunelyje, praskrieja pro akis len
ta su užrašu: „2000 mtr. virš Ber
lyno“, dar kiek toliau — vėl lenta 
„2000 mtr. virš Muencheno“.

Tuneliu kelionė trunka 40 minu
čių. Išvažiavę iš jo, išlipom iš va
gonų į 6 laipsnių šaltį. O juk lie
pos mėnuo ...

Traukinys mus atvežė tik iki 
„Schneefernerhaus“ (2650 mtr. auk
štyje). Mes turime dar pasiekti 
„Zugspitzgipfelį“ (2966 mtr. aukšty
je) ir ten, Hannso Bartelio resto
rane alaus išgerti . . .

Liftu pakilę į reikiamą aukštį, sė
dame į kabiną, kuri mus veš į pa
čią aukščiausią viršukalnę. Apačioje 
matyti didžiulė praraja ir, jeigu 
trūktų geležinis lynas — sudiev, gy
venime brangiausias . . .

Vis dėlto laimingai pasiekėm vir
šūnę. Čia ledas, sniegas, pašliūži- 
ninkai išdarinėja savo triukus, o vir
šum galvų — skraido tik vienas ki

tas nuskurdęs kranklys ...
Kai kurie iš mūsų dar įlipo į ne

toliese esančią keterą, kurioje pa
statytas bronzinis kryžius.

Papietavę dar apžiūrėjome resto
rano patalpas, apsirūpinom suveny
rais iš kalno viršūnės ir pradėjome 
kelionę atgal.

Tenka paminėti didžiulę daugybę 
užrašų restorano patalpose, ant sie
nų ir visur, kur tik galima įrašyti. 
Ir lietuviai yra „įamžinę“ savo bu
vimą. ,

Iš kalno viršūnės grįžome tuo pa
čiu keliu ir tomis pat priemonėmis.

Dar žodelis apie pačius geležinke
lio ir visų pastatų įrengimus. Kal
nų viršūnėse esantieji pastatai pa
statyti vienos Leipzigo akcinės ben
drovės, o geležinkelis pravestas — 
Muencheno firmos. Darbas buvo 
pradėtas 1928 metais ir baigtas — 
1931 m. Prie statybos yra žuvę 18 
darbininkų, kuriems prisiminti yra 
įmūryta paminklinė lenta. Dabar
tiniu metu visus įrengimus: elektros 
jėgainę, vandentiekį, geležinkelį, 
trobesius ir t. t. eksploatuoja 18 fir
mų. Pusę viso gaunamo didelio 
pelno, (bilietas į kalno viršų — 
20 RM.) — gauna Bavarijos valdžia, 
o kitą pusę — bendrovės.

Pats Garmisch - Partenkirchenas 
yra taip pat labai graži kurortinė 
vietovė, su daugybe gražių vilų ir 
įdomių vietų. Čia yra garsus ir gra
žiai įrengtas žiemos sporto stadionas 
su įvairiausiais slidininkų šokimo i 
tolį tramplynais ir kt. 1936 m. Gar- 
misch-Partenkirchene buvo pąsau- 
linė žiemos sporto olimpijada.

Ar verta 'aplankyti Bavarijos 
Alpes? Į šį klausimą tegalima atsa
kyti tik teigiamai. Kas tik gali nu
važiuoti, turėtų neužmiršti tų vietų, 
apie kurias daugis iš mūsų tik pa
svajoti tegalėjom, nes dalykas, kai- 
buvo lyg prabangos dalykas kaina- 
navęs tūkstančius. Prūnys Alšėnas
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— Kas liečia žemę rytuose, ežerų 
srity, ten jos kaina siekia 100 dol. 
už akrą. Ten ji visa yra dirbama 
ir jau apgyventa. Į vakarus nuo 
Vinipegos žemė kainuoja 10—15 dol. 
už akrą. Be to, plačios galimybės 
yra žemę nuomoti. Dalis nuomo
jamų ūkių yra be inventoriaus, bet 
labai daug yra su visu inventorių. 
Paskolą galima gauti užstatant že
mę kaip laidą ir mokant 6% rytuo- , 
se ir 4—5% vakaruose.

Koks yra Kanadoj atlyginimas, Ir 
socialinio draudimo įstatymai?

