
Ar Rusija išeis iš JT?
ĮŽANGINĖS KETŲRIŲ DIDŽIŲJŲ KALBOS. DAUGUMA JT NARIŲ UŽ MARSHALLIO PASIŪLYMUS. 
EUROPOS EKONOMINIŲ BĖDŲ SĄRASAS JAU VAŠINGTONE. PASIKEIČIA KARINIAI GUBERNA
TORIAI BRITŲ ZONOJE. VAKARINĖSE ZONOSE DEL SAUSRŲ BUSIĄ SUMAŽINTOS MAISTO NORMOS.

Rugsėjo 16 d. prasidėjusi 55 tau
tų JT sesija jau pirmąją savaitę pa
teikė didžių staigmenų. JAV užs.

dentus, nes buv. komisijos egzisten
cijai padarė galą Sov. S-ga su savo 
veto.

bių vadovų protuose aiškus įsitiki
nimas, kad be griežtos linijos su 
sovietais susikalbėti bus neįmano-
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Anglija atvirai remia Marshallio pasiūlymas
MACNEIL GRIEŽTAI ATSAKE Į VIŠINSKIO KALBĄ

reikalų ministras Marshallis savo 
pasakytoje kalboje pasiūlė

eilę esminių pakeitimų pačioje 
JT ORGANIZACIJOJE.

Į šią programą įeitų veto teisės su
siaurinimas, sukūrimas naujų JT 
organų su ypatingais įgaliojimais, 
kurie perimtų kai kurias ST funk
cijas.

Savo 7 punktų programoje, kurią 
galima lyginti su amerikiečių „tai
kos planu“,

Marshallis reikalavo sukurti pa-

Jis toliau reikalavo 'į dienotvarkę 
įrašyti Palestinos klausimą ir Korė
jos problemos sprendimą pavesti JT 
pilnačiai. Marshallis

labai aštriai kritikavo sovietų 
siūlomąjį nusiginklavimo pro
jektą. Jo nuomone, ligi pasau
lyje nėra tarptautinio pasitikėji
mo ir nėra sudaryta taikos su
tarčių su Vokietija ir Japonija 
bei sukurta tarptautinė taikos 
pajėga bei atominės energijos 
kontrolė, tol negali būti kalbos

ma. Mes tai dabar aiškiai matome 
iš siūlomų į dienotvarkę įrašyti 
punktų.

Kyla klausimas, ar susiaurinus 
vėto teisę ir įkūrus ypatingąją ta
rybą, Sovietų Sąjunga galės likti JT 
organizacijoje. Į šį klausimą bandė 
atsakyti rugsėjo 16 d. „Daily Tele
graph“. ■ Laikraštis rašė, kad

nieko ypatingai nenustebintų, 
jeigu šios sesijos viduryje Sov. 
Rusija pasitrauktų iš JT orga

nizacijos.
New York. (DPD-Reuter). D. Bri 

tanijos ministeris McNeil, pirma- 1 
dlenį, kalbėdamas JT pilnaties po- 1 
sėdyje, pareiškė D. Britanijos vy- i 
riausybės viltį, kad JT pilnatis pa- i 
sistengs pagrindinai ištirti JAV užs. 1 
reik, ministerio Marshallio padary- i 
tus pareiškimus, ypač tuos, kuriuo 1 
se jis siūlė įsteigti nuolatinę taikai į 
ir saugumui išlaikyti tarybą.

Atsakydamas į Višinskio pasaky- i 
tą JT pilnatyje kalbą, McNeil so- : 
vietų atstovo nusiskundimą dėl JAV 1 
bendradarbiavimo stokos pavadino 1 
„juokingu“.

Dėl Višinskio puolimų prieš Mar- 1 
shallio planą atgaivinti Europai Mc- 1 
Neil pareiškė: „Niekas Paryžiuje • 
susirinkusių 16 tautų nevertė ir po- 1 
litiškai nediskriminavo. Jų vyriau- ’ 
sybės -pakvietimą priėmė laisvai. 1 
Višinskis nori pasidaryti per daug 
teisingu tik todėl, kad iš šitų tautų ' 
buvo pareikalauta bendromis pa- ’ 
stangomis suplanuoti sunkumuosna 
įstrigusio Europos ūkio atkutimą. 
Višinskis tvirtina, kad JAV esančios 
apgavikės, kenkiančios taikai ir pa
žeidžiančios mūsų , tarptautinę 
struktūrą. Iš kur tokie kaltinimai? 
Čia glūdi vidujinis prieštaravimas, 
kurį mes paprastai vadiname ne
protinga ir neatsakinga propaganda.

Savo vyriausybės vardu aš norė
čiau pakartoti, kad mes -esame pa- , 
siryžę _ pripažinti teisėtus Rusijos 
reikalavimus. Aš norėčiau dar kar
tą nurodyti, kad mes vertinam šir
dingus santykius su Sov. Sąjunga. 
Mes esame pasiūlę jai dalyvauti 
mūsų susitarime. Mes buvome pra
dėję su Rusija tartis dėl prekybos 
sutarties ir, jei tik Rusija būtų su
tikusi tesėti savo finansinius įsipa
reigojimus, mes buvome pasiryžę 
derėtis ir toliau.“

Tada McNeil pateikė pavyzdžių, 
kuriuos jis laiko Sovietų Sąjungos' 
,-,noro bendradarbiauti 'stoka?. Jis 
ypač pabrėžė Sovietų nusižengimus 

' dėl nusiginklavimo ir dėl atominės 
energijos.

„Savo vyriausybės vardu aš dar ną ir paaiškina, kuriuos ginklavi- 
kartą noriu patvirtinti, kad negali mosi monopolius jo vyriausybė su- 
būti jokio sistemingo nusiginklavi- tinka pavesti tarptautinei nuosavy- 
mo tol, kol kolektyviniam saugu- bei ir kontrolei?“ 
mui nėra sukurta reikalinga plat
forma. Mano vyriausybė yra pa
reiškusi ir dar kartą tai daro vėl, 
kad D. Britanija taip svarbiu nusi
ginklavimo klausimu užims vado
vaujantį vaidmenį, jei tik tautos 
įstengs sukurti tokią kolektyvinio 
saugumo sistemą, kurioje galėtų 
kiekvienas bendradarbiauti. Bet 
kol šiuo klausimu esama paslapčių 
ir kol vienas ar kitas iš šios siste
mos išsijungia, tol reikia skaitytis 
su nepasitikėjimu. Jei Sovietų Są
junga kaltina karą kurstant, tai ge
riausia ji padarytų atidarydama sa
vo vartus, kad kiekvienas galėtų 
ateiti ir pamatyti, kas ten vyksta“.

Nutilus aplodismentams, McNeil, 
aštriai žiūrėdamas į Višinskį, pagy
rė JAV politiką atominės energijos 
klausime ir sušuko: „Jei p. Višins
kis nori ką nors dėl mano pareiš
kimų pasakyti, tegu ateina į tribū-

Baigus kalbą, McNeil susilaukė 
tokio pritarimo, 
metu dar niekas nėra susilaukęs.

SOVIETAI GRASINA
— DPD. IX. 23. Iš JT sovietų de

legacijos po McNeil kalbos pareikš
ta, kad jeigu JT pilnatis bandys 
priimti Marshallio pasiūlymus, tai 
Sov. S-ga tam priešinsis visomis 
įmanomomis priemonėmis. Ypač 
ji priešinga ypatingosios JT 55 at
stovų tarybos sudarymui. Jeigu so
vietams šitai nepavyktų sutrukdyti, 
tada Sov. Rusija Amerikai pateik
sianti stambią staigmeną.
SUDARYTA VENGRIJOS VYRIAU

SYBE
Berlynas, IX. 24. Po ilgų derybų 

rugsėjo 23 d. buvęs min. pirm. Di- 
nyees sudarė naująją vyriausybę. Ją 
sudaro: 5 komunistai, 
4 smulk. ūkininkai 
ūkininkai.

Min. pirmininko 
kom. Rakoszy. Taip
kalų ministras yra komunistas.

DPD. IX. 23. Iš New Yorko pra
nešama, kad JAV mokslininkai- su
rado būdus padaryti nekenksmingo
mis atomines bombas dar joms tebe
sant priešo lėktuvuose.

— DPD. IX. 23. Pranešama, kad iš . 
spalių 4 į 5 d. 3 vai. naktį Vakarų 
Vokietijoje įvedamas normalus lai
kas. Tuo metu laikrodžiai pasukami 
1 vai. atgal.

kokio šios sesijos

4 socialistai, 
ir 2 tautiniai

pavaduotojas 
pat užs. r*ei-

Tsaldaris, Graikijos populistų vadas. 
Dabartinėje vyriausybėje — 
pirm, pavaduotojas ir užs. reik, 

nistras '

min. 
mi-

ČEKAI IR SLOVAKAI
Nuo karo pabaigos Rusija yra bu- išmėgintų prisitaikymo savybių;, 

vuai didžiausiu ginčo kaulu tarp čekų jie žino) kad jie turi bendradarbiauti 
ir slovakų. Čekai tikėjosi, parodę su čekais ir, gal būt, pagal čekų sąly- 
protingą nusileidimą Rusijos norams 
ir reikalavimams užsienio politikoje, 
gauti laisvas rankas viduje. Bet yra 
aišku, kad jų ūkis ir politika kas kar
tą vis glaudžiau pritvirtinami prie Ru- 
sjos žvaigždė*. Vienintelis slovakų 
pasitenkinimas šiandien yra galėjimas 
pasakyti: „Mes jiems sakėme, kad taip 
bus.4*

Nuo to laiko, kai Čekoslovakijos vy
riausybė pasitraukė nuo Marshallio 
plano, per visą respubliką perėjo ne 
tik nusivylimo, bet ir baimės jausmas- 
Dalykai, kuriuos jie bandė sulaikyti 
prieš dvejus metus, 
Lapas yra užverstas, ir jie pamatė sa
vo mėgiamo posakio — „M^es galime 
daryti, kaip norime, kai Rusija žino, 
kad ji gali mumis pasitikėti“ — tuš* 
tumą.

Prahoje šiandien <ik komunistai yra 
iškėlę galvas. Galima pastebėti, kad 
juo arčiau Rusijos sienos, juo neri
mas didesnis. Taip, pvz., socialdemo
kratų organas Novy Den dar drįso pa
kelti balsą prieš vyriausybės sprendi
mą.

Tokie reiškiniai jau nepasirodo 
vakijos spaudoj, nes ji turi 100 
sieną su Sov. Sąjunga. Įtempimas 
čekų ir slovakų auga. Centrinės 
riausybės Prahoje santykiai su Slova
kija yra viena dagiausių respublikos 
problemų. Košicų programa, nustaty
ta dar prieš rinkimus, Čekijoje atnešė 
laimėjimą komunistams, o katalikų 
pergalė Slovakijoje paskatino slova
kus į visai savarankišką* savo reikalų 
tvarkymą. Po rinkimų pasirodė ženk
lų. kad komunistų kontroliuojama 
centrinė vyriausybė bando tokį sava
rankiškumą užgniaužti.

čekai yra prisitaiką žmonės: jei da
bartiniai jų kaimynai vienoje pusėje 
būtų hotėntotai, o antroje — šimpan
zės, tai jie tuojau šoktų gaminti pir
miesiems karolius, o antriesiems riešu
tus ir įrodinėtų, kad jų misija yra 
sintetinti dvi kultūras.

Bet slovakai yra išradinga tauta, 
mėgstanti spalvingumą ir savo stiliaus 
pomėgius, kurių neišnaikino nei veng
rai nei čekai. Jiems nepatinka čekų 
priekaištai, kad jie' esą atsilikę. Jie 
tikisi pakelti savo žmonių gyvenimo 
lygį ir pašalinti primityvius metodus 
ūkyje ir fabrikuose, šie žmonės da
bar yra vadinami paprastu „reakcio
nierių44 vardu. Paskaičius kurį nors 
Prahos kairiojo sparno laikraštį, at
rodo, kad Slovakija yra sąmokslinin
kų lizdas, pilnas baisiųjų klerikalų, 
bendradarbiaujančių su nepataisomais 
Hlinkos agentais ir siekiančių nuvers
ti demokratiją.

Yra tiesa, kad slovakai neturi čekų

Bet

apie nusiginklavimą.stovią tarptautinę tarybą taikai

Prezidentas Trumanas Petropolyje, Panamerikos konferencijoje, kalba
si su Brazilijos prezidento Dutra (vidury) ir JAV pasiuntiniu Rio de 
Janeiro Pawley (dešinėje). •• (dpg-Keystone)

kuri 
vų.

ir saugumui užtikrinti,
susidėtų iš 55 valstybių atsto- 
Ši taryba turėtų veikti ligi 

1948 m. rugsėjo mėn. Po to pilna
ties susirinkimas galėtų nutarti, ar 
ši taryba liktų pastoviu organu. 
Marshallio-pasiūlymu, veto teisė di
džiosioms valstybėms turėtų, būtį 
susiaurinta tais atvejais, kada rei
kalinga JT ūkinio ar karinio įsiki
šimo.

Savo kalboje Marshallis reikalavo 
sudaryti naują Balkanų komisiją, 
kuri sektų Graikijos pasienio inci-

gas. Jie be abejonės įsidėmėjo tą ne’ 
rūpestingą' manierą, dėl kurios mažo
ji Rutenija buvo atiduota ir pasiliko 
už tikros Europos geležinės uždangos. 
Apverkdami viltis, kurias jie iš anksto 
buvo įdėję į naują respublikos konsti
tuciją, vis dėlto jie žino, kad čekai 
nėra linkę į tariamus žaidimus, ir kad 
jie negali gauti didesnės autonomijos 
už savo pačių rūpesčiu išsikovotą. Bet 
jie negali visai užmiršti, kad buvo la
bai puiku, kai jie turėjo savo mažą 
valstybę.

Slovakams karas buvo pats geriau- 
pagaliau įvyko, sias metas. Dar ilgai po to, kai dau

gumas Europos kraštų nuo Vokietijos 
atkrito, vokiečiai atvykdavo į Bratis
lavą ir į Tatrų kalnus pavalgyti, nusi
pirkti medžiagų, laikrodžių ir puikiai 
praleisti laiką.

Į Prahos komunstų priekaištus — 
dėl separatistinio judėjimo, santykių 
su Austrijos fašistais ir JAV palaiky
mo, Hlinkos gvardijos atgaivinimo — 
slovakai atsako šaltu juoku.

(The Observer, July 20, 47) 
PARTIZANŲ VEIKLA JUGOSLA

VIJOJE
„Manchester Guardian Weekly“ 

korespondento pranešimu iš Vienos, 
Jugoslavijoje veikia prieštitiniai 
partizanai, kurie yra susiorganizavę 
į keletą organizacijų. Vakarinėje 
Serbijoje, apie Chachak ir Moravi
jos slėnyje, veikia sušaudyto gene
rolo Michailovičiauę četnikai, vado
vaujami ----- 
Pavlovič.
20.000 vyrų, 
dinėja 
geležinkelį.
dijo ryšį su četnikų vadais 
nėję Italijoje.

Smulkesnis partizanų 
vadovaujamas Popovičiaus, 
Montenegro- pasieniais.

Be to, Kroatijoje veikia pogrindi
nės ūkininkų partijos karinė orga
nizacija „Krišari" (kryžiuočiai), ku
rių veikla labiausiai pasireiškianti 
kalnuotoje srityje į šiaurę nuo Za
grebo. Jų skaičiuojama per 50.000 
vyrų. Jie turėję keletą kautynių 
su vyriausybės kariuomene ir ke
lias dienas buvo užėmę vieną plie
no fabriką prie Zagrebo.

Be šitų Kroatijos 
veikiančios ustašių 
santykiai su Krišari 
ra visai aiškūs.

Partizanai susilaukia pritarimo ir 
paramos ypač tose srityse, kuriose 
jau iš seno pagal tradicijas yra įsi
vyravęs paprotys nusižengus įstaty
mams pabėgti į miškus.

Tvirtinama, kad partizanai turį

Komunistai nužudė Petkovą
BBC. IX. 2J). Pranešama, kad 

rugsėjo 22 d. naktį centriniame So
fijos kalėjime buvo pakartas Bulga
rijos opozicijos vadovas Nikola 
Petkov.

Pabrėžiama, kad Petkovas vokie
čiams okupavus Bulgariją buvęs re-. 
zistenėliCb sąjūdžio vadovu ii 'pli- 
taręs minčiai bendradarbiauti su 
komunistais. Tik vėliau, pamatęs ti
kruosius komunistų kėslus, jis perė
jęs griežton opozicijon. Nieko nepa
dėjo nei- Anglijos, Amerikos ir Pran
cūzijos vyriausybių nei Žmogaus 
teisių lygos atstovų kreipimasis į 
Bulgarijos vyriausybę Petkovo ne
nužudyti . . .

— DPD. IX. 23. Iš Pressburgo pra
nešama, kad Slovakijoje . susektas 
naujas suokalbis. Esą jau suimta 
20 asmenų, jų tarpe užsienio agen
tų. Suokalbininkai turėję ryšius su 
slovakais emigrantais.

