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tanijos kolonijų ministras Creech- 
Jones pareiškė,
kad D. Britanija yra pasirengusi 
atsisakyti savo Palestinos mandato. 
D. Britanijos vyriausybė esanti pa
sirengusi įgyvendinti kiekvieną JT

Detmoldas, 1947 m. spalio men. 2d. II metai

NEW YORKO - ROMOS ASIS?
šitokį klausimą pastatė ne vie

nas laikraštis, įsidėdamas žinią apie 
Trumano pasikeitimą laiškais su 
Popiežium. Belgrado radijo politi
nis komentatorius čia pat atsiliepė 
su sarkazmu: „Kapitalistas paduo
da ranką juodaskverniui“. Faktas 
lieka faktu, ir mes .į šį dalyką 
rime pažvelgti nuodugniau.

Trumano laiške, tarp kita ko, 
šoma:

„Trokštu visomis išgalėmis 
stiprinti tas pastangas, kurios 
kia sukurti moralinį pasaulį, 
davinys, prieš kurį stovime, 
milžiniškas.
lio pajėgos nesusiburs draugėn, 
įvyks neišvengiamas išsisklaidymas, 
o per tai sunykusi moralinių pajė
gų galybė ir išeikvoti efektyvai 
bus piktam panaudoti ■ tų jėgų, ku
rios siekia jas sunaikinti“.
- „Kaip Amerikos tautos išrinkta- 
sai vadas, turiu garbę pastovios tal
kos ‘labui įsipareigoti bendradar
biauti su Jūsų Šventenybe ir su vi
sais gėrio veiksniais pasaulyje. Esu 
nuomonės, kad pačiu didžiuoju pa
saulio reikalu yra tikėjimo atnauji
nimas. Aš siekiu, kad visose šaly
se būtų atnaujintas tikėjimas žmo
gaus taurumu ir vertingumu, kad 
visur kur būtų pagerbiamos šventos 
asmens teisės. Turime . tikėti, kad 
tiesa ir padorumas atsieks neišven
giamą laimėjimą; turime tikėti, kad 
žmonija gyvens laisvėje, o ne ne
tiesos ir kolektyvinės gyvenimo or
ganizacijos pančiuose. Mūsų laikai 
reikaląuja tikėjimo tiek stipraus, 
kad, atėjus reikalui, įstengtume ko
voti už teisingumą tikėjimo, kuris 
pajėgus pakelti bet' kuriuos sunku
mus, ataką ir netgi panieką blogio 
jėgoms...“

Popiežiaus atsakyme išreiškiama 
viltis, kad Trumano pasirinktasis 
tikslas bus laimingai atsiektas, ir 
rašoma: „Visų mūsų troškimas yra 
padėti pamatus •pastoviai taikai. Iš 
tiesų, veltui būtų pastangos žadėti 
ilgą amžių rimams, kuris pastatytas 
ant vėjo nešiojamų smilčių ar ant 
griūvančių pamatų. Kai valstybė, 
išsižadėdama Dievo, tampa atskiro 
asmens teisių šaltiniu, žmogus nu
vertinamas iki vergo rolės. Die
viškoji tvarka tada suirsta, ir isto
rija 
kai
ras. 
yra

Popiežius išreiškė nuomonę, 'kad 
geros valios tautų 
das, jog Dievo ir 
priešas nelaimės“, 
žadėjo Bažnyčios
nui ir „visiems žmogaus teisių gy
nėjams“.

Prieš dvejetą mėnesių „Osserva- 
tore Romano“ skiltyse buvo įdėtas 
straipsnis, kuriame Amerikos poli
tika Rusijos atžvilgiu buvo supeik
ta, kaip veikiama egoistiškai impe
rialistinių 
Vatikanas 
te norįs 
Vatikano 
praėjus, 
nuomonė 
Dabartinis
Trumanųi aiškiai rodo, kad Vatika
nas yra su kovojančiais Vakarais.

„ABC“ teigimu, šis pasikeitimas 
laiškais nėra ašies New Yorkas — 
Roma ratifikavimas, nes ir tokios 
ašies iš viso niekas neketina orga
nizuoti. IP teigimu, pats gyveni
mas privedė prie to, kad Vakarų 
pasaulis aplink save telkia krikščio
nybę, kuriai gresia. raudonojo, tota- 
lizmo antplūdis, o New Yorkąs su
daro laisvę mylinčių tautų politinę 
koaliciją. Bendras žmonijos ir kul
tūros priešas ruošiasi žygiui prieš 
Vakarus, tad, savaime suprantama,

tu-

ra-

su- 
sie- 
Už- 
yra 

Jei moralinės pasau- 
nesusiburs

neginčytinai įrodė, kad, tvar- 
tarp tautų sugriuvus, kyla ka- 

Todėl taikos bičiulių pareiga 
aiški“.

ir Vakarai mobilizuojasl, — pridu
ria „Figaro“.