— Normali alga fermose yra 40— 
50 dol. per mėnesį. Derliaus nu
ėmimo metu darbininkų atlyginimas 
siekia net 5 dol. per dieną. Socia
linio draudimo atžvilgiu Kanadoj 
nėra vienodumo. Pav„ provincijoj, 
kurioj aš gyvenu, savivaldybės ap
mokami gydytojai laisvai teikia dir
bantiems medicinos pagalbą. Spe
cialią paramą ir gydymą gauna mo
tinos. Pav., motinos su daugiau 
kaip 6 vaikais, gauna 30 dol. para
mos per savaitę. (L. Ž.)
JAV KONGRESO NARIAI KASSE- , 

LYJE
Kasselio „Šiandien“ praneša; kad 

rugsėjo 9 d. Kašselin netikėtai at
vyko JAV kongreso nariai, kurie 
apie valandą laiko kalbėjosi su lie
tuviais: stovyklos dir. dr. Gaižiūnu, 
LTB komiteto pirm. p. Dilba ir, ne
pasitenkinę tuo „oficialiu“ pasikal
bėjimu, patys užėjo Į pirmą pasitai
kiusį DP kambarį, kuriame rado 
lietuvį ūkininką ir du darbininkus. 
Šie pasisakė norį vykti į JAV arba 
į Kanadą. Kongreso nariai visa 
patys atydžiai stebėję ir tyrę.

PULK. K. ŠKIRPA ATRĖMĖ 
PRIEKAIŠTUS

„Chicago Daily News“ buyo įdė- 
jusios savo korespondento Airijoj 
pranešimą: „Sovietų priešas rengia
si atvykti į Jungtines Valstijas“. 
Tame rašinyje norėta atvaizduoti 
pulk. Kazys Škirpa kaipo nacių 
draugas, kurjs šioje 
daujamas.

K. Škirpa ilgai 
atsakė į padarytus 
tose pat „Chikago Daily News“.

Kaip žinome, Kazys Škirpa buvo 
Lietuvos atstovas Berlyne. Po Rib- 
bentropo-Molotovo sutarties Lietu
vos atstovybė Berlyne buvo atiduo
ta sovietams. Dabartiniu laiku jis 
gyvena Dubline, Airijoj.

Kanados žemės ūkio ministeris J. 
G. Gardneris, baigdamas savo ke
lionę po amerikiečių zonos DP sto
vyklas, DENA atstovui pareiškė, 
kad jis pasisakys už galimai dides-

„Lietuvių Žodžio“ dvigubos parei- Sunku tikėti, kad kiek nors dan
gos. Čia man šiuo tarpu ne pagirti giau į gerąją pusę galėtų nusverti
jį rūpi, bet tiek jo redaktoriams, tie svariniai (puskilegraminiai) sim-

viešai priminti tinėliai: j.e tokie- mažareikšmiai,
ypač tose šeimose, kur. yra keletas' nę DP imigracijos kvotą į Kanadą, 
porų kąsnio žiūrinčių akių. Su
prantama, Anglija turi įstatymus, 
kurie gina jes piliečių reikalus, :r 
ne mums čia patarinėti, bet jei bii- 
♦ų galima už tam tikrą sumą nusi
pirkti maisto siuntinėlius, 
kami Amerikos CARE 
(Anglijoje jų nusipirkti 
tai . džiaugtųsi tėvai 
džiaugtųsi valgydami ir 
vos gindamiesi

tiek skaitytojams 
faktiškąją padėtį, o išvadas pasida
ryti jau nebe mano reikalas. „Liet. 
Žodis“ yra anglų zonos lietuvių 
laikraštis, bet į Angliją nųsikėlusie- 
ji lietuviai kol kas gyvena tuo vie
nu noru turėti savę laikraštį. Laik
raščiui išleisti vien norų nepakan
ka, O mes nieko daugiau ir netu
rime, kaip tik norus. Iš šiokių to
kių prasitarimų matyti, kad žada
mas kiek reformuoti, moderninti ir 
didinti „Išeivių Draugas“; tai būtų 
gal pati šviesiausia išeitis, bet šio ■ siuntinėlai j’ra 
laikraščio net nematyti kai kuriose 
Anglijos lietuvių stovyklose, nors 
jis jau ir dabar mėgina būti aktu
alesnis, naujiesiems ateiviams. Kal
bama taip pat apie spaudos bendro- 

kuri imsiąnti leisti laikraštį.
žadama, rūpinamasi, kalbama... 
taip bus ir pusę metų, gal me-

žaidimas, bet 
tiems.

kaip per
siuntimai 

negalima), 
pirkdami, 

nuo džio-
vaikai. O svariniai 
greičiau tk brangus 
ne parama alkstan-

K. Barėnas 
dėkoja rašantiems iš

vę, 
Tai
Gal
tus.

O

„L. Ž.“ red.
Anglijos, tačiau prašo daugiau ra
šyti aktualiomis išeiviams temomis.

Gardneris užtikrino, kad jo įspūdis 
apie išvietintų asmenų stovyklas 
Kanados imigracijos atžvilgiu yra 
labai geras.

Į klausimą, kokios rūšies darbams 
Kanadai reikalingi darbininkai, mi
nisteris atsakė:

— Pirmiausia yra reikalingi lau
kų darbininkai, paskui anglių ka
syklų darbininkai, miško darbinin
kai. Taip pat Kanada nori priimti 
moterų siuvėjų ir tarnaičių.