— BBC. IX. 20. New 
sėjo 20 d., vėžio ligos 
mirė buvęs New Yorko 
mistras ir priešpaskutinis UNRRA 
vyr. direktorius La Guardia. Jam 
priskiriama daug nuopelnų už New 
Yorko administracijos sutvarkymą. 
Tain pat nepagailėjo panegyrikos 
žodžių už jo veiklą esant UNRROS

Yorke rug- 
pribaigtas, 

miesto bur-

l direktoriumi Višinskis. Pabrėžiama, 
kad jo tėvas buvo italas, o motina

■ žydė.
1 — DPD, IX. 21. Vokietijos so

cialdemokratų partijos vadas Schu- 
macheris išvyko į

'■.kur dalyvaus. JAV 
' važiavime.
‘ — DPD. IX. 21.

riausybė praneša laimėjusi stambų 
mūšį su partizanais rytinėje Kretos 
dalyje. Esą sunaikinti beveik visi 
banditai, o gyvieji pasidavę nelais- 

: vėn.
Kitomis žiniomis, šiaurės ir vidu

rio Graikijoje po 10 d. pertraukos 
vėl prasidėję mūšiai su komunisti- 

. nėmis bandomis.
į — DPD. IX. 21. Graikijos vy- 
, riausybė praneša, kad reorganizuos 
t ir sustiprins armiją. Šiam planui 

pritaria JAV atstovai Graikijoje, 
. kurie pažadėjo visišką paramą.
, — DPD. IX. 22. Persijos parla

mentas nesutinka ratifikuoti Qua-
. vam Es Sultaneh, dabartinio minis- 
i terio pirmininko, pasirašytos su so- 
’ vietais žibalui eksploatuoti sutarties. 
. Parlamentarų nuomone, Sultaneh 
s neturėjęs sutarčiai pasirašyti parla- 
i mento įgaliojimų.

San Francisko, 
profsąjungų su-

Graikijos vy-

Tik Gu- 
pritarė

Bidault,

Slo- 
km 

tarp 
vy-

pulkininkų Paloševič ir 
Jų priskaitoma iki 
Iš šios srities jie pul- 

Belgrado—Nišo pagrindinį
Šie partizanai turį ra- 

centrl-

dalinys, 
veikiąs

teritorijoje dar 
grupės, kurių 
partizanais nė-

Anglijos Darbo ministenui (j. Isaacs lankantis Full sultone stovyKloje 
įteikiama lietuvių dovana: J. Vainausko išdrožinėta vaisiams lėkštė. 
Iš kairės: R. J. Allan, p. Žmuidzinienė, Mr. G. Isaacs (užpakaly) Mr. 
Todd — ilgus metus buvęs turtų valdytojo pavaduotoju Mrs. Isaacs, 
Mr. T. Mande, Darbo M-jos atstovas Full Suttone M. J. Hardie, N. S. 
H. C. direktorius, Mr. Warrant ir J. Dėdinas.

nemaža šalininkų Jugoslavijos ar
mijoje ir nuolatinius ryšius su tarp 
Miuncheno ir Milano pasislėpusiais 
kroatų kvislingais 
Kvaranu ir kt. (M.

TRUMPOS
Londonas, DPD.

„Times“,
Haj Amln ei Husseini įspėjo JT Pa
lestinos reikalams tirti komitetą ne
mėginti įgyvendinti savo plano, nes 
jo įgyvendinimas sukelsiąs kraujo 
praliejimą.

Den Haag, DPD. Sultonas Hamio 
von Pontianaka pareiškė Amsterda
mo rabinui, kad Vakarų Borneo ga
linti priimti visus Europos žydus. 
Darbo pakaksią vienam milijonui 
žmonių.

PLAČIAI KELIAMAS MUITŲ 
UNIJOS KLAUSIMAS

Skandinavijos bloko valstybės — 
Švedija, Norvegija, Danija ir Islan
dija — tariasi dėl muitų unijos. 
Prancūzija jau pareiškė sutikimą

Ante Paveliču, 
G. W. VIII. 28). 
ŽINIOS

_ Kaip praneša 
didysis Jeruzalės muftis sudaryti muitų uniją su visomis 

Europos valstybėmis. Prancūzija 
jau tariasi dėl muitų unijos su Ita
lija. Turkija ir Graikija jau bai
gianti muitų uniją sudaryti. Muitų 
unijos klausimas kilo ir šešiolikos 
valstybių konferencijoje Paryžiuje. 
Tuo būdu visas laisvasis pasaulis 
jaučia reikalą nusikratyti visokios 
rūšies varžtais ir įgyvendinti juo 
didžiausią laisvę, kuri patarnautų 
ir valstybių ir jų piliečių gerovei.

Net ir Manuilskis rugs. 22 d. JT 
posėdyje pasakė, kad, priėmus 
Marshallio pasiūlymus, griūsianti JT 
organizacija.

Rugsėjo 23 d. antroji JT sesija 
baigė įžanginius debatus. Paskuti
niu kalbėjo JT gen. sekretorius 
Trigve Lie. Jis kvietė didžiuosius 
surasti bendrą kalbą ir

nedidinti prarajos, kuri vis di- ’ 
dėja tarp JAV ir Sov. Rusijos.

Jis priminė Stalino, Churchillio ir 
Roosevelto susitikimą Teherane, kur 
jie pasižadėję po karo duoti taikin
gą gyvenimą visoms tautoms.

Dabar prasidės tikrasis JT darbas 
komisijose. Reikia laukti, kad susi
kirtimai tarp Rytų ir Vakarų bus 
dažni ir komisijose. Jau IX. 23 Vi
šinskis puolė Argentinos atstovą, 
kad jis pasiūlęs Italijos taikos sutar
ties reviziją ir veto teisės peržiūrė
jimą.
' Baigiant šiuos debatus, pilnatis 29 

balsais prieš 11 ir 6 susilaikius, nu
tarė sudaryti atskirą komisją, kuri 
išnagrinėtų Palestinos klausimą.

Vykstant karštiems ginčams New 
Yorke, Paryžiuje atliktas konkretus 
darbas. Rugsėjo 22 d. ten 16 vals
tybių atstovai, pirmininkaujant Be- 
vinui,

pasirašė Europos ūkinio ben- 
, dradarbiavimo planą. _

Po to jis specialiu lėktuvu buvo iš
vežtas į Vašingtoną ir perduotas 
Trumanui. Rugsėjo 24 d. Trumanas 
ir Marshallis turėjo aptarti, kaip šį 
planą reikės vykdyti. Šiomis dieno
mis JAV prezidentas nuspręs, ar 
reikia sušaukti ypatingąją Kongre
so sesiją Marshallio planui disku
tuoti. ' > •

Kongreso sluoksniuose ypatingo
sios sesijos sušaukimas nėra per
daug teigiamai vertinamas. Esą 
dalis kongreso narių yra Europoje 
ir tiria 
padėtį, 
goję ir 
tikrąją

Dabar galutinai nustatyta, kad 
Amerika ligi 1951 m. turėtų su
teikti Europai 22,4 milijardo do

lerių.
Šie pinigai padėtų atsigauti ekono
miniam gyvenimui ir įgalintų 
bilizųotl valiutas bei sustiprinti 
ropinius prekybinius ryšius.

Reikia manyti, kad ne be tam 
rų politinių priežasčių

nuo lapkričio 1 d. Britų zonoje 
pasikeičia gubernatoriai.

Buvęs šios zonos karinis gubernato
rius oro maršalas Sir Sholto Doug
las, jam pačiam prašant, atleidžia
mas iš eitųjų pareigų ir ’ jo vietą 
užima dabartinis jo padėjėjas gen. 
Įeit. Sir Brian Robertson.

Apie naująjį gubernatorių pasaky
tina, kad jis yra gimęs 1896 m. Tr 
savo karjerą pradėjo armijoje. Jis 
yra baigęs karo akademiją ir daly
vavo ’pasauliniame kare, kaip kari- 

1933 m. jis
apleido armiją ir perėjo Dunlop-gu- 
mos įmonėsna kaip antrasis šios fir
mos atstovas, o vėliau buvo šios 
bendrovės atstovu Afrikoje. ■

Šio karo metu jis buvo 8 armijos 
administracinės tarnybos šefas; Nuo 
šio karo pabaigos jis visą laiką bu
vo D. Britanijos atstovu kontrolinė
je sąjungininkų taryboje.

Sakoma, kad jis yra griežtas 
pavaldiniams, turi nepaprastą 
mintį, savivaldą ir puikiausiai 
savo reikalą.

Vakarinėse Vokietijos zonose, už
sitęsus kaitroms 
antrosios pusės, 

kalbama apie 
krizę

Ypatingai blogas esąs bulvių der
lius. Dabar gyventojai žiemos me
tui gausią tik po 1 centnerį bulvių. 
Dėl pašarų stokos reikėsią išskersti 
gyvulių. Bavarijoje ir kitose pietų 
Vokietijos provincijose jau
prasidėjęs gyvulių skerdimas ir 
ventojams duodamas po 1 kg. 
sos priedo. Šios žinios kalba, 
ankstyvąjį pavasarį jungtinėse
nose gali būti rimtas bado pavojus. 
Šį įspūdį sutvirtina ir tas faktas, 
kad Amerikoje šių metų javų der
liai yra blogoki.’ Esą nebūsią ko iš
vežti.

Reikia tikėtis, kad okupacinės 
įstaigos galės nukreipti šį gamin
gą pavojų. A. B.

PERSKRIDO ATLANTĄ BE 
LAKŪNŲ

BBC. IX. 23. JAV armijos lėktų- 
vas „Skymaster“, vairuojamas auto
matinių pilotų iš taip vadinamojo 
„smegenų centro“ rugsėjo 22 d. lai
mingai perskrido Atlantą. Per 10 
vai. nuskrista 3800 klm. Lėktuvas 
pervežė 14 keleivių ir 9 įgulos vyrus.

Pilotai, skridę šiuo lėktuvu, pa
reiškė, kad dabar jie pasitikį auto
matais geriau, negu patys savimi. 
Vyrauja nuomonė, kad netolimoje 
ateityje per Atlantą bus skrendama 
bet kokiam orui esant be žmonių 
pilotų.

ekonominę Senojo Pasaulio 
Jie grįšią tik spalių' pabai- 
tik tada bus galima žinoti 

Europos 'ekonominę būklę.

sta-
eu-

tik-

Baigdamas savo kalbą, jis kvietė 
susirinkusius apsvarstyti jo pasiūly
mus, kurie prisidėtų prie JT orumo 
iv veiksmingumo atstatymo.

Po to kalbėję Kanados, Argenti
nos ir kt. Pietų Amerikos valstybių 
atstovai pilnai pritarė Marshallio 
mintims. Argentinos atstovas rei
kalavo, kad Italijos taikos sutarties 
revizija, 5 valstybių į JT priėmimo 
klausimas ir veto klausimui aptar
ti speciali konferencija būtų įrašyta 
į šios sesijos dienotvarkę.

Tik Lenkijos atstovas Modzelews- 
ki priešinosi Marshallio pasiūlymų 
įgyvendinimui, nurodydamas, kad 
šitai pažeis JT Chartos nuostatus ir 
suardys penkių didžiųjų bendradar
biavimą. *

Įdomiausias buvo Višinskio 'pa
reiškimas, padarytas suvažiavimui 
rugsėjo 18 d.

Griežtu tonu jis
kaltino Ameriką ruošiantis nau
jaip karui ir šia linkme varant 
nepaprastą propagandą. Jis pa
punkčiui atmetė visus Marshal
lio pasiūlymus, nurodydamas, 
kad Amerika Graikijoje ir Tur
kijoje remia reakcionierius, 

kurstančius karą.
Jis 8 žymius amerikiečius — JAV 
Prekybos ministrą Harriman, Fi
nansų ministrą Snyder, gen. Dra- 
fer, v amerikiečių atstovą prie JT 
John Forster Dulles ir kt. — pava
dino ypatingais karo kurstytojais. 
Iš anglų kurstytojų' esąs Churchillis, 
jo sūnus ir kt. Jis pasiūlė rezoliu
ciją, kad pilnatis pasmerktų karo 
kurstytojus ir juos atitinkamai nu
baustų.

Po jo kalbėję N. Zelandijos, Olan
dijos ir ktf kraštų atstovai rėmė 
Marshallio kalbos punktus, 
dijos atstovas Kiselevas 
Višinskio mintims.

Rugsėjo 20 d. kalbėjo
nors ir neaiškiai, išsisukinėdamas ninkas, Prancūzijoje, 
pasisakė už Marshallio mintis ir JT 
nuostatų reviziją. Bidault nuomo
ne, 

dabartinių nesusipratimų prie
žastys nėra Chartos nuostatuose, 

bet yra kur kas gilesnės.
Reikią pataisyti patį gyvenimą, ta
da daug kas pasikeisią. Jo kalba 
buvo, gana nuosaiki, bet turėjo kai 
kurių kompromisinių užuominų.

Rugsėjo 22 d. paskutinis keturių 
didžiųjų kalbėjo D. Britanijos at
stovas McNeil. Jis priminė; kad 
Bevinas jau 2 metai, kaip stengiasi 
susiaurinti veto teisės panaudojimą, 
tačiau praktika parodė, kad šito 
neįmanoma pasiekti. Todėl

D. Britanija pritaria Marshallio 
pasiūlymui sudaryti 55 valstybių 
tarybą ir susiaurinti veto teisę.

Jis išryškino tas Višinskio kalbos 
vietas, kuriose šis pareiškė, kad 
Maskva drebanti iš baimės prieš 
Atėnus ir Ankarą. Jis tai pavadino 
juokingu farsu. Churchillio paly
ginimą su Hitleriu McNeil pa
juokė, nes 1940 m., kada vokiečių 
lėktuvai, varomi sovietų benzinu, 
bombardavę Londoną (salė nepap
rastai plojo ir tik pirmininkaujantis 
įstengė nuraminti), tada Churchillis 
vaikščiojęs Londono gatvėmis, kel
damas londoniečių dvasią ir kvies
damas juos priešintis užpuolikui. 
Nesą nė vieno komunisto, kuris bū
tų tiek kovojęs prieš nacius kaip 
Churchillis.

Prieš tai, rugsėjo 21 d., JT dieno
tvarkei nustatyti komisija įrašė į 
šios sesijos dienotvarkę visus Ar-

. gentlnos pasiūlymus, Marshallio 
sumanymus ir Višinskio reikalavi
mą, kad būtų nubausti karo kurs
tytojai. Dienotvarkės komisijos 
posėdžiai buvo gana audringi, nes 
prieš Argentinos ir JAV dienotvar
kės punktus griežčiausiai pasisakė 
Sov. S-gos ir Lenkijos atstovai.

Dabar prasidėjusi JT sesija aiš
kiausiai parodo tas aistras, kurio
mis gyvena šių laikų žmonės. Per 
2 metus susikaupė Vakarų valsty-

savo
at- 

žino

ligi rugsėjo mėn.
jau rimtai
būsimąją maisto

šią žiemą.

dabar 
gy- 
mė- 
kad 
zo-
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atstovas F. C. Manne- 
trumpai tikrino užsire- 

pirmuosius lietuvius 
vyrus j Australiją. Ta

reikalų supratimo

vardais savo

reikia?
mes renkame

emigracijos ga
limumai

(Iš pasikalbėjimų su PC IRO AREA
TEAM 901 atstovu F. C. Mannering)

Rugsėjo 17 d. Flensburgo lietuvių 
stovykloje lankėsi PC IRO AREA

■ TEAM 901 
ring, kuris 
gistravusius 
viengungius
proga į šį IRO atstovą buvo kreip
tasi, su eile DP emigraciją liečiančių 
klausimų, į kuriuos p. Mannering 
maloniai atsakė.

— Kokios yra artimiausios emi
gracijos perspektyvos? _

— Dabar vykdoma’ namų ruošos 
darbininkų verbavimo • į Kanadą 
schema/kuri apima tik netekėjusias 
moteris. Atrodo, kad iki spalių 
mėn, pabaigos į Kanadą galės iš
vykti 4000 moterų. , Po to", greičiau
sia, lapkričio mėn., bus vykdoma 
kita schema į Kanadą, būtent: dra
bužių siuvykloms bus ieškomi siu
vėjai, kirpėjai, lygintojai, ir t. t. 
Siuvykloms bus verbuojama 2000 
darbininkų, moterų ir vyrų. Aus
tralija tuo tarpu ima tik 1000 neve- 

’ dusių vyrų, paprastiems darbams. 
Galimas dalykas, kad vėliau Aus
tralijon galės išvykti ir moterys. 
Visi šie skaičiai liečia tik britų oku
pacinę Vokietijos zoną. '

— Visos šios emigracinės schemos 
liečia tik jaunus ir nevedusius DP. 
O kokios galimybės numatomos iš
vykti vedusiems bei šeimoms? ’

— Šeimų klausimu tuo tarpu dar 
. sunku ką nors tikresnio pasakyti.' 
Neoficialiai galiu pasakyti, kad, ga
limas dalykas, sekanti schema į Ka
nadą (siuvykloms) palies ir vedu
sius. • Tačiau tuo atveju pirmiausia 
galės išvykti tik šeimų galvosi Aš 
pats apie 10 metų esu gyvenęs Kar 
nadoje, o taip pat esu buvęs ir 
Australijoje, — pabrėžė p. Manne
ring, — pažįstu tų kraštų gyventojų tuos dalykus atskirti. Prie objekty- 
nuotaikas bei valdžios ir atitinkamų vaus elgesio sunku prikibti. Tokiu 
įstaigų pažiūrą. į emigrantus, ir ga- atveju nesunku yra reikalas įšsiaiš- 
liu visiškai tikrai pasakyti, kad jei 
emigrantas 
dingas darbininkas bei naujojo kraš
to pilietis, tikriausiai nębus. jokių 
sunkumų ir jo šeimai, laikinai pasi
likusiai Vokietijoje, patekti į tuos 
kraštus. Už kelių mėnesių ne tik 
kad Australijos ar Kanados atitin
kamos įstaigos sutiks priimti tokias 
šeimas, bet dargi .tų šalių vyriausy
bės padės joms nuvykti ir net ke
lionę apmokės. Neoficialiai galiu 
pasakyti, kad šių savanorių darbi
ninkų šeimas, kurie artimiausiu me
tu išvyks į Australiją, po 4—5 mė
nesių Australija' paims, žinoma, jei

. ten nuvykusieji gerai užsirekomen
duos. Miškų darbininkai šiemet Ka- 
nadon nebebus verbuojami. Kitais 
metais, .reikia tikėtis, Kanada pri
ims didesnį' miškų darbininkų skai
čių.