„Tablet" pareiškimu, ir nesvarbu, 
kaip kas daiktus mėgsta vadinti. 
Vakarai težino vieną vienintelę ašį, 
kurios centre yra Laisvė ir laisvas 
Žmogus.

Be paaiškinimų...
BBC pareiškimu, trečiaisiais po

kario metais kova už teisingumą ir 
pastovią taiką įgauna vis labiau 
ryžtingas ir apčiuopiamas formas. 
Jei vočiai reikalingas operacinis 
peilis, jau nebandoma griebtis pu
dros. Dabartinė JTO pilnumos se
sija, kiek galima spėti, bus audrin
ga, bet ateičiai išganinga.

Neužbėgdami įvykiams už akių, 
pasiskaitykime, ką 
vyrai:

Marshall birželio 
pareiškė:

„Mūsų politika
nei prieš kurią nors šalį, 
kurią nors doktriną, 
politika yra nukreipta prieš badą, 
skurdą, neviltį ir chaosą. Jungti
nės Amerikos Valstybės nei vieno
je Europos valstybėje nepaliko po
litinės partijos vergiškai tarnaujan
čios Amerikos interesams ir iš vi
daus bandančios pagriebti valsty
bės valdžios vairą. Joks ir niekur 
Amerikos agentas nebandė 
je būti politinės policijos 
ku“.

McNeil, kalbėdamas D. 
jos parlamente, pareiškė:

„Priešinamės ir priešinsimės bet 
kuriam bandymui praplėsti polici
jos sistemą Europoje ir bet kur ki
tur“. • .

Amerikos Legijono suvažiavime 
gen. Eisenhover pareiškė:

„Kol egzistuoja sąmoningai agre
singas nusiteikimas . prieš laisvų 
žmonių teises ir laisvai pačių įmo
nių išrinktas vyriausybes ir kol yra 
netikrumo tarptautinėje padėtyje, 
turime būti pasiruošę visam 
Turime taip apsiginkluoti, kad 
šusis agresorius įsisąmonintų 
ką, kuri jam grėstų, ir kad
suprastų, jog, išprovakavus karą, 
karas tikriausiai bus vedamas jo 
paties teritorijoje.“

Amerikos Legijono valdybos pra
nešime pareiškiama:
• ‘ „Tarptautiniams santykiams pats 
didysis pavojus kyla iš komunizmo, 
kurį. puoselėja ir skleidžia viena 
galinga totalitarinė valstybė“.

Besibaigiant Pan-Amerikos kon
ferencijai; Trumanas pareiškė:

kalba Vakarų

5 d.

nėra

Harvarde

nukreipta 
nei prieš 

Bet mūsų

Europo- 
viršinin-

Britani-

t

tų kontrolė Vokietijoje tėra patikė
tinių teisėmis. Jis iškėlė reikalą dar 
labiau padidinti anglių gamybą, nuo 
kurių priklauso viso gyvenimo pul
sas. Didžiausios Vokietijos negala
vimo priežastys yra negalėjimas su
sitarti su sovietais ir neįgyvendini- 
mas Potsdamo plano, kuris būtų bu
vęs naudingas ne tik vokiečiams, 
bet ir visam likusiam pasauliui.

Šio mėn. 20 d. buvęs amerikie
čių karo ministras L. Stimson įspėjo 
savo tautiečius nemanyti, kad „pi
giai išsprendžiama Europos ūkinė 
krizė". Jis taip pat pareiškė esąs 
įsitikinęs, kad Sov. S-ga nepradė- 
sianti karo.

Stimsonas, buvęs JAV krašto ap
saugos ministras šio karo metu ir 
anksčiau užsienio ministras, yra lai
komas vienu įtakingiausių valsty
bės vyrų Amerikoje. Savo 80 metų 
gimimo dienos proga „Foreign 
Affairs“ (keturis kartus per mėtus 
pasirodančiam žurnale) apie tarp
tautinę padėtį jis rašė, kad 
„amerikiečiai nepasivėluotų su savo

< pagelba Europai.“
Amerika paskutiniais metais bandė 
spręsti užsienio problemas su puse 
galimų priemonių. JAV preziden
tas ir užsienių reikalų ministrai bū
davo sutrukdomi veikti Amerikos 
viešosios nuomonės nepalankumo. 
Dabar turi būti kiekvienam aišku, 
kad amerikiečių užsienio politikos 
nepasisekimas gali priartinti karą.