Kanadoj1 gyvena tiktai 12 milijo
nų žmonių, o gyventojų skaičius ga
lėtų pakilti iki 34 milijonų. Todėl 
mums reikalingas didelis skaičius

kol kas į lietuvių stovyklas An
glijoje ateina daugiausiai „Lietuvių 
Žodžio“ (būtų gera, jei ateitų ir ki
tų lietuviškų laikraščių), taigi šis 
laikraštis daugiausiai ir skaitomas 
ir jungia anglų zonos lietuvius su 
jau esančiais Anglijoje^

Kol saulutė patekės, mes nenori
me, kad rasa mums .akis išėstų, to
dėl „Liet. Žodžio“ redaktorius pra
šome neužmiršti, kad šis laikraštis 
šiuo metu yra ir už kanalo nusika
lusių lietuvių oficiozas. Pareigos 
sunkesnės, dvigubos, bet kitos išei
ties šiuo metu nėra.

Taip pat „Liet. Žodžio“ bendra
darbiai Anglijoje gali jau nustoti 
stebėtis tuo, kad Anglijoje visko 
pilnos krautuvės: ar ne laikas bū
tų realiau pažiūrėti į savo darbo ir 
gyvenimo sąlygas. Pasidžiaugėm, ir 
gana, o juk ir rimtų reikalų mili
jonai.

Lygus ir kreivas veidrodis. Ne 
visos žinios išsitenka laikraščiuose, 
dali susigaudome kitais keliais, ypač 
laiškais. Jei reikšmingesnis kas 
įvyksta tarp Anglijos lietuvių 
laiškų sužino Vokietijoje likusieji, 
jei Vokietijoje — žinios pasiekia 
Anglijos lietuvius. Svarbiausia, kad 
jos būtų teisingos, neiškraipytos.
' Štai buvo gautas laiškas, kuriame 
parašyta, kad visa vienos stovyklos 
lietuviškoji bendruomenė, kiek jos 
liko neišvažiavusios į Angliją, iš
kelta į prastus,, vėjo susukytus ba
rakus, o jos turėtosios geros patal
pos . atiduotos vokiečiams. Įsivaiz
duokime, kaip tokią žinią išgyveno 
tie lįetuviai, kurie toje stovykloje 
paliko savo šeimas, patys išvažiuo
dami darbams į Angliją! Bet iš kitų 
laiškų paaiškėjo, kad šitoks tvirti
nimas yra pakartojimas senų, gan
dų, kol kas dar nieko bendra netu
rinčių su tikrove. Taigi visas jau
dinimasis, pasirodo, nuturėjo rea
laus pagrindo. ’■

Taigi, tiek vieni, tiek antri rašy
dami nekraipykime tikrovės, nesu
galvokime nesamų dalykų, tai ir 
laiškai daug padės tikrajai padė
čiai suprasti.

bū- 
isi-

su-

Kurie kraštai žada priimti DP
Heidelberg. (Dena) — PC IRO 

vyr. būstinė praneša, kad iki šių 
metų pabaigos vienam trečdaliui 
tremtinių iš amerikiečių zonos 
šią suteikta galimybių galutinai 
kurti kituose kraštuose.

Su 13 t valstybių PC IRO yra
dariusi sutartis tremtinių įkurdini
mui. Šios valstybės esančios pasi
ruošusios priimti per 1OO.O0O trem
tinių. Keturios tokios sutartys jau 
pradėtos įgyvendinti. Belgija iki 
spalių T d. yra pasiryžusi priimti 
17.000 angliakasių su šeimomis ir 
ateityje numato įsileisti 23.000. trem
tinių. Prancūzų Maroko iki šiol jau 
apgyvendino maždaug 350 darbinin
kų su šeimomis iš numatyto įsileisti 
10.000 bendro tremtinių skaičiaus. 
Kanada yra pasirengusi įkurdinti 
1.000 miško darbininkų ir 2000 ka
nadiečių artimųjų. Brazilija bandy
mų tikslu greitu laiku žada apgy
vendinti 1500 darbininkų su šeimo
mis. Jeigu Brazilija įsileistais trem
tiniais būtų patenkinta, numatoma 
ten suteikti įsikurdinimo galimybes 

iš .žymiai, didesniam tremtinių skai
čiui.

■ Prancūzų, vyriausybė taip pat ap
sisprendė priimti 50.000’ angliakasių 
su šeimomis. Paskutiniu metu Pran
cūzija nutarė šį planą praplėsti, ša
lia angliakasių įsileidžiant 20.000 
žemės ūkio darbininkų ir neribotą 
skaičių tekstilės ir kitokių pramonės 
specialistų. Prancūzų vyriausybė 
tremtiniams garantuojanti tas pa
čias teises, kokias turi kiti užsienie
čiai, o politiniu ten įsikūrusių trem
tinių saugumu rūpinsis IRO. Šeimų 
nariai į Prancūziją galės atvykti pė 
90 dienų. Šiuo metu prancūzų ko-

darbininkų pirmiausia pramonėj, 
kad paskui būtų galima pakelti ir 
laukų darbininkų skaičių. Dabarti
nes transporto galimybes, gaila, su
daro tik trys laivai ir lėktuvai, ku
riais galima kas mėnesį pervežti tik 
2.500—3.500 asmenų.