—' Kada numatoma išgabenti į 
Angliją išvykusiųjų likusias šeimas?

— Britų Darbo Ministerijos pa
tvarkymu, dabar pravedama šitų 
šeimų registracija. Galimas daly
kas, pusantro ar dviejų mėnesių lai
kotarpyje jos taip pat bus išvežtos 
Anglijon.

Šioje vietoje buvo užsiminta, kad 
iš Anglijos siunčiamieji likusiems 
šeimų nariams' stovyklose dovanų 
pakietėliai, kurie dažnai išsiunčiami 
su anglų maitinimo įstaigų sutikimu 
(jų kontroliuoti įr atžymėti), net per 
pusantro ar du mėnesius nepasiekia 
adresatų. IRO atstovas šiuo atveju 
patarė tokius pakietėlius adresuoti 
iš Anglijos ne per vokiečių paštą, o 
karišku paštu, 
neturėtų žūti’ i 
greičiau pasiekti.

— Kokios galimybės išvykti į Pie
tų' Ameriką?

— Tuo tarpu platesnių emigracii 
nių galimybių į Pietinę Ameriką nė
ra. Visai Neseniai aš kalbėjau'su 
Brazilijos konsulu, — pareiškė p. 
Mannering, — kuris atsakė, kad į 
Braziliją tuo tarpu tegali savo lėšo
mis išvykti tik tokie asmenys, kurie 
ten turi giminių. Jų giminės Brazi- 

i lijoje turi sutvarkyti imigracinėse 
įstaigose dokumentus, garantuoti at
vykėliui darbą bei pragyvenimą, o 
tada savo lėšomis emigrantas galės 
važiuoti. Apie emigracinius galimu-

■ mus į kitas Pietų Amerikos valsty
bes negalėčiau tuo tarpu nieko kon-

. kretaus pasakyti.
Pasikalbėjimo pabaigoje p. Man

nering pastebėjo, kad kiekvienas 
šiuo metu iš Vokietijos išvykstantis 
DP turi būti naujoje vietoje geras 
savo tautybės ambasadorius. Visos 
valstybės tuo tarpu teįsileidžia tik 
mažesnius emigrantų kiekius.Jei jais 
bus patenkintos, tai tikriausiai vė
liau įsileis ir didesnius DP kiekius 
su šeimomis. F. C. Mannering pa
stebėjo, kad Kanada esanti labai pa
tenkinta pirmaisiais atvykėliais pa- 
baltiečiais, į tą kraštą. Miškų dar
bininkai ten pavyzdingai pasirodę, 
todėl esą galima tikėti, kad kitais 
metais Kanda priimsianti didesnį 
DP pabaltiečių skaičių.

ypač jeigu ne^usigundysime asme
niškumu, nors, kaip patarlė sako, 
„savi marškiniai arčiau kūno“ ir 
kai nusistatysime būti ne klusniais 
bet kokių įsakymų pildytojais, o 
savo tautiečių, nelaimingųjų DP, 
reikalų gynėjais. Ne' kam kitam 
mums reikalingi ir komitetai, ir ko
mendantai.

Sis reikalas dabar primenamas 
todėl, kad naujai tvarkai atėjus, at
siranda naujų „pavojų“. Dabar 
daugelio stovyklų vadovavime atsi
randa jau daugiau savų žmonių. 
Skirti jie ar rinkti — nesvarbu. 
Svarbu, kad jie mūsų tautiečiai. 
Ypač- svarbu, kad jie gauna atsa-. 
kingų pareigų. Taigi, tenebus atsi
tikimų įsivaizdavimo, kad jie jau 
gavo valdžią ir todėl su savo tau
tiečiais gali nesiskaityti ar net ir 
„atsiskaityti“. Šiuo atveju mes ga
lėsime pasidžiaugti, kad užėmę tam

ja už vieną ekerį 10 dol. Per
kant visą šitą plotą — padarytų di
delę nuolaidą. Liepos mėnesio gale 
BALF pirm. Kun. Dr. J. Končius ir 
Maine Valstybės Baltų Tremtinių 
Komiteto pirm. Tėv. Just. Vaškys, 
OFM. ir Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM. aplankė aukščiau minėtą že
mės plotą. Mr. Wittman žemė yra 
netoli Chirryfiel, Maine miestelio 
(8 mylios nuo Atlanto). Yra čia

Maine žinomas ir kaip turistų 
kraštas. Tūkstančiai, Maine ežerų, 
gražūs pušynai, 600 mylių fiordais 
išraižytas jūros pakraštys, vėsus va
saros klimatas, puikūs kurortai, kas
met sutraukia milijonus turistų iš 
Amerikos ir Kanados. Iš turistų 
Maine valstybė turi 130 mil. dolerių 
pajamų.

Turime vadavaujamudsius veiks
nius, esame sukūrę savo LT Ben
druomenę ir visose stovyklose išsi
renkame jos komitetus. Jeigu ne vi
sur turime komitetus, tai jau visur 
turime stovyklų vadovus, komen
dantus ar panašiais 
tautiečius.

Kam viso to mums
■ Savaime aišku, jog
žmones tam, kad jie atstovautų mus 
pas tuos, nuo kurių priklausome.

Ką gi tas atstovavimas reiškia?
Mums jis reiškia tiktai viena: 

visada, visur ir visame kame ginti 
mūsų, reikalus. Mūsų: kiekvieno 
tremtinio individualiai, mūsų ben
druomenės, mūsų tautos.

Kas visa tai supranta, tam nesun
kus yra atstovavimas. Nesunkus ta 
prasme, kad jo uždavinys visuomet 
tarnauja jo tikslui, kuris vienas ir
vienintelis — visada, visur ir vi-, tikras pozicijas, mes daugiau ir ge- 
same kame.

Ne gi tam mes renkame savo žmo
nes pareigoms, kad jie sunkintų.mū
sų ir taip jau sunkų būvį.

Tuo tarpu vis dar girdėti nusiskun
dimų tai neobjektyvumu, tai sava
naudiškumu, tai pasinaudojifnu pri- 
vilegijuotįa padėtimi siaurai asmeni
niams savo reikalams bei tikslams.

.Skaudu ir liūdna dėl tokių reiš
kinių, nors reikia pripažinti, kad šis 
reikalas, palyginus su nesena praei
timi, žymiai pagerėjo. Bet dar vis 
pasitaiko nesąmoningumo ir gilesflio 
reikalų nesupratimo faktų, dėl ku
rių kenčia mūsų gi tautiečiai, ken
čia ir bendras lietuviškasis reikalas.

Suprantama: niekas visiems neį
tiks , ir nepatiks. Suprantama ir tai, 
kad yra priekabingų žmonių, ku
riems nerūpi objektyvi tiesa. To
kiems neįtiksi. Bet vis dėlto nesunku

riau galėsime padėti savo tau
tiečiams tremtiniams.

Būkime tat supratingi, žmoniški 
ir solidarūs. Tą mums diktuoja tau
tinių, pilietinių ir žmoniškųjų pa
reigų supratimas ir bendrieji mūsų 
tikslai. . J. Kardeliu,

Tokia antrašte „Darbininko" lai
kraštyje (rugp. 29 d.) lietuviai pran
ciškonai paskelbė ilgą straipsnį. 
Įdomesnes jo ištraukas duodame sa

vo gerb. skaitytojams
Amerikos Maine valstybė, kur jau 

gyvena Lietuvos pranciškonai, kom
paktiniam lietuvių apsigyvenimui 
turi didžiausių galimybių. Pati val
stybė kviečia baltus — lietuvius, 
latvius ir estus — .atvykti ir koncen
truotis vienoje vietoje kuriant kai- nemaža upių ir ežerų. Žemė tinka
mus ir miestelius. Šiuo reikalu ma 
Maine valstybės parlamentas priėmė 
įstatymą ir pavedė krašto Ūkio Kė
limo Komisijai jį vykdyti. Komisija 
yra taip pat įgaliota derėtis su JA 
Valstybės Departamentu, kad leistų 
baltams vykti į Maine valstybę ir

■ padėtų jiems čia pirktis valstybinių 
ar privatinių nuosavybių. Tuo reikalu 
į Valstybės Departamentą kreipėsi 
ir pats Maine gubernatorius A. 
Hildreth.

KAINOS IR GALIMUMAI
Maine krašto Ūkio Kėlimo Komi, 

sijos vykdomasis sekretorius E. 
Greaton kompaktiniam lietuvių ap
sigyvenimui yra numatęs Šiaurinėje 
Maine dalyje 36 tūkstančių ekerių 
žemės plotą. Visas šitas žemės plo
tas priklauso Mr. Wittman iš Mill
bridge, Maine. Savininkas reikalau-

ūkininkavimui. Nuosavybėje 
esąs 2000 ekerių miškas tinka staty
bai. Šis žemės plotas tiktų bent 3000

nu- 
Vo- 
stu-

STUDENTAI Į MAINE
Maine valstybės vyriausybė rūpi

nasi taip pat, kad krašto universi
tetai ir kolegijos kviestų iš Europos 
baltus ir jiems duotų stipendijas,

lietpvių ' tremtinių šeimų apgyven- Maine valstybės mokslo įstaigos 
dinimui.

Tiek lietuvių tremtinių perkėlimui 
į USA, tiek jų įkurdinimui Maine 
valstybėje yra galimybių gauti pa
ramos iš Jungtinių Valstybių, iš 
IRO, iš Maine valstybės, iš duosnių 
Amerikos lietuvių ir žymių lietu
vių bankininkų.

Jei šio projekto įgyvendinimas 
užsitęstų ilgesnį laiką, lietuviai 
tremtiniai turėtų neišsisklaidyti po 
visą Maine valstybę, kuri yra dides
nė už Lietuvą, bet kaip galima kur
tis vienoje vietoje. Šiuo metu Maine 
pigiomis kainomis parduodama 
daugybė ūkių. Pav., netoli 
stinės 
kėse, 
čių 
ūkių 
stono, 
tuvių skaičius. Už 3000 dol. būtų ga
lima gauti ūkį su 250 ekerių žemės, 
gyvenamais namais ir kitais ūkio 
trobesiais. Savininkai sutiktų moke
stį priimti ir dalimis. Mainė valsty
bės gyventojai, sužinoję, kad baltai 
kuriasi jų krašte, mūsų komitetui 
papigintomis kainomis siūlo par
duoti savo ūkius.

Maine ūkininkai verčiasi neblogai. 
Visoje Amerikoje ypatingai garsios 

paminėjimo: jaunas, Maine ūkininkų auginamos bulvės, 
lietuvių komiteto pir- -Labai išsiplėtęs ir pieno ūkis. Gyven- 

K. Lederis, kompoz. St. 
aktoriai p. Lėmešytė- 

p. Dikinis, komitetų

mato pakviesti iš Heidelbergo 
kietijos Universiteto 100 baltų 
dentų.

Į Maine valstybę numatoma 
pat perkelti ir Baltų Universitetą.' 
Quoddy miestelio įsigijimu ir viso 
Baltų Universiteto perkėlimu rūpi
nasi BALF.

taip

’ 1870 m. Maine valstybės vyriau
sybės kviečiami į Maine atvyko ne-

1 mažas skaičius švedų, kurie šiauri
nėje Maine dalyje įkūrė miestelį 
Stockholm ir visą švedų apgyven
dintą sritį pavadino Naująja Šve
dija — New Sweden. Jei. Lietuvos 
Nepriklausomybės klausimas ilgiau 
nebūtų išspręstas, galimas daiktas,

’ kad ir lietuvių tremtinių didelis , 
! skaičius atvykęs , į Maine įkurs lie

tuviškus miestus: Vilnių, Kauną, 
Klaipėdą. Galime sulaukti tos die
nos, kada Maine taps Naująja Lite-

’ tuva >— New Lithuania!

kainomis
Pav., netoli _so- 

Augusta, Fayette apylin- 
parduodama 12 ūkių, esan- 
vienoje vietoje. Daugybė 
parduodama netoli. Lewi- 
kur jau gyvena nemažas lie-

Rugsėjo 8-oji Anglijoje
i nuvykę mūsų tautiečiai1 įspūdžio. Jausmingos p. Lemešytės- 

neužmiršta svarbiųjų Dikinienės ir p. Dikinio deklamaci
jos, greitomis sudaryto vyrų kvar
teto nuotaikingos dainos, dviejų 
lietuvaičių duetas ir ypatingai gra
žiai atlikti tautiniai šokiai apie va
landą žavėjo pilnutėlę salę žiūrovų. 
Svečiai anglai visą pasirodymą ly
dėjo triukšmingais plojimais ir žo
džiais reiškė pasitenkinimą ir pa
dėką.

Už šventės ir koncerto pasisekimą 
verti viešo 
energingasis 
mininkas p. 
Gailevičius, 
Dikinienė ir 
nariai, dainininkės, dainininkai, tau
tinių šokių šokėjai. Kelios lietuva- 
tės atvažiavo dalyvauti programoje 
net iš kitos stovyklos. Bendromis 
pastangomis mes susikūrėme jaudi
nančią Lietuvos dalelę ir, Ifiek ga- . 
Įėjome, garsinome Tavo, Vargše 
Tėvyne, didžiąją ka'nčią.

Albinas M.

Anglijon 
tremtiniai 
savo (autos reikalų. Tai rodo gra
žus kad ir Rugsėjo 8-osios minėji
mas stovyklose. Tuo tarpu turime 
pranešimus tik iš dviejų stovyklų.
1. MALVERN WELLS WORC STO

VYKLOJE
Ši stovykla, iš kurios skirstoma į 

darbus, yra vadinamojoje Anglijos
Šveicarijoje, netoli Worcestershire. 
Pro šią stovyklą jau praėjo keli 
tūkstančiai atvykusių iš kontinento 
savanorių darbininkų. Rugsėjo pra
džioje buvo apie 700 žmonių, jų 
tarpe apie 130 lietuvių. Nuolatos 
stovykloje dirbančių yra 32 lietu
viai, kiti — laikini gyventojai. Vie
tinio Lietuvių S-gos D. Britanijoje 
skyriaus pastangomis buvo suruoš
tas Tautos šventės minėjimas.

Nors lietuvių tik */» visų Hoste- 
lio gyventojų, bet rugsėjo mėn. 8-ji 
diena visame . Hostelyje praėjo lie
tuvių tautos šventės ženkle. Ben
drojoj lentoj, kurioje skelbiama 
dienos darbų programa, buvo veik 
tik mūsų šventės minėjimo .tvarka
raštis. Globos valdininko Mr. Cross 
dėka, visa stovykla buvo lyg pri
versta gyventi su mumis.

Iškilmingos pamaldos buvo
laikytos anglų parapijos bažnyčioje. 
Iš anksto' buvo pranešta, jog pa
maldos bus pritaikintos lietuvių 
tautinės šventės minėjimui, ir dauę. ateiti, 
anglų dalyvavo pamaldose. Mišias į.__ _
laikė lietuvis kunigas Kairiūnas; bažnyčioje, 
asistavo ir pamokslą angliškai sakė sį 
anglų kunigas, parapijos klebonas. 
Vargonais grojo stovykloje gyve
nantis kompozitorius p. St. Gailevi- 
čius. .Prie altoriaus, tautiniais dra
bužiais apsirengusių 4-rių lietuvai
čių garbės sargybos asistuojama, 
vyro rankose buvo laikoma Lietu
vos trispalvė. Anglai mus sekė ir 
kai kurie išbuvo iki pat pamaldų 1947 m. rugsėjo 8 dieną susirinkę 
galo. Prieš lietuviškąjį pamokslą

. . . kinti ir išaiškinti. Ir tiesa paaiš-
pasirodys esąs pavyz- kėja.

Komendantai ar kiti musų rink
tieji pareigūnai dažnai aiškinasi, 
kad iš jų reikalauja tie, nuo kurių 
jie priklauso. Tai yra natūralu. Tas, 
kas valdo, tas ir reikalauja. Tie rei
kalavimai juk ir patenkinami, ypač, 
jeįgu jie teisėti ir teisingi. Yra rei
kalavimų, kurie būtini pildymo,, ir 
pildomi. Dėl jų nei kalbos nėra.

Tačiau yra labai daugelis reikalų, 
kurie feikalautojams ir reikalauja
miesiems yra ne tie patys. Maisto, 
buto,' suglaudinimo, aprūpinimo, 
darbo ir tt. reikalai yra labai skir
tingos vertės reikalautojams ir rei
kalaujamiesiems. Čia jau mūsų 
dažnai reikalaujama negalimo. Rei
kalaujama kartais virš mūsų jėgų 
ir'išgalių arba aiškiai mums nenau
dingai ir net kenksmingai.

Ir reikalų su mumis nedaug: dar
bas, maistas, butas ir šiek tiek kul
tūrinių būtenybių.

Darbo mes norime, bet darbo 
prasmingo, kuris, be to, mūsų neiš
naudotų. Jeigu mus verčia dirbti 
neprasmingą ir1 mus išnaudojantį 
darbą, tai mes ir pasipriešihame. 
Tokiu 
ginti, 
vieno 
ir reikalo nespręsti paviršutiniškai.' buvo sugiedotas Lietuvos himnas, 
trafaretiškai. Ypač nedera komen
dantams aiškintis: valdžia iš manęs 
reikalauja, — aš ir pildau. Ne! Ko
mendantas turį žinoti savo stovyklos

Jo nuomone, tada būseną, turi žinoti ir atskirų šeimų 
ir adresatus turėtų

atyeju mūsų atstovai turi mus 
Jie turi atsižvelgti ir i kiek- 
mūsų individualius savumus

at-

■ Apie lietuvių įsikūrimą Maine 
valstybėje dien. „Draugas“ rašo: 
Mūsų tautiečiai įsikūrę Maine val
stybėje jaustųsi daug jaukiau, negu 
kur kitur. Būdami krūvoje jie su
darytų ir mažą tautinį kultūros ži
dinį, tikrąjį lietuvybės branduolį, iš 
kurio lietuviškoji šviesa sklistų ir į 
visas kitas Amerikos lietuvių 'kolo
nijas.“

tojai taip pat verčiasi žuvininkyste, AMERIKOS LIETUVIAI RŪPINASI 
kailių gamyba ir vėžių gaudymu.
Per metus iš Maine į visas Jung
tines valstybes eksportuojama apie 
14 mil. svarų vėžių. .Maine mies
tuose daugiausia koncentruojasi po
pieriaus, batų- ir. audeklo fabrikai.