Stimsonas ypatingai pabrėžė, kad 
JAV turi likti kariškai nepaprastai 
stiprios ir gerai apsiginklavusios, 
kad sulaikytų vadovaujamus sovietų 
asmenis ieškoti išeities kare.
. Rugsėjo 22 d. JT laikraštyje „The 
World“ garsusis mokslininkas prof. 
Einstein reikalavo, kad

JT taptų pasaulio parlamentu.
Tik pasaulio parlamentas galįs pa
naikinti dabartinę krizę, kuriai nesi
mato galo.
Žmonijos sunaikinimo pavojų ga
lima sulaikyti, jeigu JT pilnatis tu
rėsianti paskutinį sprendžiamą žodį. 
Veto paraližuoja dabartinį Saugumo 
Tarybos darbą. Pasaulis šiandien 
stovi prieš rimčiausią krizę žmoni
jos istorijoje ir tik JT pilnatis gali 
šį pavojų pašalinti.

Jeigu Sov. S-ga liktų opozicijoje 
pasaulio vyriausybei, vis dėlto šis 
„pasaulio parlamentas“ turėtų dirbti 
ir be'Sov. S-gos.

Iš Londono oficialiai pranešama, 
kad Prancūzijos ir Amerikos vy
riausybės davė savo principinį su
tikimą atidėti 4 didžiųjų pasitarimus 
lapkričio 25 d. Sov. S-ga neatsakė. 
Pagrindas šiems posėdžiams atidėti 
yra didžiųjų noras, kad dabartinė 
nėpasibaigusi JT sesija nesusikry-

Pasitraukus JAV karinio gubernato
riaus padėjėjui Vokietijoje generolui 
majorui Keating, jo postą perėmė 
generolas majoras George P. Hays 

(dpd)

Savaitę laiko trukęs įtempimas 
JT įžanginiuose posėdžiuose dabar 
aprimo. Pasaulio 
sunki maitinimosi • 
kraštuose. <

Šia rimtą padėtį 
brėžia Amerikos
krašto vyriausybe ir įtakingais 
litikais nenutrūkstą pasitarimai.

Europos palikimas dabartiniam 
jos likimui reikštų tikrą raudonąjį 
pavojų visiems kraštams, kurie nuo 
jo vos ginasi.

Tai esą paskutiniai prietilčiai, ku
riuose dar šiaip taip rusena demo
kratinės ugnys. Nuo greitu laikų 
suteiktos Amerikos pagelbos pri
klausys busimoji vakarų Europos 
kraštų raida. Todėl pilnai supran
tamas Amerikos -susirūpinimas, ir 
iš ten ateinančios žinios kasdien 
skelbia apie Amerikos pasirengimą 
ištiesti Europai pagelbos ranką.

Jau rugsėjo 26 d., tik grįžęs iš 
Rio-de^Janeiro pasitarimų, Truma- 
nas padarė pareiškimą, turintį di
džios svarbos. Jo nuomone, 
reikia įkurti maisto produktų tarybą, 
kuri mobilizuotų visas krašto maisto 

atsargas.
Norima pasiūlyti visiems krašto gy
ventojams kuo taupiausiai naudoti 
javus, jais nešerti gyvulių ir jų ne
naudoti bereikalingai.

Šiuo reikalu į tautą išleistas vat-

„Mes, amerikiečiai, išėjome 
(1939—1945 metų) karą su giliu įsi
tikinimu, kad praskinsime kelią 
laisvajai^ pasauliui. Šiandien, de
ja, matome, kad kai kurios tautos 
tebėra pajungtos tokiam’ svetimųjų 
viešpatavimui, 
mą kariavome. 
Europos tautų 
tos agresijos 
pareigų, kurios 
tos, nepamirštame • ir neleisime, kad 
kiti savo įsipareigojimus pamirštų.“ 

Min. Bevin yra pabrėžęs: 
„Jei turėtų prieiti iki ideologinio 

konflikto, apgailestauju, tatai, ta
kiau, pareiškiu, turėsime atvirai pa
žvelgti jam į veidą. Nemanau, kad 
Vakarų pasaulis galų gale turėtų 
pralošti. Jau mačiau daug konflik
tų ir daug diktatorių, kurie stengė- sišaukimas, turįs šiuos 4 pagrindi- 
si sunaikinti pasaulio1 laisvę. Bet- nius punktus: 1) vispusiškas maisto 
gi ne demokratija, o diktatoriai ga- taupymas JAV, 2) padidintas maisto 
lų gale palūždavo. Nes ko gi ma- produktų išvežimas iš Amerikos, 
sės trokšta? Jos trokšta gyventi 3) suderinimas visų kraštų pastan- 
laisvos, jos trokšta naudotis sočia-, gų, galinčių padėti savo pertekliais 
line lygybe ir trokšta jaustis sau- pagelbos reikalingiems kraštams ■ ir 
gios, trokšta sugrįžusios namo pa- 4) sustiprinimas vargstančių kraštų 
sukti raktą duryse ir nebgdrebėti pastangų, kad jų maistas būtų ge- 
prislminusios slaptąją policiją.

už kurio sunaikini-
Daugelis Azijos ir 

tebegyvena ginkluo- 
šešėlyje. Mes savo 
kyla iš JTO Char-

kam. 
gob- 
rizi- 

geral

„vienybė bus lai-
laisvųjų žmonių

Popiežius pa-
paramą Truma-

interesų. Atrodė, kad 
i Vakarų ir Rytų konflik- 
išlikti neutralus. Tačiau 
radijas, kuriam laikui 

pareiškė, kad laikraščio 
nėra Popiežiaus nuomonė.