Ar įmanoma Kanadoje gauti dar
bo savarankiškai?

— 29% kanadiečių dirba ten, kur 
jie’ nori, ir tose srityse, kuriose no
ri. Bet jei kas yra atvežtas į dar
bą pagal sutartį, tai tas turi Sutartą 
laiką išdirbti. Tai liečia, pav., miš
kų darbininkus, angliakasius ir t.t.

Kokiose srityse išvietinti asmens 
atvežti bus apgyvendinti?

— Kanada) imigrantai reikalingi 
visose srityse. Kur kas pateks, pri
klauso nuo darbo rūšies. Cukrinių 
runkelių augintojai pateks į Onta
rio ir Alberta štatus, angliakasiai 
— į Britų Kolumbiją ir Kanados 
šiaurės sritį, miškų darbininkai — 
į Ontario štatą.

Ar įmanoma į Kanadą patekti or
ganizuotai tautinei grupei?

— Taip pat į šį klausimą sunku 
atsakyti, bet atrodo, kad didelių 
laisvų sričių nėra, kur galėtų apsl 
gyventi visa tautinė grupė.

Ar imigrantams artimesniu laiku 
bus galima pasiimti ir savo šeimas? 
. — Tuo tarpu tai tam tikrame 
laipsny įmanoma darbininkanis, ku
rie vyks į cukrinių runkelių sritis. 
Mes žinom, kad daug geriau būtų 
atgabenti žmones kartu su šeimo
mis, bet dabartiniu momentu tai, 
gaila, nėra įmanoma. Pirmiausia 
bus gabenami vaikai iki 16 metų 
amžiaus.

— Kanados įstatymai numato, 
kad kiekvienas vaikas turi gauti 
pradžios mokyklos išsilavinimą. Mo-' • 
komoji kalba mokyklose yra anglų. 
Tik vienoj provincijoj yra mokoma 
prancūziškai. Galėtų būti mokyk
los ir kitomis kalbomis. Įstatomas 
tam nenumato, kliūčių.

Koks yra kanadiečių nusistatymas 
išvietintų asmenų atvažiavimo klau
simu ir DP klausimu apskritai? ,

— Kanadiečiai, ypač tie, kurių gi
minės yra čia, yra labai suintere
suoti dėl savųjų atvykimo į Kanadą. 
Taip pat vyriausybė yra suintere
suota pirmiausia tais imigrantais, 
kurie vyksta iš Lenkijos, Austrijos 
ir Ukrainos sričių, nes iš tų vietų 
yra kilę daug kanadiečių.

Kokia kaina Kanadoj galima pirk
ti žemės ir ar šiam reikalui yra ski-

turi atvykti Austra- 
kuri parinks 12.000 

jų šeimų, iš jų 4000 
iki šių metų pabai- 

kaip numatoma, pri

misijos jau lankosi įvairiose ameri
kiečių zonos DP stovyklose.

Praeitą mėnesį Olandų atstovai 
jau pradėjo verbuoti 3500 viengun
gių vyrų ir 4500 netekėjusių moterų. 
Kaip patiriami, rugsėjo 16 d. iš 
Ambergo stovyklos į Venio (Olandi
joj) išvyksta ' pirmasis tremtinių 
transportas, susidedąs iš 2—300 pra
monės darbininkų.

Greitu laiku 
lijos komisija, 
darbininkų ir 
turį išvažiuoti 
gos. Anglija,
ims 20.000 moterų darbininkių iš 
amerikiečių zonos. Švedija, Vene- 
cuela ir Bolivija pareiškė norą įsi
leisti po 500 tremtinių šeimų, tuo 
tarpu Ekvadoras ir Cili numato 
įkurdinti po, 200 šeimų.

Argentina taip pat pareiškė, kad • 
ji domisi didesnio skaičiaus tremti
nių įsileidimu, tačiau iki šiol dar 
nesudaryta jokios sutarties. Praplės
tas Kanados planas, kaip atrodo, 
numato papildomai apgyvendinti 
dar 10.000 darbininkų. '-

KANADA ĮSILEIS DAR 45.000 
ATEIVIU

Du trečdaliai jų būsią. moterys, 
kurių Kanada ypač esanti reikalin
ga, daugiausia namų ruošos dar
bams. 7.000 ateivių Kanada atsive- 
šianti iš Anglijos, lėktuvais; 
bus DP įsileista.