Lietuvos Valstybės ir tautos atsto
vui šiame krašte, kad nesiribosime 
vien savo materialinio gyvenimo 
sutvarkymu, bet būsime jautrūs 

2. MARKET-HARBQROUGH PE- lietuviškiems reikalams ir nepame- 
REINAMOJOJE STOVYKLOJE sime iš akių ir širdžių vyriausiojo 
Šioje stovykloje Tautos šventė šiandien kiekvienąm /patriotui lier 

atšvęsta gana kukliai, nes tik pas
kutiniu momentu privačių iniciato
rių grupė ėmėsi ją organizuoti. Mat, 
buvo tikėtasi, kad šventę ruoš Lie
tuvių S-gos' skyriaus valdyba, ta
čiau šioji net į minėjimą nesiteikė

Šventė prasidėjo pamaldomis
, __  Vakare buvo posėdis

su prakalbomis, ' sveikinimais ir 
Tautos himnuA Susirinkimas nuta
rė pasveikinti Anglijos Darbo mi
nister}, VLIKą ir minister} Balutį.

J. M. G.
J. E. Ponui Darbo Ministeriui

Lietuviai, esantieji Market Har- 
borough pereinamojo} stovykloj,

tuviui tikslo! visomis išgalėmis 
siekti Tėvynės išlaisvinimo ir reng
tis grįžti J išlaisvintąją Lietuvą lai
kui atėjus, kokios bebūtų joje tuo
met materialinės gyvenimo sąlygos 
ir su kokiais ūkiniais sunkumais, 
.betektų į ją grįžus susidurti.

Drauge reiškiame Tamstai padė
ką už- ligšiolinį rūpinimąsi mūsų 
reikalais, mūsų reikalų gynimą D. 
Britanijos valdžios įstaigose ir lin
kime sėkmės tolimesniame Tamstos 
darbe lietuvių tautos gerovei ir-sie
kiant Lietuvos išlaisvinimo. .

Pasirašė susirinkimo įgaliotieji 
1947. IX. 8.

Mkt, Harborough

TREMTINIŲ ĮKURDINIMU
Rugpjūčio 15 d. „Vienybė“ tuo rei

kalu rašo: „Liepos pabaigoje ir rug
pjūčio pradžioje BALF pirmininkąs 
kun. Končius buvo nuvykęs į Maine 
valstybę ir į Kanadą patyrinėti 
tremtinių apgyvendinimo galimumų 
šiuose kraštuose. Kun. Končius pri
minė ir lietuvių kaimynų — latvių 
ir estų reikalus.“ Maine valstybės ■ 
gubernatorius Horace Hildreth esąs , 
labai susidomėjęs pabaltiečių įkur 
dinimu savo valstybėje ir yra tam 
reikalui labai palankus. Kun. Kon
čiaus nuomone, geriausios lietuviams 
apgyvendinti vietovės. esančios 
Quoddy Village ties Pasamaquaddy 
įlanka.

Rugpjūčio 6 d. BALF pirm. Kon- 
“b'* čius, Lietuvos garb, konsulas ądv.. 

A. Šalna ir BALF direktoriai adv. 
Bagočius, Kneižys ir Michęlsonienė 
tuos reikalus plačiai aptarė su War 
Assets Administration viršininkais 
South Bostone. — Rugp. 9 1 d. kun. . 
Končius buvo nuvykęs'} Baltimore, 
kur pasikalbėjęs su BALF vicepirm. 
Rasteniu, rugp. 11 d. išvyko į Va
šingtoną tartis su Švietimo ir Val
stybės departamentais ir kitomis 
įstaigomis

18,30 vai. buvo iškilmingas vėlia
vos nuleidimas, kuri visą dieną ple
vėsavo ant vieno stiebo su Angli
jos vėliava. Jaudiną kunigo Pet
raičio žodžiai, Marijos giesmė ir 
himno garsai sudarė mums Lietu
vos aplinką,' ir ne veltui ne vienam 
riedėjo ašaros vėliavų nuleidimo 
momentu.

Gražiai išpuoštoje stovyklos salė
je 21 vai. įvyko iškilmingas minėji
mas. Į minėjimą buvo pakviesti 

ir nepasistengia' pakovoti :r visi mums prieinami anglų atstovai: 
>—j x m.. Malvern’o miesto ir apylinkės bur

mistras, kuris atėjo tarnybinėj uni
formoj, jo sekretorius, Darbo M-jos 
atstovai,i ’ . _ .
vadovybė, apylinkės savanorių mo
terų tarnybos atstovės, skautų še
fas ir kiti. Iš svečių biivo sudary
tas "garbės prezidiumas. Priminta 
mūsų tautos kančios ir didvyriai — 
kankiniai. Jie pagerbti atsistojimu 
ir susikaupimu. Vienas buvęs poli- . _
tinis kalinys perskaitė dienai pri- dėkos žodžius Anglų Tautai, kuri 
taikintas • mintis, supažindino sve
čius su Lietuva, jos istorija, kovo
mis dėl laisvės ir tremtinių troški
mais bei viltimis. (Išversta Į anglų 
kalbą). Sekė visa eilė sveikinimų. 
Ilgesnę kalbą pasakė Malvemo apy- 
lirtkės burmistras. Jis reiškė daug 
simpatijų lietuviams ir Lietuvai. 
Tą pat kartojo ir kiti garbės sve
čiai. Minėjimas baigtas Lietuvos 
ir Anglijos himnais.

Po trumpos pertraukos sekė me
ninė dalis. Nors meninės jėgos ne
gausios, bet nuoširdžiu p. Gailevi- 
čiaus ir programos dalyvįų darbu 
ir pasišventimu pasiekta gilaus

bei asmenų reikalus ir pagal tą da
ryti žygių pas valdžią turinčius 
žmones, kad jie atsižvelgtų į žmonių 
reikalus.

Lengva yra duoti įsakymą:’ Su
glaudinti! Ir komendantas kiša į 
vieną kambarį dvi, tris, keturias šei
mas, i 
išaiškinti, kad tai yra nežmoniška, 
kad toks suglaudinimas yra antį- 
higieniškds, antimorališkas ir • ne
žmoniškas.

Visų detalių, visų atsitikimų čia 
neišaiškinsi.
aiškus: mūsų 
sumet turėti 
timą, kad jie 
ir kad jų pareiga yra ginti tuos 
tremtinius. Ginti ne iš formalaus 
nusistatymo, bet. iš gilaus suprati
mo, kad jie yra savo, tautiečių rei
kalų atstovautojai ir gynėjai. Mūsų 
atstovai turi būti solidarūs su mu
mis, suprasti mūsų reikalus ir viso- 

, mis galiomis juos ginti. Tas nieko 
nereiškia,, kad. kam tuo nebus pa
tikta.

Ir ne tas svarbu, kad tuos netin
kamus reiškinius mes užregistruo
sime, kad savo metu paskelbsime ir 
vienią kitą asmenį, „pastatysime 
prie gėdos stulpo“. Svarbu tai, kad 
tokių faktų visai nebūtų. O jų ne
bus, jeigu mes elgsimės nuoširdžiai 
atstovaudami savo žmones ir tikrai 

A. V. ir ryžtingai ginsime jų reikalus,

Bet vienas dalykas 
rinkti žmonės turi> vi- 
prieš akis tą supra- 
yra tremtinių atstovai

paminėti savo tautinės šventės, pri
siminti laisvus nepriklausomos vals
tybės , gyvenimo laikus, pagerbti 
kančias mūsų brolių, velkančių 
sunki) okupacijos jungą' pavergtoj 
Tėvynėj ir deportuotų į tolimus 
karštus, nutarėm pareikšti Tamstos 
asmeny didžiausią padėką Jo Kara
liškosios Didenybės Vyriausybei už 
suteikimą galimybės tūkstančiams 
lietuvių persikelti iš netikro ir ne- žus, apynėliais apipintas, namelis, klu žengiame per šį gyvenimą, štai 
aiškaus stovyklinio gyvenimo Vo- kuriame išgyvenau trejus metus, kur tikslas, mano mielasis!
kietijoje į Jūsų laisvą demokratišką taip staiga susvyruos iš pat pamatų. Ponia daktarienė, apsivilkusi tam- 
kraštą ir čia atgauti žmogaus teises, Ne tik susvyruos, bet ir taip sujudės* šiai mėlyna suknele, pilstė mums 
o svarbiausia, grįžti prie normalaus kad po jo nauju, rauddnų čerpių kvepiančią Kinijos arbatą ir liūdnai 
žmogaus gyvenimo — dirbti ir iš stogu pasidarys nejauku ir.net ne- šypsojosi. Prisimenu, kaip vogčio- '

__ 1 mis žvilgterėjau į jos tamsias, gilias
akis ir baltą veidą. Nuo jos dvelkė 
narcizų kvapas ir ta svajinga ro
mantika, kuri temstančio vakaro 
melsvume visai nesiderino su šita 
sausa filosęfine išmintimi. Užuo
jautos pilnu žvilgsniu ji žiūrėjo į 
mus. Paskui nuleido akis į spin
dinčią brilijanto akutę žiede, nepa
keldama daugiau savo ilgų, jaunų 
blakstienų.. , '

Taip buvo vakar. Tuo tarpu šian- ■ 
dien, susirietusi į kamuolėlį, ji savo 
pabalusiom lūpom vos ištarė:

— Užmuškit mane! Man bus 
lengviau!.. '

Neturėjo, rodos, tokiu dideliu 
kontrastu skambėti, šitie jos žodžiai 
prieš anuos vakarykščius daktaro 
išvedžiojimus, kuriais jis įrodinėjp, 
kad jokios laimės šioje žemėje ne-' 
są, kad jos niekada ir būti negąlt

GRID WC1U0SE NAMUOSE
' ■ » .

VYT. TAMULAITI8 •
Kas galėjo tikėti, kad šitas gra-’ rankose tos vėliavos, po kurios žen-

savo darbo gyventi.
— .... „ Mes esame tikri, kad šiemet pra- 

vi7a* stovykl<«“*angHškoji sidė^s Perkėlimas šimtų tūkstančių 
žmonių nesustos, ir persikels kartu 
su galinčiais dirbti ir mūsų šeimos 
ir visi tie, 'kurie . dėl kokių nors 
priežasčių nėra patekę į dirban
čiųjų eiles. •

Šia proga norime pareikšti savo 
pasigerėjimo jausmus ir gilios pa-

Dideliu susidomėjimu praėjusios 
Kemptene amerikiečių zonos lietu
vių pirmenybės davė džiuginančių 
rezultatų. f

Pirmenybių' nugalėtoju, taigi ir 
amerikiečių zonos meisteriu, kaip ir 
buvo laukta, išėjo meist. R. Arlaus
kas su 10 tšk. Didelio turnyrinio 
patyrimo dėka meist. Arlauskas 
šiose pirmenybėse nepralaimėjo nė 
vienos partijos.1 Jis tenustojo dviejų 
pustaškių: - prieš Matusevičių ir 
Guobį. Antroje vietoje netikėtai 
atsistojo dar platesnėj šachmatų 
arenoj nesirodęs 18 metų jaunuolis

NAUJOS PAJĖGOS MUSŲ ŠACHMATŲ PASAULYJE
V,. Liūgą (814 tšk.), gerokai už savęs 
palikęs tokius prityrusius šachmati
ninkus kaip V. Skibniauską. Matai
tį ir kt. Gražus V. Liūgos kietoje 
kovoje laimėjimas duoda vilčių, kad 
ir šachmatų srity susilauksime nau
jų talentų, kurie papildys negausias 
mūsų reprezentantų gretas. III ir 
IV vieta teko V. Skibniauskui ir 
Latvijos lietuviui Mataičiui — po 
7 tšk. Abu jau gerai patyrę šach
matininkai. Skibniauskas yra daly
vavęs ir Lietuvos valstybinėj ko
mandoj, o Mataitis gerai pasirodęs 
įvairiuose turnyruose Latvijoj ir čia

Vokietijoj.- Su džiaugsmu sveikina
me p. Mataičio įsijungimą į mūsų 
šachmatų gyvenimą. V—VI v. pa
sidalino Paškevičius ir Matusevičius 
— po 6 tšk-., VII-VIII — M. Bra
zauskas ir Guobys — po 5% tšk., 
IX — Markevičius 4% tšk., X — 
Stąnevičius 3 tšk., XI — A. Sirutis— 
2% tšk. ir XII — J. Žilius % tšk.

Šias gražias ir mūsų šachmatams 
reikšmingas pirmenybes suorganiza
vo nenuilstamas Vokietijos lietuvių 
šachmatų vadovas K Markevičius 
drauge su' Kempteno stovyklos 
šachmatų vadovu A. Siručiu.

sutinka mus svetimus, čion atvyks
tančius, su tikrų .nuoširdumu, mūsų ■ 
pergyventų vargų supratimu ir pa
sirengimu mums ' kiekviename 
žingsny padėti, patarti, globoti.

Tas įgalina mus ir duoda stipry
bės pasijausti žmogumi ir kelia no
ro atsidėkoti širdimi už širdį.

Mes gerai suprantame pokarinius 
Anglijos sunkius laikus ir dabartinį 
ūkišką negalavimą, ir akyvaizdoje 
to mes kviečiam savo lietuviškąją 
visuomenę rimtai prisidėti savo 
rūpestingu ir sąžiningu darbu, gar
bingu elgesiu nugalėti laikinius 
sunkumus einant ,prie Jūsų krašto 
visuotinos gerovės. ’

Ponui Ministeriui B. K. Balučiui
Pirmą kartą Didžiojoje . Britanijo

je susirinkę paminėti Tautos šven
tę, mes Market Harborough perei
namosios stovyklos savanoriai dar
bininkai lietuviui ta proga siunčia
me Tamstai, Pone Minister!, kelis 
žodžius, kaip pareiškimą tų nenu
traukiamų saitų, kurie mus riša su 
kiekviena veikla, vedančia prie 
Lietuvos išlaisvinimo, ir kurios vy
riausias . reiškėjas šioje šalyje esi 
Tamsta.

Atvykę į šį kraštą kurtis laikiną
jį gyvenimą, po daugelio klajojimų 
ir stovyklinės vergijos metų, mes 
norėtume pareikšti Tamstai, kaip

saugu. ■
Dar tą patį vakarą 1 susidėjau 

daiktus į nudaužytais kampais- la
gaminą ir liūdnu atsisveikinimo 
žvilgsniu žvilgterėjau į žalume pa
skendusią verandą. Kiek daug mie
lų vakarų praleidau čia, klausyda
mas Už sienos švelnaus virdulio 
šnypštimo!

Dabar už sienos buvo tylu, nejau
kiai tylu. Šį vakarą ugnis ten bu
vo užgęsusi, ir virdulys, kuris pa
prastai šiuo metu imdavo šnypšti 
ta miela ir sočia šiltų namų ramy
be, stovėjo tuščias...

„Koks nepastovus žmogaus gyve
nime yrą tas dalykas, kurį mes daž
nai vadiname laime!“ galvojau sau 
vienas, atsišliejęs" sienos. „O vis tik 
mes renčiame ir statome ant jo savo 
gyvenimo pamatus, tikėdami ne tik 
jo pastovumu, bet ir tvirtumu. Ar 
nesamę tik šiuo atveju per daug šioje dulkėtoje kasdienybėje. Ji tik 
vaikiškai naivūs?“...

Dar vakar vakare, išdidžiai atsi
lošę minkštose kėdėse, mudu su 
daktaru ilgai ginčijomės apie vadi
namąją protingą būtybę —*• žmogų. 
Filosofijos daktaras karštai, kaip vi
sada, įrodinėjo, kokia didelė žmo
gaus gyvenimo prasmė šiame ne
pastoviame pasaulyje. Ne, jokiu 
būdu ne dėl šios žemiškos- ir dūž
tančios laimės nuotrupų mes gyve
name. 'O, kaip tai būtų žema! Rea
lybės purvinasis kelias, kuriuo vin
giuoja mūsų gyvenimas, 
negali pasotinti širdies. Negali taip 
pat paskandinti mus kasdienybės 
dumblo duobėje, nors ir', labai gili 
ji būtų. Meskime žvilgsnį toliau, 
kur mūsų dvasios kelrodis, kaip 
žvaigždė, spinduliuoja prieš ’ akis. 
Tegu blaškys ne kartą siautulio vė
jas, bet žmogus ne tam gyvena, kad 
pavėjui- nugarą suktų. Išlaikymas mojo ant stalo, galvodamąs tik apie

daug kur apgaulingai blizga, kaip 
ir purvina stiklo šukė, spinduliuo
dama mums iš šios tikrovės klaidin
go psichologinio pergyvenimo. Dar 
nieko nereiškią, jei mūsų širdis jos 
ilgisi, ar ja džiaugiasi, tariamai ra
dusi. Kaip negali saulė degti ežero 
gelmėje, nors ir atrodo mums, kad 
ji ten dega, taip ir laimės spindulė
liai tik apgaulingai spindi šoje rea
lybėje.