10.000

UCH-AUSTRALIJOS KOMISIJA 
TĖJĘ

Uchtėje veikia Australijos 
sija, kuri verbuoja DP į Australiją.
Priima viengungius, netarnavusius 
Wehrmachte, sveikus ir t. t.

komi-

Pirmasis 4 motorų po 3.500 PS serijos B—50 superbombonešis apleidžia ' 
lėktuvų' fabriką Boing, Seattle, JAV. Šiuo tolimojo veikimo bombo
nešiu būsianti aprūpinta JAV karo aviacija. (dpd-Keystone)

Lietuvių evangelikų jaunimo
suvažiavimai

šalyje nepagei-

neužtrukdamas 
jam priekaištus

Svariniai siuntinėliai — tai vie
nintelė galimą priemonė padėti Vo
kietijoje likusiems šeimos nariams, 
bet niekas nededa galvos, kad 46- 
kie siuntinėliai būtinai pasieks ad
resatą. Vokietijoje likusiemą skau
džiausiai yra jaučiamas valgio rei
kalas. Kas pateko į Angliją, tam 
šis klausimas nebeaktualus ar bent 
lengyai išsprendžiamas. O Vokieti
joje liko kaip tik tie. tautinės ben
druomenės nariai, kurių organizmas 
greičiausiai pajunta neprivalgymą 
— visokio amžiaus vaikai, vaikų 
naudai kąsnio atsisakančios moti
nos, iš šalies niekada kąsnio nepa-. 
gaunantieji invalidai ir seneliai, 
daug mažų vaikų turinčios ar ne- 
norėjusios išsiskirti šeimos. ■ Todėl 
man yra tekę girdėti su rūpesčio 
priegaide lūpose kalbant tėvą, pali
kusį Vokietijoje šeimą:- „Nieko dau
giau nenoriu, tik kad mano vaikai 
kaip ners išsimaitintų, kad negautų 
džiovos!“ ‘

Pusbadis- gyvenimas, sunkiai iš- 
kenčiamos / žiemos ne vienam šian
dien dar krykštaujančiam vaikui 
nepataisomai • išbaltys skruostus.

Greičiausias pasaulio automobilis, pastatytas Anglijoje, kuriuo John 
Cobb JA Valstybėse 1947. 9. 16 pasiekė naują greitumo rekordą, pada
rydamas per vai. 634 km. (dpd-Keystone)

Garbingi svečiai tautos šventėje
Wehnen prie Oldenburgo. Tautos 

šventė rugsėjo 8 d. praėjo susikau
pimo ir dvasios pakilimo ženkle. Iš 
ryto 9 vai: stovyklos stiebe suple
vėsavo mūsų trispalvė, kuriai soli
darizuodama pakilo ir brolių latvių 
vėliava. Po pritaikintų ..vakarinių 
pamaldų buvo iškilmingas aktas.

Plačią ir turiningą paskaitą skaitė 
p. Astramskas. Minėjime dalyvavo 
ir Oldenburgo apygardos Mil. Gov. 
viršininkas pulk. Scarp ir 11 DPACS 
direktorius Mr. Me Quie. DPACS-o 
direktorius savo žodyje palietė dar
bo būtinumą tremtyje ir 
aktualiuosius dirbančiųjų 
Po jo kalbėjo pulk. Scarp: 
lyvavęs jūsų , tautinėse
taip pat mačiau jūsų Nepriklauso
mybės sukaktuvių minėjimą, o šian-

nušvietė 
reikalus. 

„Esu da- 
šventėse,

dien atvykau, žinodamas, jog šven
čiate savo tautos šventę. Žinau, kad 
jūs daug vargote ir kentėjote, netek
dami savo artimųjų, savo tėvynės ir 
viso, kas brangiausia. Jūs pergyve
note ir naciškąjį Hitlerio , režimą. 
Aš jumis didžiuojuos ir prižadu vi
sokeriopą paramą, kokią tik leis 
mano, kaip kario ir viršininko galia. 
Pabrėžiu, — kalbėjo šypsodamasis, 
— kad pabaltijiečiai yra vieni iš 
puikiausių žmonių, kurios man teko 
sutikti Vokietijoje..Svečiai ma
loniai sutiko atsakinėti į klausimus. 
Pasipylus įvairiausių klaūsimų ban
gai, jie kantriai aiškino ištisą va
landą.

Minėjimas užbaigtas „Aušros 
sūnų“ vaidinimu. B. Banga

Lietuvių evangelikų tremtyje pri- jo referatas „Tremtinių parapija“, 
skaitome apie 10.000. 1946 m. Šeš
tinėse Hanau stovykloj sušauktas kunigą Preikšaitį, kad „Tiesos Bal- 

. tremtyje esančių lietuvių evangeli- se“ užleistų du, puslapius jaunimo 
kų suvažiavimas. Jamė buvo nu
statytos bažnytinio gyvenimo’ gai
rės ir sudaryta laikina Vyr. Bažny
tinė Taryba. 1946 m. lapkr. 9 ir 10 
d. Lebenštete susirinko teisėtai iš
rinktas sinodas, kuris išsirinko se- 
niorą ir nuolatinę' Vyr. Bažnyčios 
Tarybą. Senioru išrinktas liet. kun. 
J. Pauperas iš Miuncheno ir Tary
bos pirmininku Prof. Dr. O. 
naitis iš Hanau.