Vargšas, mielas daktaras. Nė kiek 
neabejoju, kad , šiandien jis jokiu 

niekada būdu negalėjo iškopti su šia storų 
knygų išmintimi iš šitos realybės 
duobės, į kurią staiga įsmuko. Man 
rodos, ne tik jis neįstengė dabar' 
numesti savo purvinų rūbų, apie * 
kuriuos vakar kalbėjo, bet ir pakel- . 
ti akių, kur jos turėjo kaip tik da
bar žvelgti.

Susiėmęs galvą rankomis, jis ry-
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Iš meno ir mokslo pasaulio
KODĖL THOMAS MANN PRAVA

ŽIAVO PRO VOKIETIJĄ
Vokiečių spaudoje ir visuomenė

je kilo daug pasipiktinimo, 
lestavimo ir kitokių balsų 

.kad vienas pačių žymiausių 
to Vokietijos rašytojų

Palaidotas Islandijoj, nes Tėvynė dar priešų
Karo audrų nublokštas į jūrų 

skalaujamą kraštą', tolimon Islan- 
dijon, Teodoras Bieliackinas nė vie
nos minutės neatitrūko mintimis 
nuo gimtojo krašto ir »be paliovos 
kovojo dėl jo išlaisvinimo, dėl Lie-

Sūnus žinomojo ad-
pro-' o mane išgarsino... komunistai...—
išsi- 
kal-
dėl 
Jis

dama plačius nekrologus.ir Bieliac- 
kino atvaizdą.

Čia vieną pastraipėlę norisi pa
minėti iš laikraščio „Alpydubladit“, 
kur buvo plati T. Bieliackino bio
grafija ir jo gimtojo-'krašto — Lie
tuvos — likimo aprašymas. Teo
doro Bieliackino dėka islandai pa
žinę ne tik Lietuvą ir kitus Pabal
tijo kraštus, bet ir Lietuvos pasiek
tus laimėjirhus nepriklausomybės 
metais, jos kultūrą ir 
kūrėjus, kaip poetus 
Vaičiulaitį, Brazdžionį, 

gorėčiau baigti tais 
džiais, kuriais minėtas 
baigia savo nekrologą:

„Šį malonųjį vyrą, kuris 
Įėjo savo gimtąjį kraštą 
žmones, betgi nuoširdžiai priima 
Islandijos žemė, kuri suteikia jam 
jaukią ramybę amžinam pdilsiui...

' • Pr. Alšėnas 
VISA AMERIKA RUOŠIASI LAIS

VAM SUSISIEKIMUI
Vizos bus visai panaikintos

Panamerikos Tapybos vadovybė 
baigia ruošti planą, kuriuo einant 
visų Amerikos respublikų gyvento
jai galėtų laisvai keliauti iš vienos 
respublikos kiton be jokių vizų.

Šis projektas bus galutinai priim
tas arba atmestas trečiame Inter- 
amerikos turizmo kongrese, kuris 
įvyks Buenos Aires mieste 1948 m. 
balandžio 18—23 dienomis. , (ABC).

— JAV daugėja statyba gyvenamų 
trobesių. Šiemet per 7 mėn. jau pa
statyta 441.000 gyvenamų namų. To
kiu būdu 38.300 namų daugiau negu 
per tą patį laiką 1946 m.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Biu- 

letinis, nr. 5. Turinyje: Mūsų dabar
tis if ateitis, Šiandieniniai tremtinių 
rūpesčiai ir LRK.

LRK Vyr. Mot. K-to apyskaitinis 
pranešimas; Baltijos Mot. Tarybos 
Liet. C. K-tas ir LRK Moterų K-tai; 
Mūncheno zoninio LRK Mot. J K-to 
veikla;' Mūsų belaisvių reikalai; DP 
džiovininkų sanatorijos; Liet. Raud. 
Kryžiaus kronika. Spausdintas rota
toriumi, 22 psl. kaina 1 RĮd; Reut
lingen, Lederstr. 94, L. R. Kr. Vyr. 
Valdybą. .
ŠVENTOJI ISTORIJA, NAUJASIS 

ĮSTATYMAS
Tai Šventosios Istorijos vadovėlis, 

paruoštas turint 'pavyzdžiu vysk. K. 
Paltaroko to paties vardo vadovėlį. 
Daug kur laikytasi arkivysk. Juo
zapo Skvirecko versto Naujojo Te
stamento III leidimo .tekstų. Kalbos 
ir stiliaus žiūrėjo- lituanistas Paulius 
Jurkus. Knyga gausiai iliustruota, 
labai gražiai išleista. Dėl puikaus 
stiliaus ir taisyklingos kalbos lei
dinys pravers ne tik religijos moks
lui, bet net ir lietuvių kalbos reika
lui galima 
Šv. Sojto Delegatūra Lietuviams, 
1947 m. 81 
— 12 RM.

okupuota.,.
užstojo, ir todėl kilo stipri pole
mika.

— Ir, žinote, po paskelbimo kele
to aštresnių straipsnių; išgarsėjau,

DĖL SPAUDOS LAISVES
JA Valstybių departamentas pa

skelbė tarptautinės sutarties pro
jektą apie spaudos ir informacijos 
laisvę. Projektas numato panai
kinti visus cenzūros suvaržymus Vienybės valdyba: pirm. — kun. Pr. 
žurnalistams. Taip pat numatyta 
tarptautinė spaudos atstovų komisi
ja nesusipratimams spręsti, o jos 
sprendimus galima apeliuoti tik 
tarptautiniam teismui.

Projektas bus siūlomas JTO, bet 
tokias sutartis su JA Valstybėmis 
galės pasirašyti ir atskiri suintere
suoti kraštai.-'
ŽMOGUS YRA DAUGIAU, NEGU

JIS PATS APIE SAVE ŽINO
Heidelbergo universitete _ prasidė

jo tarptautinis atostogų kursas. Pir
mą kartą po karo. Jame dalyvau
ja ne tik studentai iš visų keturių 
Vokietijoj zonų, bet ir profesoriai 
bei studentai iš užsienių. Be kitų, 
labai įdomią paskaitą „Žmogaus 
idėja“ skaitė garsusis, pasaulinio 
masto Heidelbergo filosofas Kari 
Jaąpers. Savo pranešime, sugriau
damas descendencijos teoriją, K. 
Jaspers formuluoja, kad žmogus 
yra daugiau, negu jis pats apie sa
ve žino ir kad niekuomet nebus 
galima sužinoti, kas yra žmogus.“

G. HAUPTMANO „TAMSYBĖS“
Amerikoje yra išleistas G. Haupt- 

mano dar niekur nespausdintas, 
pomirtinis vieno veiksmo kūrinys 
„Tamsybės“. Kūrinys- yra dedi
kuotas lyg requiem Hauptmano 
draugui ir mecenatui Max Pinkus. 
Jame autorius aštria forma pasmer
kia antisemitizmą. Kūrinys per
sunktas gilių religingumu.

STATYS DARIUI IR GIRĖNUI 
PAMINKLĄ

New Yorko lietuviai yra užsimoję’ 
Atlanto didvyriams Dariui ir Girė-» 
nui pastatyti paminklą. Jau yra su
rinkta nemaža aukų. Paminklo sta
tyba prasidėsianti ateinančiais me
tais.

apgai- 
dėl to, 

šio me- 
Thomas

Mann, Pen klubo suvažiavimo pro
ga lankęsis Šveicarijoje, grįžo at
gal į Ameriką, į savo tėvynę nė 
neužsukęs pasižiūrėti.

Šį klausimą kiek nušviečia paties 
Th. Mdnno kalba vokiečių rašyto
jams Šveicarijoje, kurios ištraukas 
paskelbė „Frankfurter Rundschau“ 
104 nr.:

„Aš džiaugiuosi šį vakarą, — 
kalbėjo Thomas Mann, — galėda
mas būti drauge su tais Vokietijos 

. rašytojais ir žurnalistais, kurie nuo 
1933 m. kovojo prieš nacionalsocia- 
lizmą. Šį susitikimą su savo kole
gomis vokiečiais aš laikau lyg savo 
rūšies pakaitalu, jog šį kartą aš 
neaplankau Vokietijos. Tam pasi
ryžti šiais metais aš negalėjau, ir 
prašau Jus tą mano žestą traktuo
ti, kaip solidarumo ženklą kitiems 
Vokietijos emigrantams. Aš pats 
tikriausiai Vokietijoje kįūčiau su
tiktas draugiškai; bet aš jaučiuosi 
■bendrosios Vokietijos 
nariu ir todėl norėčiau į Vokietiją 
vykti tik tuomet, kai 
daug daugiau suprantami Vokieti
jos emigrantai ir tai, ką jie turėjo 
iškęsti. Dabar mums prikišama, 
jog mes ieškojome lengvumo ir pa
togumų, — bet juk jūs visi, šioje 
salėje esantieji, žinote, jog tai ne
tiesa, o priešingai — išemigravusie- ‘ 
ji Vokietijos rašytojai ir žurnalis
tai išgyveno karčius vargo ir per
sekiojimų mėtys, o. kai kuriems jų 
tatai kaštavo ir gyvybę.

„Aš esu ir liksiu vokiečių rašyto
jas, ir niekas negali manęs atskirti 
nuo savo krašto, kuriame aš užau
gau ir esu įsišaknijęs visomis savo 
dvasios jėgomis. Todėl man buvo 
visuomet savaime suprantama kny
gas rašyti tik vokiečių kalba. Taip, 
vokiečių kalba Amerikoje man yra! 
taip sakant, dar brangesnė tapusi;

- nes kasdieniais reikalais aš / teų. 
kalbu, suprantama, angliškai, bet 
kai aš prie rašomojo stalo sėdžiu ir 
rašau — o rašymas man yra visų 
brangiausias, — tuomet 
kalba yra pats brangiausias daly
kas, kuriuo aš savo mintis ir sva
jones išreiškiu.“

’T. Mann jau yra grįžęs į’ Ameri
kos J. Valstybes.

AMERIKONIŠKAS TEMPAS
Amerikonai jau pagamino filmą 

prezidento Roosevelto gyvenimo 
spėjo jį Brodvėjuje parodyti poniai 
Rooseveltienei ir sūnui Eliotui.

ŽMOGUS, KURIS NIEKUOMET 
NESIJUOKIA

Tokiu vardu vadinamas ir mums 
gerai pažįstamas Amerikos filmų 
aktorius Buster Keaton ■ šiuo metu 
gastroliuoja Paryžiuje pasaulinio 
masto cirke Medrano, susilaukda
mas be galo daug žiūrovų, 
niekuomet nesijuokiantį aktorių 
sakoma, jog jis nėra liūdnas, jis 
yra tik abejingas sau, o dar abejin
gesnis kitiems, jis egzistuoja ne čia, įvyįcęs Marianopbly rugpiūčio 5 d., S 
o labai toli, toli.-.. svarstė dvasinius ir tautinius reika- p

emigracijos

tenai bus

lūs. Plačiai buvo. paliesti ir trem
tinių pagalbos reikalai. Pranešimus 
be kitų darė ir iš Europos nuvykę 
prof. inž. A. Damušis ir rašytojas 
kun. St. Būdavas. Naujoji Kunigų

M. Juras, sekret. — kun. V. Karale- 
vičius, ižd. — kun. J. F. Baltusevi- 
čius. , ■ . (G.) 1
KUN. DR. KAZ. URBONĄVIČIUS- 

KMITAS
dėl nuopelnų lie.tuvių u tautai ir 

Kat. Bažnyčiai Popiežaus Pijaus XII 
pakeltas į prelatus.

— Erich Maria Remarque, vokie
čių rašytojas, išgarsėjęs Didžiojo ka
ro romanu „Vakarų fronte nieko 
naujo“, dabar gyvena New Yorke ir 
gavo JAV pilietybę.

— Šiuo metu JAV daugelio dalykų 
kainos yra 
buvo ,1939 
perkamoji 
mažėjusi.

dvigubai didesnės negu 
m. Tokiu būdu dolerio 
galia esanti pusiau su-

tuvos laisvės, 
vokato ir Lietuvos universiteto 
fesorįaus, jis, būdamas aukšto 
lavinimo ir daugybės svetimų 
bų žinovas, nuolat kėlė balsą 
padarytos Lietuvai skriaudos,
aįiie tai daug rašė islandų spaudoje, 
kalbėjo per radiją ir visokiausiais 
būdais kėlė Lietuvos bylą į pasaulio 
viešumą. Jo dėka buvo- išpopulia
rintas mūsų Tėvynės vardas Islan
dijoj ir atkreiptas dėmesys laisvę 
mylinčios tautos j kitą, taip pat 
laisvę mylinčią tautą .

Toji jo veikla nepatiko komunis
tams, todėl jie Bieliackiną ėmė pul
ti Savo spaudoj, siūlė jį ištremti iš 
Islandijos.

Demokratiniai Islandijos laikraš
čiai ir spaudos žmonės BieĮiackiną

taip rašė Bieliackinas savo drau
gams dar gyvas būdamas.

Iš kilusios islandų spaudoj pole
mikos tarp demokratų ir „demokra
tų1, žinoma, išryškėjo objektyvi 
tiesa.

Deja, š. m. vasario 17 d. nutrūko 
Teędoro Bieliackino gyvybės gija, ir

net paskirus 
ir rašytojus: 
Šeinių ir kt. 

pačiais žo- 
laikraštis

Spaudos platinimo klausimu

MUZIKO KSAVERO STRUMSKIO 
JUBILIEJUS

Pagarsėjęs lietuviškų muzikos kū
rinių leidėjas Ksaveras Strumskis 
šią vasarą šventė savo muzikinės 

vokiečių veiklos 30 metų sukaktį. Nuo 1917 
m. Iki dabar jis yra išleidęs daugiau 
negu 20 muzikos kūrinių: St. Šim
kaus, A.. Vanagaičio, J. Žilevičiaus, 
Ą, Kačanausko, J. Naujalio, M. Pe
trausko, Č. Sasnausko, .Tallat Kelp
šos, S. Navicko, J. Kamaičio, T. Bra
zio, J. Strolios ir kt.

Be to Ks. Strumskis yra ir chor
vedys, koncertų organizatorius. Jo 
pastangomis yra pastatyta visa eilė 
lietuviškų operečių. ' (V.)

STALINO PREMIJOS
Stalino premijos paskirtos miru

siai Lietuvos poetei Salomėjai Ne- 
riai ir skulptoriui Juozui Mikėnui I 
(šiam už Pergalės paminklą Kara- £ 
liaųčiuje), rėžis. B. Dauguviečiui ir ff 

, ' aktoriams J. Rudzinskui, A. Radze- J 
■Apie šį vjįjuį jr g 'Jackevičiūtei. (V.) || 

AMERIKOS KUNIGŲ VIENYBES 
SEIMAS,

iš 
ir

svarstė dvasinius ir tautinius reika-

Paskutiniu laiku mūsų knygų lei
dyklos ir leidėjai vis daugiau ir 
daugiau išleidžia įvairaus turinio 
knygų, kurios skajtytojus pasiekia 
įvairiais keliais. Yra kolonijų, kur 
spaudos platinimui yra įsisteigę kny
gynai, kitur spaudą platina patys 
Komitetai. Tuomet leidėjai nejaučia 
didelės baimės, kad jų išiųstos kny
gos dingtų. Leidėjų uždavinys, kad 
kaip galint greičiau išleistos knygos 
pasiektų skaitytoją. Tačiau, ar tai dėl 
leidėjų kaltės, ar apsukrių žmonių 
dėka, net tos kolonijoj, kuriose yra 
tinkamai sutvarkytas spaudos plati
nimas, nevisuomet gauna iš leidy
klų išleistus, leidinius, o leidiniai pa
sirodo pas spekuliantus, kurie leidi
nius parduoda žymiai aukštesnėmis 
kainomis. Pav., neseniai Meerbecko 
stovyklą, aplankė tokie Vaizbūnai, 
kurie „Mažąją,'Abėcėlę“ pardavinė
jo po 16 RM. Atžalyno išleistas Lie-

tuvos vaizdų albumas dabar parduo
damas 5-40 RM. brangiau negu 
tikra jo kaina, o tuo tarpu leidy
kloje to albumo negalima nė vieno 
egzemplioriaus gauti. Todėl -pats lai
kas ir leidykloms, Tr kolonijų komi
tetams susirūpinti tinkamu spaudos 
leidinių platinimo sutvarkymu. Spau
dos Vaizbūnai yra kenksmingi ir nai- 
kintini. Tik bendra kova gali tokius 
pasipelnytpjus visai likviduoti.

Nėra be kaltės ir mūsų spaudos 
leidyklos. Jos iki šiol neatskiria tik
rų savo klijentų, kuriems be jokios 
rizikos galėtų naujausius leidinius 
siųsti tuojau jiems pasirodžius, o ne
laukti, kol jiems bus atsiųsti pinigai 
iš anksto. Toks leidyklų elgesys ne
leidžia spaudos platintojams tinka
mai atlikti savo funkcijų. Dažnai 
dėl to nukenčia spaudos išalkę ko
lonijų gyventojai, o platintojams su
sidaro nemalonumų. St. Bujokas

Teodoras Bieliackinas

taip my- 
ir savus

oiiK«9iiiiiiiiain^^
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VASAROS KBOTROPA '
Po gluosnio plasnojančiom rankom, ant tilto 
tave sutikau; -
Tu žiūrėjai sidabro tekmėn it švilpavai...
Tavo šviesius plaukus
kedeno vasaros vėjas... Mūsų gyvenimas ~ 
kaip upelis tasai prasrbvena —
pasakei tu. Patylėjai. Nusijuokei...

Tavo skaisčiai žali marškiniai ir suplyšus kuprinė, 
ir atsmaukta ‘skrybėlė, kaip mėlynas lopas dangaus. 
Ir akys — skaisčiai pražydusio vasaros lino.
Aš laukiau tavęs. Mano draugo brangaus...