Pagaliau 1947. VII. 26—28 
lietuvių evangelikų jaunimo 
žiavimas Niendorfe, prie Baltijos 
jūros, kuriame dalyvavo 132 atsto
vai. Suvažiavimas pradėtas kųn. 
Urdzės sveikinimo kalba ir giesme 
„Mielas jaunime, viltie busimosios 
gadynės“. Liubecko parapijos ta
rybos' pirm. mjr. J. Šimkus pasakė 
visus, sujaudinusią sveikinimo kal
bą. Suvažiavimo tema buvo: Krikš
čioniškoji pabėgėlių parapija. Kiek
vieną dieną vyko biblijos valandė
lės. Kun. Keleris pranešė apie pa
saulinį liuteronų suvažiavimą Lun
de (Švedijoj), kuriame jis atstovavo 
lietuvių evangelikų bažnyčią. Pe
dagogas A. Vėlins skaitė paskaitą: 
„Jaunimo lavinimasis tremtyje“. 
Popiet įvyko jaunimo valandėlė su 
deklamacijomis bei choro ir kvarte
to giedojimų. Sekmadienis užbaig
tas laužu prie Baltijos jūros, kuri 
mus dvasioj jungė su mūsų bran
gia tėviške. Visoj 
atsispindėjo mūsų 
jos didelis ilgesys.

Suvažiavimas nutarė: 1. prašyti

Sta-

d. d.
Suva-

reikalams. Šį skyrių tvarkyti pa
kviestas mok. A. Vėlius. 2. Suva
žiavimas pageidauja glaudaus ben
dradarbiavimo su Pabaltijo Krikš
čioniška Studentų Draugija. Siūlo
ma suorganizuoti mūsų studentus ir 
abiturijentus, kad jų pagalba būtų 
galima pagyvinti jaunimo darbą. 3. 
Kreiptis į Vyr. Bažnytinę Tarybą, 
kad visi Anglijon išvykę evangeli
kai būtų suregistruoti ir kad ji da
rytų žygių atatinkamose įstaigose, 
jog evangeliškas jaunimas būtų iš
vežtas grupėmis. 4. Paraginti mūsų 
jaunimą, kad bendradarbiautų Ame
rikoj leidžiamam evangelikų laik
raštyj „Gimtinės Garsai“. Priimti 
sveikinimai: Vyr. Bažnytinei Tary
bai, Maž. Lietuvos Tarybos pirmi
ninkui, pasauliniams bažnyčių or
ganams Ženevoj ir aktyviems jau
nimo bičiuliams.

Suvažiavimas, tris dienas intensy
viai dirbęs, užbaigtas pirmadienio 
vakare maloniu pobūviu, kuriame 
kun. Urdzė tarė užbaigos žodį, pa
dėkodamas organizatoriams, atsto
vams ir bičiuliams, Šveicarijos bei 
Amerikos liuteronų bažnyčių atst<>: 
vei poniai Bodensieck Liubecke, ku
rie mus įgalino tą suvažiavimą Įvyk
dyti ir 132 žmones visą laiką nak- 
vinti ir maitinti.

laužo programoj 
tėvynės meilė ir

lietuvių evangelikų 
krikščionišką, religini

po iškilmingų pamal- 
evangelikų bažnyčio-

— kultūrinę veiklą stovyklose ir nu-, 
statyta tolimesnės veiklos progra
ma. Ypatingas dėmesys buvo at
kreiptas į sekmadienio mokyklų 
steigimą, kur 
vaikai gautų 
pagrindą.

Sekmadienį, 
dų Neuštadto
je, iš Luebecko į suvažiavimą at-x 
vyko JAV liuteronų bažnyčių są
jungos atstovė ponia Bodensieck ir 
ponas Senft. Ponia Bodensieck svei
kino suvažiavimą, pasidžiaugdama 
gražiu evangeliškojo lietuvių jauni
mo darbu ir pažadėjo apie tai pra
nešti Amerikos jaunimo ir studentų 
krikščioniškajai draugijai. Ponas 
Senft, kuris neseniai atvyko iš 
Amerikos ir perims ponios Boden
sieck pareigas, savo kalboje pasi
džiaugė čia atvykęs ir tolimesniam 
darbui prižadėjo visokios paramos. 
Po sveikinimų poniai Bodensieck 
buvo įteikta gėlių ir dovanų, 
žiavimas baigėsi prie vakare 
štato skautų suruošto laužo.