Aš padaviau ranką tau. Pažiūrėjau į tolį:
Eisim kartu. Dar vasaros daug, — o kelias be galo...
Mūsų žemė dabar pasiilgus tokių šviesiaplaukių klajoklių.
Žiūrėk, ir beržai jau išklydo laukais. Jų dainelė 
tokia šviesi ir be rūpesčio skamba po tolumas; 
kodėl mums nesekt paskui juos? kodėl nedainuot mums?!

HENRIKAS NAGYS J
i

►3M

pačiu užsibaigė jo žemiškoji 
dėl kilniųjų idealų.
gyvybę pakirto susikomplika-. 
inkstų uždegimo liga ir jis at-

tuo 
kova

Jo 
vusi
sigulė amžino miego Reykjaviko 
katalikų kapinėse.

Prieš mirtį Teodoras bieliackinas 
apsikrikštijo ir mirė kaip katalikas. 
Jis buvo aprūpintas Šv. Sakramen
tais. ir palydėtas į kapus su pride-, 
ramomis katalikui ceremonijomis.

Mirdamas jis paliko sužadėtinę, 
nuoširdžią islandietę, studentę Sva- 
vą Agustsdothir, kuri ir davė 'pro
gą apie Teodorą mums daugiau su
žinoti.

Ji be kita ko, rašo: „Teodoras 
mirė palikdamas tiek daug nenu
dirbtų darbų, tiek daug neišsipil
džiusių svajonių. Jis visuomet sva
jojo Lietuvą ir jos likimą. Jis nie
kuomet ir neabejojo, kad ji bus 
laisva ir kad jis'galės vėl jon grįžti, 
kaip ir tūkstančiai to krašto1 žmonių, 
išblaškytų po pasaulį . . .

„Gyvas būdamas jis, kiek galėda
mas .norėjo padėti Tėvynės išlais
vinimui ir, vėliau, jos atstatymui. 
Viską, ką jis dirbo, dirbo tam, kad 
galėtų padėti tik savo brangiai 
Lietuvai....

„Nujausdamas greitą mirtį, Teo
doras man nurodė pavardes tų lie
tuvių, kuriems aš turėčiau parašyti, 
be to, jis nurodė, kdkį kryžių jis 
norėtų turėti ant savo kapo. Be jo 
vardo ir, pavardės jis pageidavo iš
kalti įrašą: „Palaidotas Islandijoj, 

, nes jo Tėvynė Lietuva, dar 
okupuota...“.

Apie jo mirtį plačiai rašė 
kratiškoji Islandijos spauda,

priešų

demo- 
jsidė-

rekomenduoti. . Išleido

psl., kaina 8 RM., įrišta

ANGLIŠKI PASIKALBĖJIMAI — 
patys reikalingiausi pasikalbėjimai 
angliškai, su tarimo nurodymu ir 
lietuvišku vertimu. Knygelė kišeni
nio formato, 80 psl. smulkaus šrifto. . 
Kaina nepažymėta. Galima gauti 
Spaudos Skyriuje, (21a) Detmold, 
Wittjestr. 14.

tai, kokia graži ir spindinti laimė 
ligi šiol gyveno jo namuose. Ar 
vakar vakare nesėdėjo ■ ji sykiu su 

' juo už stalo ir negėrė kartu kve
piančią arbatą iš mąžų, japoniškų 
puodukų. Taip, taip! Tik kodėl jis 
jos nematė, nors taip arti ji buvo.

— Juze, Juze! Ar aš galėjau ti
kėti, kad tokiu sunkiu akmeniu svie
si man į širdį... — išgirdau jo žo
džius, atsimušusius į kurčią sieną, 
prie kurios gulėjo mano paruoštas 

■ lagaminas. — Ar tu matai, kaip 
griūva mūsų namai! Ar tu matai, 
kad jau nei rankomis, nei širdimi 
jų nesulaikysiu...

Bepigu, kad dar kokiu nors būdu 
būtų buvę galima juos sulaikyti. 
Vargšas daktaras! Pats savo akimis' 
matė ■ svyruojančias sienas ir jautė 
po kojomis linkstančią žemę.

* , Niekuo negalėjau šį momentą pa
dėti tam mielam žmogui, kurio na
muose taip ilgai ir ramiai gyvenau. 
Per silpnos buvo mano rankos.1 O 
jaučiausi jam skolingas ne tik kaip 
geram šeimininkui, bet ir kaip savo 
bičiuliui,, dabar tikrai reikalingam 
pagelbos, su kuriuo praleidau tiek 
daug ilgų vakarų, besidalindamas ir 

' įspūdžiais ir širdimi.
Kokių, vis dėlto, prakeiktų mo

mentų yra gyvenime, kada viskas 
slysta iš rankų.

Jo Skausmą aš pilnai supratau, 
nors, turime atvirai prisipažinti, 
šiuo atveju mes nesame labai ob
jektyvūs.

Bet amžina mįslė man liks, ką 
ponia daktarienė rado patrauklaus 
ir žavinčio ano palinkusio, stam
baus ir dramblėto stiklo fabriko in
žinieriaus figūroje, kad taip meiliai 
žybteldavo akutėmis, jį pamačiusi. 
Dar kartą iš tūkstančio turime pri
pažinti, kad, vis dėlto, nesupranta
ma kartais moters širdis. ’ ■

Žema, siaura kakta, su užkritu
siais bespalviais ii šiurkščiais plau
kais, jai, vis dėlto, buvo miela. Bal
tos ir didelės jaučio akys, kurios 
žvelgė nemirkčiodamos į ją, kaitino 
jos pabalusius veidukus, apipilda- 
mos ružavu raudonumu. Garsus ir 
išdidus tuščios statinės juokas rado 
atgarsį- jos mažutėje širdyje, kai vi
sus kitus purtė nemaloniu šiurpu. 
Kipšas tegu išlaužia, man rodomąjį 
pirštą, jei tai nebuvo charakteris 
žmogaus, pripratusio žiūrėti, ne tik 
akimis, bet ir širdimi milžiniškose

eilėse sustatytus stiklo indus; kurie 
buvo tušti ir labai greitai dužo, bet 
buvo gražūs ir spindintys akiai. O 
vis dėlto, ir šitokia stiklinė didybė 
turi daug reikšmės mūsų gyvenime, 
nes šis tas atsitinka , ir prieš mūsų 
samprotavimus ir prieš visas anas 
logiškas išvadas. Tuo visiškai įsiti
kinome su daktaru, prieš valandėlę 
pravėrę duns... <

Trauk mane velniai, kodėl aš jo 
nesulaikiau tada minutei prie kavi
nės, sutikęs taip netikėtai grįžusį iš 
kelionės.. Užuot užsukęs su juo 
sykiu išgerti kavos, aš tik mostelė
jau ranka ir pavadinau grįžti na
mo. Jis nenoromis sekė paskui, su
raukta kakta pasakodamas apie tu
rėjusią įvykti kažkokioje gaisrinin
kų salėje jo įdomią, gilią paskaitą. 
O štai ėmė ir ją atšaukė, tiek kelio 
nukerus. Koks-neriaudas, melagin
gas svietas! Tą patį daktaras pik
tai kartojo ir prie namų durų, dar 
ilgai kišeniuose rausdamasis rakto.

Nelaiku grįžau šiandien ir aš, ne
baigęs savo laboratorijoj. darbo, 
Nelaukė pagaliau mūsų nė daktarie
nė. Visi trys mes buvome tos pačios 
nuomonės, kad jokiu būdu taip greit 
negalime susitikti. Sakau trys, nes 
tyčia praleidau ketvirtą, kurio nuo
monė iš viso dar nebuvo aiški, nors 
ir suprantama. z

O kad aš būčiau žinojęs, kad ši 
parako statinė jau rūko po pama
tais! Jokiu būdu nebūčiau leidęs 
daktarui' taip tyliai. įkišti raktą į 
žalsvą durų užraktą.

Stai^mes tuojau įėjome į kambarį, 
ir prakeikto sutapimo keliai susibė
go j kryžkelę, kurioje staiga susto
jome nusigandę ir pabalusiais vei
dais.

Inžinierius didelėmis plaštakomis 
buvo apkabinęs ponią daktarienę, 
lyg savo fabrike trapų ir blizgantį 
stiklinį indelį, kuris prieš pat mūsų 
akis sudužo gailiu skambtelėjimu 
užgaVęs širdį.

Ne, anaiptol tai nebuvo gražus 
vaizdas. Kaip tai buvo toli riuo tos 
saldžios ir apdainuotos meilės, kuri 
dega žmogaus širdyje mėlyna ilgesio 
liepsna, pripildydama akis nesu
prantamo gilumo. Nieko panašaus, 
man rodos, aš dabar nemačiau. At
simenu tik paraudusį, storą inžinie
riaus sprandą ir krutančias dideles 
ausis. Tik iš to supratau, kad tas 
plačiapetis turėjo būti labai laimin

gas, jei negirdėjo mūsų įeinant. Pa
galiau’jis turėjo pagrindo tuo visai 
nesirūpinti, nes buvo šiuose namuo
se lauktas svečias. ! Tebestovėjo ant 
stalo neišgerta arbata, pagardinta 
uogiene, ir didelių dantų perskros
tas-sausainis rausvu kraštų lėkštėje.

Buvo viskas tvarkingai paruošta 
lauktam svečiui sutikti, tik pasiutęs 
pyktis mane paėmė, kad ponia dak
tarienė dar'vis nepravėrė savo ilgų, 
juodų blakstienų ir vertė mus gėrė
tis jos laime. Vargšė moteris! Gal 
labai saldus ir gražus buvo jai šis 
meilės sapnas, nes ji neturėjo to
kios laimingos progos jo pasižiūrėti 
iš tolo, kaip štai mudu su daktaru, 
išsproginę akis.

Ei! — riktelėjo pagaliau dak
taras, labai dusliai ir nevykusiai iš
leisdamas šį garsą pro suspaustą lū
pų kraščiuką. . Jis mostelėjo dar 
ranka, lyg ką tai norėdamas nubai
dyti nuo akių.

■ S į momentą aš pirmą kartą žvilg-’ 
telėjau į jį. Man atrodė, kad jis 
stovėjo tiesus ir tvirtas. Tik jo pa
balusios lūpos aiškiai pastebimai 
judėjo ir trukčiojo žandai.

Inžinierius pašoko ir taip greit iš
sitiesė prieš mus, kad niekas nega
lėtų tuo patikėti. Aiškiai prisime
nu, kad tuojau bandė mums nusi
šypsoti, bet taip nevykusiai, kad tik 
išsikreipė,. lyg sulaužyti, jo stambūs 
žandikauliai. Pats suprato, kad, tai 
buvo nereikalinga.

— A, — ištarė staiga šį garsą nei 
tai išgąsčiui, nei tai džiaugsmui iš
reikšti, kad taip nelauktai mus Iš
vydo prieš save. Pabalęs jo veidas 
tik dabar paraudo. Lyg žmogus, 
atsipeikėjęs nuo nelaukto smūgio, 
ir, supratęs, ką turi daryti, jis grei
tai sumirkčiojo akimis. Tik dabar 
griebė nuo kėdės savo švarką. Ne, 
ne už apikaklės, o už skverno apa
čios, ir šoko prie mano kambario 
durų. Kai pasijukau į jį, akymirks- 
nį dvejodamas, ar man reikia jį su
laikyti, ar leisti pasišalinti, jis tą 
patį momentą atidarė duris ir smu
ko vidun.

— Ko gi čia? —.šūktelėjau; norė
damas ką nors jam pasakyti. Bet 
jis jau buvo įsmukęs į verandą, ir 
nusirito į sodą, sunkiai žnektelėda
mas ant kietos žemės. Tą patį aki
mirksnį sublizgėjo jo ružavas spran
das už akacijų krūmo .ir dingo. 
Taip tu man paprastai išnyk iš akių!

Nei kirvių kovos, nei riteriškos drą- 
'sos parodymo dvikovoje, nei švais- 
tymasis blizgančiom špagom! O 
kaip toli buvote jūs romantiškieji 
i.- gražūs viduramžių laikai! Ar ap
simokėjo dabar mylėti?

Nedrąsiai grįžau prie durų ir su 
palengvėjimu širdyje siekiau ranke
nos,1 norėdamas atsipalaiduoti nuo 
viso to ir užsidaryti savo kambary
je. Daktarienė tebesėdėjo tokia pat 
tyli ir nejudanti. Ji buvo palenku
si galvą ■ ir užsidengusi rankomis 
akis. Per plonus pirštus veržėsi 
ašaros. Ir ko ji dabar galėjo verkti? 
Man rodos, tikrai ir ji pati neži
nojo. . Gal dėl to, kad šį momentą 
taip reikėjo. Juoktis juk taip pat 
netiko. Tik iš nuleistos galvos ma
tėsi, kad ji kantriai laukia smūgio. 
Jai buvo visiškai dabar vistiek, tik 
kad tas atsitiktų greitai. Bet dak
taras tebestovėjo toje pačioje vieto
je, aiškiai susipainiojęs savo logikos 
dėsniuose. Tik ne toks jau tiesus, 
o susmukęs ir- nuleistais pečiais. 
Taip stovintį viduryje aslos jį ten ir 
palikau, tyliai užsidarydamas savo 
kambaryje.

Ką aš vienas galvojau? Tuojau 
nusprendžiau sūsidėti savo daiktus į 
lagaminą. Su apgailestavimu priėjau 
išvados, kad pasilikti ilgiau čia 
negaliu. Kam buvo reikalingas il
giau liudininkas to nelepito įvykio, 
kurį, gal būt, ar tai vienas, ar kitas 
mėgins užmušti. Ar nepriminsiu 
savo buvimu to iš naujo?

Pakilęs nuo stalo, prie verandos 
durų pamačiau pamestą ružavą no
sinėlę, kurią inžinierius nešiojo vir
šutinėj švarko kišenėj. Ten sykiu 
įspraustas gulėjo ir trumpas jos 
laiškelis.

Saitai permečiau jį akimis ir pa
jutau, . kaip pamažu ėmė kaisti 
skruostai. Visai ne dėl to, kad bu
vau pavadintas asilu, bet dėl šven
tos tiesos, kuri ten buvo pasakyta. 
Ne, daktarui tai jo aš neparodysiu. 
Gal tik atsisveikindamas grąžinsiu 
jį poniai daktarienei su trumpa pa
staba. Bet apie tai dar pagalvosiu.

— Nutilk, kas iš to, kad tu verki,
— Išgirdau staiga daktaro žodžius, 
kuriuos jis plėšte plėšė iŠ krutinės.
— Ar sulipdysi ašarom tai, kas jau 
sykį sudužo ir subiro, — ir sunkiais 
žingsniais jis ėmė eiti iš kampo į 
kampą," lyg rimdamas ir šaldamas. 
Visą laiką ji tylėjo’ ir jau nešvokštė

sunkiu, gomuriniu balšu. Rodos, 
jau atsipalaidavo, ir jis ramiai ga
lėjo kvėpuoti. Bet tai,, pasirodo, 
buvo labai apgaulingas įspūdis. 
Anoji siautulio banga, kuri pradžio
je staiga persirito per jį, dabar atsi
mušė nuo kranto ir putodama ver
žėsi į krūtinę, bandydama išmušti jį 
iš pusiausvyros. Ji trenkė į jį stip
riau, negu pirma, norėdama nusi
nešti į anuos juodus vandenis, ku
rie tyvuliavo prieš , akis. Tie patys 
šalti, geležinio skausmo pirštai, ku
rie pradžioje buvo sugnybę širdį, 
dabar griebė jį už gerklės, iš karto 
norėdami parblokšti ant žemės. Šiuo 
momentu jam rodėsi, kad jis jau 
plaukia, kad jį neša ta banga nesu
laikomai tolyn. Jis rrianė, khd tik
rai grius ir neatsilaikys, nerasdamas 
už ko nusitverti. Ir tuo. momentu 
staiga griebė mano durų rankeną ir 
įėjo akmeniniu veidu " vidun. Aš 
krūptelėjau jį pamatęs. Jis ilgai 
stovėjo prie stalo, nusitvėręs kėdės, 
netardamas žodžio.

— Tai matai’, — ištarė pagaliau, 
nežiūrėdamas į mane. — Tai ma
tai. .. Ar aš galėsiu kada perlipti tą 
juokią sieną, kuri atsistojo tarp jos 
ir manęs. Ar aš turėsiu tiek jėgų? 
Žinau, gerai žinau, kad nuo skaus-1 
mo dreba ir bėga visi. Bėga nuo jo 
kiek tik gali, kad nereikėtų kentėti. 
Bet pergyventi skausmą savyje pa
čiame, priglausti jį prie savo širdies, 
išgyventi visais savo jausmais’ ir 
protu, taip sakant, visa savo būty-. 
be, tai čia esmė ir žmogaus tikra 
vertybė, jo aukščiausias sugebėjimo 
įrodymas. Kaip tu manai? Nuo' 
ko tai galėčiau pradėti?

Aš stovėjau prieš jį, nerasdamas 
nė vieno tinkamo žodžio. Lyg pats 
biesas buvo užčiaupęs lūpas. Aš tik 
grabaliojau pirštais kišenėje ir stai
ga užčiuopiau daktarienės laiškutį. 
Staiga jį ištraukiau ir praskleidžiau 
prieš akis, garsiai imdamas skaityti:

— „Ateik šiandien, lauksiu. Tų 
dviejų asilų nebus visą dieną. No
riu su tavim pasikalbėti, bent va
landėlei išsiblaškyti. Tu žinai, kaip 
man įgriso tos pačios kalbos ir tie 
patys ginčai apie esybes, būtybes ir 
apie nieko realaus nebuvimą šiame 
gyvenime. Koks tada būtų šlykštus 
pasaulis. Fui,. Jurgi, ar ne? Džiau
giuos ,kad aš negaliu suprasti to, 
ko nejaučiu širdimi, ir nematau sa
vo svajonėse. Ateik!. Aš vistiek

tikiu, kad yra žemėje saldi laimė, 
bet jr didelis džiaugsmas, kas gi kle ■ ' 
tas praskleistų žiedą z ir suvirpintų 
rytmetį medžio lapą! Kas, Jurguti? 
Jei nustočiau tuo tikėjusi, mah ro- 1 
dbs, aš mirčiau. Nežinau kodėl taip 
galvoju. Gal būt, dėl to, kad aš — 
moteris...“

— Na, — ištariau — ar čia ma
žiau išminties, mielasis, negu tavo 
rašomoj filosofijoj. Spiaut jai ant 
tavo gyvenimo mįslingų išvedžioji- • 
mų, jei nerandi nei valandėlei laiko 
nueiti -sykiu į daržą ip negali pa
dėti nuravėti ridikų. Tai nereiškia, 
kad tu mestum savo filosofiją, ir 
moterys myli tik daržininkus. Die
važi ne! Bet matai pats, ką išmokei 
ją toje auditorijoje, kurią padarei iš 
mažo, šilto jos kambarėlio, kur ji per 
dienas sėdi su mezginiu rankose lauk-, 
dama tavęs. Nuo ko tau pradėti? 
Žinoma, kad tu turi pradėti ir greit 
persiristi per tą sieną, kurios pama
tus pats pamūrinai, kai ji blaškėsi 
viena, neužmigdama pavasariu kve
piančią naktį. Tu vistiek turi rasti 
laiko švelniai perbraukti ranka jai 
per liemenėlį ir, atidėjęs į šalį sto
rų knygų išmintį, paklausti, ko ji 
liūdi, kai apynėlio lapas dreba pa
langėje nuo vėjo, nes ji — moteris,- 
daug daugiau mylinti žemę ir jos 
žydėjimą, negu mes. Jos akys daug 
dažniau sustoja prie žydinčio žiedo, 
negu mūsų, krypstančios į tolimą 
žvaigždę, nes ji — moteris, gimdan
ti ir duodanti žemei laimės atspalvį, 
jei jos, tavo įsitikinimu, iš tikrųjų 
čia nėra. Ji daug džiaugsmingiau 
sutinka pirmąjį pavasario spindulė
lį, nukritusį ant jos išsiuvinėtų gė
lių staltiesėje, negu tu danguje sau
lę, nes ji — moteris, aukojanti ne 
tik savo sielą ir širdį, bet ir pati 
save gyvenimo meilė!, kuri saldina 
ir tirpdo visus jos karčiuosius lū
kesčius, kuri tik viena duoda jėgų 
jai gyventi ir be kurios ji, kaip šal
tos geležies užgauta gėlė, tuojau ' 
miršta...

Daktaras atsisuko ir sunkiais 
žingsniais priėjo prie durų.

— O kam .tas? — žvilgterėjo nu
stebęs į mano paruoštą lagaminą.— 
Padėk ten; kur jis buvo, — ir trink
telėjo durimis.

Melsvoje vakaro prietemoje, kai 
gęsdama saulė šyptelėjo lange už 
sienos , vėl išgirdau tylų, nedrąsų 
virdulio šnypštimą.
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Dirbančiųjų 
šeimos prade
damos vežti

i Angliją
Iš Lemgo oficialiai pranešama, 

kad pradedamos vežti į Angliją 
anksčiau dirbti išvykusiųjų šeimos.

AMERIKIEČIAI NUODUGNIAI
- TIRIA TREMTINIUS
Po ūkinės pagalbos seka DP pro

blema
Rugsėjo 13 d. Augsburge įvyku

siam Įicencijuotųjų DP laikraščių 
leidėjų ir bendradarbių suvažiavi- 
man atsilankė JAV Kongreso šiuo 
metu Vokietijoje besilankančios ko
misijos narys JAV Atstovų Rūmų 
atstovas W. Besterman. Savo žo
dyje jis pareiškė, kad šios JAV At
stovų Rūmų komisijos, vadovauja
mos kongresmano Fultono, Vokieti
joje lankymosi tikslas yra susipa
žinti su DP klausimu. Kiek komisi
ja patyrusi; ji yra patenkinta DP 
laikysena. Taip pat komisija yra 
susipažinusi su DP laikraščiaįs; jų 
straipsnių vertimai buvę jiems pa
tiekti.

DP įkurdinimas yra laikomas 
svarbiu klausimu. Kaip žinoma, 
JAV-se yra žmonių, kurie siūlo E)P 
priimti į Ameriką, bet yra ir prie-' 
šingal nusistačiusių.- Šios komisijos 
uždavinys yra susipažinti su DP 
klausimu iš humaniškos pusės; po
litinės pusės komisija neliečia. Po 
trijų savaičių i Vokietiją atvyks 
Senato komisija, kuri taip pat rinks 
žinias apie DP.

DP problema yra laikoma proble
ma Nr. 2 (problema Nr. 1 yra ūki
nės pagalbos Europai suteikimas), 
pareiškė Atstovų Rūmų narys N. 
Bdstermanas.

Surinktas žinias komisija sausio 
mėn. patieks kongresui.

Po savo žodžio kongresmanas N. 
Bestermanas atsisveikino ir išvyko 
lankyti DP stovyklų. Kongresmaną 
lydėjo Augsburgo Post Comander 
DP reikalams karininkas cpt E. 
Carr, kuris pareiškė pageidavimą, 
kad būtų palaikomas glaudesnis 
kontaktas su amerikiečių kariuome
ne ir prašė suteikti jam reikalingų 
informacijų. -Sausio mėn. jis vyk
siąs į JAV, kur turėsiąs padaryti 
pranešimą apie DP. (Z.)
DP LAIKRAŠČIU ORGANIZACIJA 

JAV ZONOJE
Rugsėjo mėn. 13 d. Augsburge 

įvyko DP laikraščių leidėjų ir ben
dradarbių sąjungos suvažiavimas. 
Ši sąjunga buvo prieš pusmetį įkur
ta ir apimė visus amerikiečių zono
je einančius DP laikraščius. Šiuo 
metu amerikiečių zonoj išeina 8 
tautų (lietuvių, latvių, estų, rusų, 
ukrainiečių, lenkų, jugoslayų ir kal
mukų) 22 laikraščiai ir 18 žurnalų.

Suvažiavime buvo išklausyti val
dybos pranešimai, priimtas s-gos 
biudžetas sekančiam pusmečiui, su
daryta nauja valdyba. Nauju pir
mininku išrinktas jugoslavas Popo- 
vičius. Iš lietuvių pusės į valdybą 
įeina J. Vitėnas („Žiburiai“) ir D. 
Penikas („Mūsų Kelias“). Revizijos 
komisijon iš lietuvių įeina J. Vasai- 
tis („Mintis“).

Valdyba ir rev. komisija yra su
daroma tautybių principu: kiekvie
na tautinė grupė deleguoja po 2 
asm. į valdybą ir po 1 asm. į rev. 
komisiją. (Z.)

PASKIRTAS MĖTINIS BALFO 
SEIMAS

BALF direktorių tarybos nutari
mu, Bendrojo Amerikos Lietuvių . 
Šalpos Fondo metinis seimas įvyks 
1947 m. lapkričio 5—6 d. d. Hotel 
New Yorker, New Yorke.

BALF pranešime sakoma: „sky
riai yra prašomi ruoštis metiniam 
seimui. Geriausias pasiruošimas 
būtų pravedimas BALF vajaus visu 
pajėgumu ir išrinkimas savo atsto
vų seiman“.

Seimo darbotvarkė bus pranešta 
vėliau. BALFo raštinė: 105 Grand 
Street, Brooklyn 11, N. Y.

12.002 SVARŲ REIKMENŲ Į 
BALFo SANDELĮ

Per liepos mėnesį į centrinį 
BALFo sandėlį Brooklyne atsiųsta 
suaukotų drabužių, avalynės, knygų 
ir kitokių reikmenų 12.002 svarų.

— JAV iždas šiais metais surink
siąs 193.000.000.000 pajamų, praėju
siais metais gauta tik 177:000.000.000 
pajamų. Tai esą rekordiniai metai.

PABALTIEČIŲ STUDENTŲ SPOR
TAS

Rugsėjo 11 d. Hamburgo tinkli
nio, stalo teniso ir krepšinio aikštė
se susitiko Hamburgo vokiškojo 
Hansos Universiteto ir Pabaltijo 
Universiteto akademinis pabaltiečių 
jaunimas:

Vyrų tinklinis. Pabaltijo Univer
sitetą atstovauja 5 latviai ir 1 lie
tuvis (Tunkis), Hansos Universitetą 
— 3 estai ir 3 latviai. Pabaltijo 
Universitetas nugali priešininką 
(6:15) (15:4) (16:14).

Moterų tinklinis: čia už Hanzos 
Universitetą žaidžia 5 estės ir 1 lat
vė, o už Pabaltijo Universitetą — 
visos latvės, kurios pralaimi (5:15) 
(11:15).

Vyrų krepšinis. Hansos Univer
siteto rinktinėje 4 estai ir 4 latviai, 
o Pabaltijo Universitetą atstovauja 
4 lietuviai (Snarskis, Tunkis, La- 
taitis, Lukavičius) ir 3 latviai. Jau 
pradžioje — 10:2 Pabaltijo U-to 
naudai! Gelbėti padėties išeina 2 
garsieji estų sportininkai broliai Il
lo. Pasekmė sušvelnėja 12:9, 22:14 
ir net persisveria 24:25 Hanzos Uni
versiteto naudai. Bet Pabaltijo 
U-tas puslaikį laimi 29:25. (Snars
kis, pirmajame puslaiky Pabaltijo 
U-tui pelnęs 17 taškų, antro puslan
kio pradžioje taip buvo vieno latvio 
peties smūgiu „pridengtas“, kad 
nebeuždirba daugiau nė vieno me

Moksleivių Ateitininkų suvažia- Lietuviai skautai gražiai atstovavo lietuvių tautą
vimas Grevene

Š. m. rugsėjo mėn. 7—8 d. d. su- 
sivažiavo Anglų Zonos at-kų kuo
pų atstovai į konferenciją Grevene, 
kurią suorganizavo Moksl. At-kų 
Centro Valdyba, padedama vietinių 
Greveno sendraugių ir Anglų Zonos 
Įgaliotinio. Suvažiavo apie 80 
moksleivių ir apie 20 sendraugių.

Konferencija prasidėjo 7 d. iš ry
to pamaldomis ligoninės koplyčioje. 
Pirmoji konferencijos diena buvo 
paskirta ideologiniams klausimams 
nagrinėti ir diskusijoms. Vakare 
moksleiviai at-kai suruošė pušyne 
laužą su gyva programa. Gražiai 
pasirodė Greveno jaunieji at-kai su 
plastikos numeriais. Bisuoti teko 
čigonių baletui, kurį atliko Blom 
bergo kuopos atstovės. Toli ir pla
čiai skambėjo lietuviškos dainos 
garsai, o į dangų kilo šviesios ki
birkštys. Pakviestieji estų mokslei
viai taip pat sudainavo savo daine
lių. Dvi valandas užsitęsė progra
ma baigta vakarinėmis pamaldomis 
ir giesme „Marija, Marija“.

8-tosios dienos rytą konferenci- < 
jos dalyviai ir visuomenė susirinko į 
Greveno vokiečių katalikų bažny
čią iškilmingoms pamaldoms. Kun. 
Pacevičiaus vedamas choras pagie
dojo tradicinių moksleivių giesmių.' 
O kun. Patlabos, Moksl. At-kų 
Dvasios Vado, žodžiai nukėlė visus 
į tolimą ir brangią tėvų žemę — į 
kuklias, bet mielas mūsų bažnytė
les. Visi at-kai ir daugumas sto
vyklos gyventojų pasistiprino Šv. 
Eucharistine duona, ' .kad Gyvas 
Kristus būtų nuolatos visų širdyse.

Dienos metu buvo pavyzdingi 
berniukų ir mergaičių susirinkimai, 
kuriems vadovavo pati Centro Val
dyba. 17 vai. Baltijos salėje iškil
mingas posėdis visai stovyklai. Pa
kviečiami į Garbės Prezidiumą An
glų Raudonojo Kryžiaus atstovas 
jaunimui p. Petėrchen, stovyklos 
virš. p. min. Dailydė, prof. Grau- 
rokas, dek. kun. Dabašinskas, At-kų

Dvasios Vadas kun. Patlaba, gimn. 
direkt. p. Keblinskas, skautų tunto 
tuntininkas p. Kulys ir kt. Gimn. 
kapel. kun. A. Račkauskui vado
vaujant, 27 jaunieji at-kai davė iš
kilmingą pasižadėjimą būti visuo
met ištikimais Kristaus idėjos vyk
dytojais ir sekėjais. Jų krūtines 
papuošė ateitininkiškais ženkleliais 
patsai Centro Valdybos p-kas Vyt. 
Žvirzdys. Juos nuoširdžiai sveiki
no Dvasios vadovai ir Garbės Pre
zidiumo nariai. Globėjas anglas p. 
Peterchen vokiečių kalba šiltai ir 
širdingai atsiliepė apie mūsų jauni

Pabaltiečiai saauiai tarptautinėje stovykloje pakelia bendrą pabaltiečių 
vėliavą (kairėje). Anglų zonos lietuviai skautai išvyksta iš Hamburgo į 

tarptautinį sąskrydį (dešinėje). Jurgio Šapkaus nuotraukos.

mą sakydamas, kad mes visi esame 
broliai Kristuje, nežiūrint, kokios 
bebūtume tautos sūnūs. Mūsų ne
laimės ir mūsų kova yra jiems su
prantama. „Mes visi kovosime, kad 
tėvynė, vėl būtų laisva“, pabrėžė p. 
Peterchen.

20 vai. — užbaigos vakarienė, kur 
dalyvavo taip pat p. Peterchen ir 
visi Grevene reziduoją Anglų Raud. 
Kryžiaus atstovai, dalis kviestųjų 
svečių ir moksl. ateitininkai.

Prie vaišių stalo buvo šviesu ir 
jauku, nuolat skambėjo lietuviškos 
patriotinės dainos bei linksmi kup
letai. Ir čia svečias p. Peterchen 
aktyviai įsijungė į bendrą nuotaiką 
ir išbuvo ligi pat užbaigos. Jo gar- 

Tarptautinio skautų sąskrydžio, Įvykusio 1947 m. rugp. 9—21 dienomis Moissonp miške prie Paryžiaus, vaizdai. Iš kairės į dešinę: 1. lietuviai 
skautai prie elzasiečių grupinės stovyklos vartų; 2. Prie Alžyro vartų;‘3. Vėliavų aikštė ir pagrindinis stovyklos takas; 4. Lietuviai prie Indi

jos vartų; 5. Svečiuose pas Libanono skautus. Jurgio Šapkaus nuotraukos.

SPORTAS
timo). Bet Pabaltijo U-tas nepasi
meta, taškų medžiojimo iniciatyvą 
perima ilgasis Berzinš (190 cm) ir iš 
po krepšio krauna! Antrasis pus- 
laikis baigias lygiai kaip ir pirma
sis: 29—25. Hamburgo Hansos 
Universitetas rungtynes pralaimi 
50:58. Pabaltijo U-tui taškų pel
nė: Snarskis (17), Berzinš (24), La- 
taitis (4), Tunkis (9), Eislers . (2), 
Veinbeks (2). Hamburgo Hansos 
Universitetui: Mangs (4), Ozols (9), 
Illo Walt. (20), Illo Wern. (6), Ašme
nis (2), Korė (7), Must (0).

Stalo teniso rungtynės pasekme 
4:3 Pabaltijo Universiteto naudai, 
dėl laiko stokos, nutraukiamos. Taš
kų Pabaltijo U-tui pelnė: Lukavi
čius (1), Prieditis (2) ir Kruminš (1). 
Hamburgo Hansos Universiteto pa
baltiečių rinktinę sudaro 1 lenkas 
ir 2 latviai..

Visa rungtynių popietė ir tarp 
abiejų universitetų, ir tarp mišrių 
tautybių studentų praėjo collegiš- 
kai!

IIANAU PERKŪNO SPORTO 
ŠVENTE

Rugsėjo 13—14 d. d. Hanau sp. kl. 
Perkūnas, švęsdamas 2 m. sukaktį, 
surengė sporto šventę, kurios pro
gramą sudarė krepšinis, tinklinis, 
stalo tenisas ir lengvoji atletika.

Apie viso pasaulio skautų' jambo
ree bendrais bruožais jau buvo.ra
šyta šio laikraščio skiltyse. Dar 
tenka sustoti ties kai kuriomis de
talėmis.

Įdomu patirti, kaip mūsų repre
zentacinė skautų draugovė atstova
vo mūsų tautą.

Tarptautinio . skautų biuro buvo 
leista mums papuošti kepures ir 
palaidines tautiškomis juostelėmis. 
Ir iš valtukės, ir iš palaidinės kiek
vienas galėjo pažinti, kurios tautos 
skautai esame.

Tarptautinio Biuro Direktoriaus 
anglų pulk. J. S. Wilsono, dabar ei

nančio ir pasaulio skautų šefo parei
gas, ir jo pasiųsto atstovo anglų 
sktn. J. Monnet pastangomis mes 
buvome tikrais tarptautinio sąskry
džio dalyviais, o ne' svečiais. Ten
ka apgailestauti, kad dėl tam tikrų 

bei sugiedota „Ilgiausių metų“ ir 
sušukta griausmingas „valio“. Ne
buvo pamirštos ir vaišių rengėjos 
bei rengėjai — kun. kapel. A. Rač
kauskas, p. Keblinskienė ir kt.