PADĖKA 
dalyvavusiems 

mylimo sūnaus ir bro-

Suva- _ 
Neu-

mūsų

PRANEŠIMAI
Detmolde, Wittjestr. 14, Spaudos 

Skyriuje, galima užsisakyti tik da 
bar išėjusią iš spaudos anglų kalbai 
mokytis knygelę „Angliški Pasikal
bėjimai“.

NORINTIEMS VYKTI ARGENTI
NON

Generaliniam Argentinos Migra
cijų Departamento direktoriui Dr. 
Peraltai pasitraukus ir jo pareigas 
perėmus pulkininkui DiaUa, iš pa
matų pasikeitė visa atsikvietimo 
procedūra. Kas iš savo giminių ga- 
vd darbo sutartis arba affidavitus, 
tie, greičiausiai, galės vykti pįrmoj 
eilėj, kai tik atvyks Argentinos 
imigracijos misija (greitu laiku ji 
turinti išvykti).

Anksčiau kasdien- buvo išduoda
ma apie 250 leidimų, o dabar jau 
išduodama apie 1.800 kasdien. Tu-’ 
rime-užtikrinimą, kad greitu laiku 
bus galima gauti leidimus atsikvies
ti giminėms ir iš Vokietijos.

Argentinoje susikūrė Pabaltijo 
tautų Imigracijos reikalams komite
tas, kurį sudaro du estai, du latviai 
ir vienas lietuvis. Komiteto parei

gą ištirti, ar kviečiamieji atatinka 
Argentinos imigracijos reikaląvimus 
ir paduoti norinčių atvykti sąrašus. 
Patvirtintas sąrašas jau skaitosi lei
dimu; jis siunčiamas į tą Argenti
nos konsulatą, kurio sričiai pri
klauso lape pažymėti kandidatai, 
vizoms gauti. Nuorašas eis D. P. 
organizacijoms, kad praneštų vizų 
gavėjams ir kad išgautų leidimą iš 
okupacinės vyriausybės nuvykti pa- 
žymėtan konsulatan. IRO pagelbė
sianti apmokėti keliones.

Norį vykti tepaduoda tvarkingus 
savo šeimų sąrašus, kiekviena šei
ma atskirame ■ lapelyje, mašinėle 
parašant vardūs, pavardes, gimimo 
datą ir vietą, amatą, religiją ir ad
resą. Viską prašome siųsti adre
suojant:

A. L. Balsas, Casilla de Correo 
303, Bs. Aires, Argentina.

Būtų praktiškiausia nurodyti bent 
vieną pažįstamą Argentinoje. Są
rašus geriausiai siųsti laikraščių re
dakcijų ar kitų D. P. komitetų pa
tvirtintus.

Kas davė nepilnas žinias, tiems 
negalima gauti leidimų.

A. L. Balso Redakcija

a) Lietuvos Antinacinės Rezisten
cijos buv. Politinių Kalinių S-gos 
š. m. rugpiūčio mėn. 21 d. suvažia
vime išrinktoji Centro Valdyba pa
siskirstė taip: Kun. Vytautas Pik
turna — pirmininkas, ' Vaclovas 
Alksninis — vice-pirmininl^is, Juo
zas Kojelis — sekretorius, Kųn. 
Jurgis Parancevičius — iždininkas, 
Povilas Žičkus — valdybos narys, 
Jonas Rimašauskas — Tautinės 
martyrologijos skyr. vedėjas, b) Są
jungos adresas: Mūnchen 27, La- 
monstr. 21. c) Tautinės martyrolo
gijos sk. vedėjo adresas: Jonas Ri
mašauskas, Bonn a/Rhein, Moltke- 
str. 3.
LAIŠKAS „LIETUVIU ŽODŽIO“ 

REDAKCIJAI
S. m. rugsėjo m. 9 d. gavau laiš

ką iš Mosquera, Columbia, išsiųstą 
saleziečio V. Dubinsko 20. VIII. 
1947 m. Jame tarp ko kito rašoma:

— Jeigu jums yra lengva praneš
ti per spaudą ponui Šerkšnui su 
šeima, kun. Jauniui, kun. Valevi
čiui ir vienuolei Vaičiūnaitei apie 
jiems gautus leidimus, prašau tai 
padaryti. Ir kiti leidimai, kai bus 
gauti, taip pat tuojau pranešime. 
Vizų jie turi prašyti Kolumbijos 
konsulate Paryžiuje.

Visiems, 
brangaus ir 
lio Viktoro laidotuvėse, vienokiu ar 
kitokiu būdu padėjusiem's bei pa- 
reiškusiems užuojautos, nuoširdžiai 
dėkojame, ypatingai klebonui kun. 
J. Starkui, p. p. Puškoriui, mokyt. ' 
Būlakienei, Šimkams, Smitams ir p. 
Binkevičiui.

Liūdinti Manglicų šeima
PADĖKA

Haslacho lietuvių kolonija, su
prasdama sunkią lietuvių studentų 
materialinę padėtį parodė gražų 
lietuvių visuomenei pavyzdį paau
kodama Akademiniam Šalpų Fon
dui RM 1.000,—.

Lietuvių Studentų Centrinė Atsto
vybė Vokietijoje studentų tremtinių 
vardu visiems aukojusiems nuošir-

Keletai savaičių praėjus nuo pir
mojo lietuvių evangelikų jaunimo 
atstovų suvažiavimo Niendorfę, š. 
m. rugpjūčio mėn. 23 ir 24 d. įvyko 
antras suvažiavimas Neuštate. Su
važiavimui vadovavo kunigai Urdzė 
ir Preikšaitis. Svarstant aktualius

Pirmadienį kun.
skaitą
tyje“ ir kun. Keleris „Reformacijos lietuvių evafigelikų jauninto reika- 
raida.". Seniorui lie. kun. Pauperui lūs tremtyje, buvo nutarta pagy- 
negalint pačiam dalyvauti, skaitytas vinti evangeliškojo jaunimo religinę

Trakis skaitė pa- 
,Lietuvis evangelikas trem-

Pildydamas šį pageidavimą pra
šau Tamstų paskelbti žinutę laik
raštyje.

Reiškiu pagarbą
- J. Pyragius 

1947. IX. 10 d.
Gr. Hesepe

SKELBIMAS
I-sis Lippstadto pašto ženklų auk

cionas įvyks š. m. lapkričio mėn. 
26, 27 d. d., Lippstadt (Westf.), Sū- 
dertor 12, trys min. nuo gelež. sto
ties, viešbuty Stuka. Norintieji gali 
jau dabar užsisakyti varžomųjų žen
klų katalogą.

Dipl. ekon. Ričardas Estka, Lipp
stadt (Westf.), Langestr. 17, Post- 
fach 161.

PAIEŠKOJIMAI
109. Petronis A., gyv. Muenchen 9, 

Ohlmuellerstr. 14/11 b. Ittlinger, 
ieško Eduardo Jurgelevičiaus iš 
Kauno, kil. iš Čekiškės valšč., buv. 
RAD. Žinantieji prašomi atsiliepti.

110. Uleckas Antanas, gim. 1907 
12. 8, kil. iš Pabališkių k., Prienų 
valsč., gyv. (21a) Neubeken 133 
(Westf.), ieško giminių bei pažį
stamų.

111. Charlotte Bakutis, gyv. Pio
neer Dairy Farm R 1, Porterfield, 
Wis„ USA., ieško savo giminių: Ro
mano Kavaliausko iš Plungės, Al
fonso Sidaugos ir Liucijos Sidaugai- 
tės iš Joniškio.

112. Juozaitis Juozas, gyv. 6909 
Superior Ave., Cleveland 3, Ohio, 
USA., ieško brolių Juozo ir Antano 
Levanauskų, kil. iš Prienų.

113 Lukošius Petras, gyv. c/o Mrs. 
Wiltshire, Warren Lodge, fepsom 
Downs, Epsom Surrey, England, 
ieško Antano Martišiaus, sūn. Kazio, 
kil. iš Paliepių bažn., Airiogalos 
valsč., Kėdainių ap., dirbusio Fir
moje Fried v. Neuman Marktl im 
Traisental, Nieder-Donau. Žinan
tieji prašomi atsiliepti,

114. Gruen-Grynaitė Anna, gyv. 
Kobenhavn, D.R.K., Ballonparken 
Lejern, Danmark, ieško brolio Georg 
Gruen arba Jurgis Grynas, gim. 
1898 m. V. 3, Kybartuose. Žinan
tieji prašomi atsiliepti.

LAIŠKAI
Gauti laiškai iš Amerikos šiems 

asmenims: Stonienė Anna, 33/35 
DPAC, nuo Anthony Kaminsky ir 
Vincui Stasiūnui, gyv. Seedorf 
Camp, nuo B. Stasiūnas. :

džiai dėkoja. f 1
Taip pat dėkojame Darmstadto 

Aukštosios Technikos Mokyklos 
klausytojams ir studentų technikų 
akademinių darbų parodos Rebdor- 
fe organizatoriams, kurie iš parodos 
pajamų paskyrė RM 641,75 lietuvių 
studentų šelpimui. Linkėtina, kad 
ir kiti kolegos pasektų šiuo pavyz
džiu, kuris yra ne tik materialinės, 
bet žymiai didesnės moralinės ver
tės.

Lietuvių Studentų Centrinė 
Atstovybė Vokietijoje

LITHUANIAN! WEEK1Y 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.

CCG (BE)
Spaudžia Borek & Geiser, Detmold
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