Suvažiavimų metu priimtos ata
tinkamos rezoliucijos ir pasiųsti 
sveikinimai: Ekscelencijoms ■ Gerb. 
Ganytojams Vyskupams, 'Šv. Sosto 
Delegatui, Šviet. Valdybai ir kt.

, A. P. B.

Šventėje dalyvavo vietos estų, Wies- 
badeno vokiečių ir Kasselio sporti
ninkai.

šventės šeimininkai krepšinyje su
silaukė netikėtumo iš vietos estų 
YMCA-os krepšininkų. Tik pasku
tinėse minutėse Perkūnas išvengė 
pralaimėjimo ir rungtynes baigė ly
giomis 47:47 (20:17). 5 min. prieš pa
baigą estai vedė 46:29.

Tinklinyje Hanau Perkūno mote
rys prifcš estes sukovojo gerai, bet 
nors ir turėdamos antrame sete 13:2 
savo naudai, vis dėlto pralaimėjo 
estėms 15:11 ir 18:16.

Stalo tenisą perkūniečiai pralai
mėjo Wiesbadeno vokiečių rinktinei 
7:2. Kadangi rungtynės nebuvo iš 
anksto tvirtai sutartos, todėl perkū- 
niečiams teko žaisti nepilnos su
dėties.

Lengvojoje atletikoje gerų pasek
mių nebuvo pasiekta, nes dideli 
karščiai ir perdžiūvusi aikštė bei bė
gimo takai nemaža turėjo įtakos į 
rungtynių pasekmes. Iš geresnių pa
sekmių paminėtinos: trišuolis — Su- 
pronas 12,58 m., 100 m. — Vodopa- 
las (Kass.) 11,8 s., 3000 m-.Tendys 
(Bamb.) 9:22,3 min., rutulys — Vo- 
dopalas 12,09 m., diskas moterims 
— Tubienė 29,90 m. 

priežasčių lenkų, ispanų, jugoslavų, 
bulgarų, Irako, Irano, Afganistano 
ir Japonijos skautai jamboree visiš
kai negalėjo dalyvauti. Labai įdo
mu buvo susitikti su čekoslovakų, 
austrų, vengrų ir suomių skautais, 
kurie, būdami rytinio mūsų kaimy
no globoje, į sąskrydi atvyko ir bu
vo pilnateisiais dalyviais.

Mūsų kaimynai latviai (95) ir es
tai (37), kaip ir mes (81), dalyvavo 
tikrais sąskrydininkais. Mūsų de
legacija nebuvo pati mažiausioji. 
Mes buvome skaitlingesni už. Kana
dą (35), Argentiną (35), Braziliją (70) 
ir Kiniją (19).

Mums buvo leista dalyvauti para
duose, pasirodymuose arenoje ir pa- 
stovyklos laužuose, teatre-cirke, 
įvairiose skilčių varžybose, iškylose 
ir ekskursijose. Pabaltiečiams skau
tams Britų imperijos vyriausiojo 
skautininko lordo Rowallano arba
tėlėje buvo paskirtos pačios gar
bingiausios vietos. ,

Amerikiečiai skautai atvažiavę 
tuoj pasiteiravo, kur gyvena lietu
viai, Europos krepšinio nugalėtojai. 
Mūsiškių krepšininkų skautų susiti
kimas su amerikiečių skautais pasi
baigė 30:29 užjūrio brolių pergale. 
Tačiau lietuviai paliko jiems gražių 
prisiminimų savo korektiškumu ir 
aukštu žaidimo lygiu.

Mūsiškiai ir Luxemburgo skautai 
iškovojo pergalę virvės traukime 
prieš stiprius užsigrūdinusius alžy
riečius bei marokiečius. Už įvai
rius skilčių žaidimus mūsiškai lai
mėjo tris gaireles. Šimtais skautiš
kų ir tautinių ženklų bei vėliavėlių 
buvo pasikeista su kitų tautų skau
tais.

Mes dukart pasirodėme pastovyk- 
los lauže. Pirmą kartą suvaidinome 
„čenč“ (daiktų ir dainų mainai). 
Mūsų liaudies ir skautiškosios dai
nos labai patiko žiūrovams, o pra
dėjus dainuoti populiarią prancūzų 
liaudies dainą „En passant“, ėmė 
traukti visa minia ir visi ploti. An-

Pati šventė buvo suorganizuota 
gerai. Tai didelis nuopelnas Per
kūno sp. kl. vadovybės ir vietos vi
suomenės. Perkūno sp. kl. šiuo me
tu yra vienas iš gausiausių savo 
sportininkais, kuris apima krepšinio, 
tinklinio, futbolo, bokso, lengvosios 
atletikos,. stalo teniso ir kit. sporto 
šakas.
TARPTAUTINE SPORTO ŠVENTĖ 
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sporto šventė, kurioje dalyvavo vie
tos stovyklos lenkų, estų, latvių ir 
lietuvių sportininkai. Dalyvavo per 
100 sportininkų. Rungtynės visų ke
turių tautybių stovyklos gyventojų 
buvo gyvai ir karštai sekamos. Lie
tuviai, kurie šioję stovykloje sudaro 
tilf mažumą, vis dėlto pasirodė ge
rai. Visų didžiausiam nustebimui, 
lietuviai krepšininkai, baigmėje iš
kovojo su didžiausiu pasiryžimu 
krepšinio rungtynes prieš latvius, 
kurie buvo visų laikomi favoritais. 
Tinklinį laimėjo lenkai. Taipgi len
kams atiteko lauko ir 60 m. bėgimai. 
Neblogai pasirodė lengv. atletikoje 
(bėgimuose ir šuoliuose) lietuvis Ru
dys, kuris daug duomenų turi būti 
geru sportininku. Rungtynių laimė
tojai buvo apdovanoti ir atitinkamai 
pagerbti. . > ■ 

Oldenburge atidaryta paroda

tras pasirodymas pradėtas mūsų 
brolio Vildžiaus 10-čia kalbų tautų 
pasveikinimų, kuris buvo šiltai su
tiktas laužo dalyvių. Vėliau tau
tiškai apsirengę mūsų skautai labai 
gyvai pašoko tautinį šokį „Oželį", 
už kurį marga žiūrovų minia atsi
dėkojo smarkia katučių kruša ir 
garsingu valiavimu.

Prieš skaitlingus skautų miesto 
gyventojus ir milžinišką svečių lan
kytojų' minią teko pasirodyti ben
droje arenoje, kur prožektorių švie
soj pradefiliuota mūsų tautiniais 
drabužiais ir dar kartą sušokta jau 
pastovyklos lauže gyvai sutiktas 
„Oželis“. Nors programos vadovas 
pristatė mūsų šokėjus kaip „lie de 
France“ (Paryžiaus apylinkių) at
stovus, bet daugeliui „Oželis“ ir jo 
šokėjai jau buvo pažįstami iš pasto
vyklos laužo.

Lietuviška daina dažnai .skambė
davo Moissono skautų miesto gat
vėse žygiuojant Į pasirodymus, į pa
maldas, į ekskursijas, į teatrą ir ki
tus parengimus. Nenuostabu, kad iš 
pradžių maža kas težinoję apie Lie
tuvą ir lietuvius į stovyklavimo pa
baigą mus tuoj atpažindavo ir be
žygiuojančius sveikindavo nuotai
kingai šaukdami, „Lithuanie“.

Mus atlankė ir senų bičiulių bei 
pažįstamų iš ankstybesnių jamboree 
bei tautinių stovyklų. Štai, Marcei 
Bourdel, vyriausias pasirodymų va
dovas, Prancūzų karo mokyklos ko
mendantas, aplanko, mus ir pasida
lina gražiais įspūdžiais, išgyventais 
mūsų tautinėj stovykloj Panemunėje 
1938 mt. Jis apdovanoja LSB spau
dos sk. vedėją gintarine lietuviška 
lelijėle ir „Skautų stovyklos Pane
munėje Vadovu“. Vyriausias- sąs
krydžio katalikų kapelionas Pere 
Rupp nepamiršta lietuvių stovyklos, 
ilgai pabūna pas mus svečiuose, pa
sižiūri mūsų ląužo programos, įrašo 
gražius linkėjimus svečių knygon. 
Jis Panemunės Stovykloj buvo pran
cūzų draugovės dvasios vadovu. Ir 
pirmas ir antras svečias atsilanko po 
dukart. Artimumo ryšiai sustiprinti 
apdovanojant juos tautinėm juoste
lėm ir skoningu mediniu kryžium.

Parodėlė ir mūsų stovyklos papuo
šimai sutraukdavo skaitlingus bū
rius lankytojų. Tautiniai audiniai, 
lėlės, juostos, medžio raižiniai, skau
tiškoji spauda, knygos svetimom 
kalbom apie Lietuvą ir albumai by
lojo apie mūsų tėvynę. Ypatingai 
stebindavo žiūrovus sktn. Kulviečio 
gražiai išdrožinėti mediniai kryžiai.

Mūsų stovyklos vartai su ,Vytim' ■ 
ir įrašu „Lithuania“, Kryžius, vė
liavos stiebas bei kiti papuošimai 
stebindavo lankytojus savo origina
lumu.

Taip visomis progomis buvo ke
liamas Lietuvos vardas. Tūkstan
čiai naujų pažįstamų ir bičiulių! 
Tikime, kad lietuvis skautas atliko 
tinkamai savo pareigą tėvynei.

Užbaigai prisiminkime prancūzų 
visuomenės atstovo tėvo Paul Hart- 
manno, Šv. Liudviko Kun. Semina-, 
rijos profesoriaus žodžius: „Aš ilgai
gėrėjausi lietuvių stovyklos dvasia.
Josios vartus ir kryžių laikau skau
tų stovyklos įrangų sektinais pavyz
džiais, Aš nepamiršiu tų pastangų, 
kurias lietuvių skautai yra parodę 
net ir svetimoj žemėj ugdyti tėvy
nės meilei ir gražiajai krikščioniš
kajai civilizacijai“. A. Krausas
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skautai suruošė tarptautinę skautų 
dieną, kurioje dalyvavo lietuvių, 
latvių, estų ir lenkų skautai. Ta 
proga buvo iškelta istorinė vėliava, 
atvežta iš tarptautinio sąskrydžio, 
iš Prancūzijos. Iškilmingų vėliavos 
nuleidimo apeigų metu kalbėjo 
Džiugo vietininkijos vietininkas v. 
s. A. Krausas, kuris kvietė visų 
tautų skautišką jaunimą į nuoširdų 
bendradarbiavimą ir broliškumą. 
Tik per meilę ir gražų sugyvenimą 
mes greičiau priartinsime savo tau
toms nepriklausomybę. Žodis baig
tas atskirais šūkiais Lietuvai, Lat
vijai, Estijai ir Lenkijai. Tarptau
tinė skautų diena baigta laužu, ku
riam sėkmingai vadovavo psktn. V. 
Bražėnas.

Augustdorfo stovyklos gyvento
jai turėjo progos pamatyti tą gar
siąją Pabaltijo tautų vėliavą, kuria 
stebėjosi tūkstančiai lankytojų Mois
sono mišk*.

PRANEŠIMAI
LITERATŪROS KONKURSAS 

ATIDEDAMAS
„Minties“ Redakcija prieš . kiek 

laiko buvo paskelbusi („Mintis“ 
Nr. 63 (300) — 1947. VI. 12.).
LITERATŪROS KONKURSĄ PA
RAŠYTI GERIAUSIAI NOVELEI 

kuriam rankraščius reikėjo prista
tyti iki š. m. rugsėjo mėn. 15 dienos.

Daug kam pageidaujant ir norint, 
kad literatūros konkursu pasinau
dotų didesnis mūsų rašytojų skai
čius, rankraščių pristatymo termi
nas pakeičiamas ir atidedamas IKI 
Š. M. SPALIŲ MĖN. 15 D.

Rankraščius siųsti: „Mintis“, Li
teratūros Konkursui, (13b) Memmin
gen, Postfach 110.

„Minties" Redakcija
PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ 

TOLIMESNĮ MOKSLĄ PINNE
BERG’S

„Study Centre“ Pinneberg’e vėl 
priiminės naujam semestrui studen

tus iš britų zonos. Asmens, kurie 
buvo anksčiau padavę prašymus ir 
įteikę dokumentus ir nėra pakeitę 
nusistatymo tęsti mokslą, yra prašo
mi „Study Centr’ui“ pranešti savo 
adresą ir ' Mil. Gov. Det. bei 
DPACCS numerius. Tatai reikia 
padaryti ir tuo atveju, jei adresas 
nėra pasikeitęs. Asmens dar ne
įteikę prašymų, bet norį čia eiti 
mokslus, turi paduoti pareiškimą, 
kuriame būtų suteiktos šios žinios:

1. Pavardė ir vardas, 2. Kur ir 
kada gimęsį 3. DP Identity Card 
Nr., 4. Pašto adresas, 5. Mil. Gov. 
Det., AG ir DPACCS numeriai,
6. Kuriame fakultete ir skyriuje no
ri studijuoti, 7. Kada ir kur įgytas 
brandos atestatas, 8. Ar studijavo 
ankščiau? — teigiamu atveju ku
rioje aukštojoje mokykloje, kada ir 
kuriame fakultete? 9. Kokius turi 
mokslo dokumentus? 10. Kurias 
kalbas moka (vokiečių, anglų)? 
11. Kurios tautybės? 12. Užsiėmi
mas, 13. Šeimyninė būklė, 14. Para
šas, Ii. Data.

Prie pareiškimo reikia pridėti pa
so arba asmens pažymėjimo ir bran-, 
dos atestato nuorašą arba ištrauką., 
Vietoje brandos atestato galima pa
teikti aukštosios mokyklos studijų 
knygelės arba studento pažymėjimo 
(matrikulos) nuorašą, arba prašytojo 
kurio nors buvusio mokytojo arba 
mokomojo personalo nario pažymė
jimą, kad prašytojas yra gavęs 
aukštesniosios mokyklos brandos 
atestatą arba studijavo aukštojoje 
mokykloje. Mokytoju arba moko
mojo personalo narių parašai ir pa
žymėjimų nuorašai turi būti patvir
tinti. Pareiškimai su priedais turi 
būti pasiųsti šiuo adresu: Pinneberg 
Study Centre, Secretariate, (24b) 
Pinneberg.

Iš aukščiau yra patvarkyta, kad 
gali būti priimami tik asmens, ne- 
vyresni kaip 25 metų amžiaus, ir 
kad kiekvienas studentas tegalės čia 
eiti mokslus 2 semestru (vienerius 
mokslo metus).

Veiks: 1. Filosofijos Ir Filologijos 
Fakultetas, 2. Ekonomijos Ir Teisių,

3. Matematikos ir Gamtos Mokslų,
4. Žemės ūkio (Žemės • ūkio, Vete
rinarijos ir Miškininkystės skyriai)',
5. Medicinos (Medicinos ir Odon
tologijos skyriai), 6. Architek
tūros ir Inžinerijos Mokslų,
7. Chemijos (Chemijos ir Farmaci
jos skyriai) ir Mechanikos fakulte
tai.

Naujo semestro pradžia, numato
ma apie lapkričio mėn. 15 d.

Jei bus laisvų vietų, be tikrųjų 
studentų galės būti priimami ir 
laisvieji1 klausytojai. Numatyta 
priimti apie 1000 naujų studentų 
(pabaltijiečių ir kitų tautybių).

Sekretoriatas
ATIDEDAMAS POGRINDŽIO 
SKAUTŲ SUVAŽIAVIMAS

Skelbtas „L. Žodyje“ Nr. 37, 
1947. IX. 11. d. (Mintis Nr. 101) skau
tų, veikusių vok. okupacijos metu 
„Brolijos“ vaędu, suvažiavimas 28. 
9. 47 Miunchene—Freimane dėl 
techniškų kliūčių numatytą dieną 
neįvyks.' Kita suvažiavimo data 
bus paskelbta spaudoje.

Praėjusi šeštadienį, rugsėjo 20 
dieną, Oldenburgo Augusteumo rū
muose iškilmingai atidaryta Pabal
tijo valstybių — Estijos, Latvijos, 
Lietuvos — dailininkų meno kūri
nių paroda, kurioje yra išstatyta 
245 darbai: estų 16-kos dailininkų 
72 darbai, latvių 20-ties dailininkų 
90 darbų ir lietuvių 10-ties daili
ninkų 83 darbai. x

Estų ir latvių dąugiausia tapybos 
darbų, o lietuvių daugiausia grafi
kos. Parodoje yra aliejinės tapybos, 
akvarelinės, tempera, anglies, tušo, 
pastelės, grafikos medyje, linoleu
me ir mozaikos.-

Atidarant parodą buvo visų trijų 
tautų koncertas, po kurio parodos 
garbės pirmininkas Anglų karinės 
valdžios atstovas pulk. Įeit. P. E. W. 
Sharp tarė turiningą žodį ir dėkojo 
už parodą ir koncertą.

Paroda ypač domisi vokiečių dai
lininkai ir vokiečių visuomenė, ku
rių pirmąją ir antrąją parodos die
nomis apsilankė po penketą šimtų. 
Daugelis vokiečių parodą lanko pa
kartotinai. Jau daug dailės darbų 
užpirkta.

Paroda Oldenburge uždaroma 
rugsėjo mėn. 30 dieną. Uždarymui 
ruošiamas dalyvaujančių tautų kon
certas. Po to paroda perkeliama į 
Hanoverį. ' .

Kilnojimas stovyklų ir išvykimai 
į kitus kraštus labai trukdo parodos 
perkėlimų organizavimą.

— Buv. Prezidentui Herbertui 
Hooveriui šiemet sukako 73 metai 
amžiaus.

LITHUANIAN/ WEEKIY NEWS

Lietuvių savaitraštis Anglų zonoje 
Leidžia Baltų Centrinės Tarybos

Lietuvių Skyrius
Redaguoja Redakcinė Kolegija
Vyr. Redakt. Jonas Kardelis
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