Popiežiaus atsakymas

Vengrijos prezidentas Tildy pasku
tinių parlamento rinkimų Vengrijoje 

metu balsuoja 
(dpd-keystone)

Pirmieji pakeitimai D. Britanijos 
kabinete

Anglijos Mln. Pirmininko įstaiga 
rugsėjo 29 d. pranešė apie įvyk
dytus pakeitimus Britų kabinete.

Sir Stafford Cripps buv. preky
bos ministras paskirtas naujai įkur
tos ūkio ministerijos vadovu. Nau
joji ministerija prilygsta vyriausiai 
ūkio politikos koordinavimo įstaigai.

Užs. prekybos ministras yra 32 
metų Harold Wilson Hgi šiol buvęs 
šios ministerijos pasekretoriumi. 
Jis yra pats jauniausias kabineto 
narys. Buvęs ministras be portfelio 
Arthur Greenwood iš vyriausybės 
išėjo.

Sir Stafford Cripps opozicijos lai

— Londonas, DPD. Reuteris pa
tyrė, kad spalių mėn. Londone įvyks 
4 Didžiųjų užsienių reikalų mini
strų pavaduotojų konferencija ap
tarti Italijos kolonijų klausimui. Ta 
konferencija buvo numatyta pava
sarį, tačiau negalėjo įvykti, nes so
vietai reikalavo ją atidėti, iki įsiga
lios taikos sutartis su Italija, 
sąlyga išpildyta 15 rugsėjo.

— BBC. X. 1. Nuo spalių 
Anglijoje prasideda ypatingas
pymo periodas. Privatūs atomo- 
biliai visai negaus benzino, geležin
kelių bilietams žymiai pakeltos kai
nos, suvaržomas valiutos išvežimas

Ta

1 d. 
tau-

kraščių yra vadinamas naujuoju 
Britų ūkio diktatoriumi. Jis kon
troliuos prekybos, pramonės, susi
siekimo ir transpprto bei kuro mi
nisterijas.

Pranešime sakoma, kad spalių 
mėp. pradžioje bus paskelbti nauji 
ministrų pakeitimai.

į užsienį Ir t. t. Nuo spalių 6 d. visi 
darbininkai turės klausyti darbo 
įstaigų potvarkių.

— DPD. IX. 30. Graikų kariuo- 
rpenei, kovojančiai su banditais, bus 
priskirti amerikiečių karininkai pa
tarėjai. Tai greičiau užbaigsią pi
lietinį karą Graikijoje.

riau suimtas ir dalinamas.
Rugsėjo 26 d. JT pilnatyje D. Bri-

Popiežius Pijus XI. dažnai priima įvairius diplomatus ir įtakingus as
menis. Čia Jo Šventenybė kalbasi su JAV pasiuntiniu Vatikane Myron 

Taylor (dpd-keystone)

TAMSTA AREŠTUOJAMAS

.Time“ korespondentas

Rugpiūčio 23 diena, nors komuni
stai ir bando suklastoti istoriją, vi
suomet liks svarbia data Rumunijos 
gyvenime. Lygiai prieš 3 metus tiit- 
leris Rumunijoje turėjo 109.000 ka
rių, o visas kraštas buvo Jon Anto
nescu, jo artimo draugo, rankose.

Tada 180 mylių į šiaurės rytus 
nuo Bukarešto, Moldavijos .pasie
nyje, Rumunijos kariai kovojo su 
rusais. Tačiau rumunai staiga at
suko savo pabūklus prieš vokiečius. 
Hitlerio pietinis sparnas buvo ati
darytas raudonosios armijos žygiui. 
Prieš istorinį posūkį įvyko istorinis 
dramatiškas pasikalbėjimas. Sį pa
sikalbėjimą
Robert Low taip vaizduoja.

Antonescu: — Tegyvuoja Jūsų 
Šviesybė.

Karalius Michaelis: — Negaišin
kite laiko. Nežiūrėdami mano įspė
jimų, Jūs atvedėte kraštą situacijon, 
iš kurios gali išgelbėti tik greitas 
karo veiksmų nutraukimas ir vokie
čių išvijimas.

— Jūs klystate.
— Įpraskite kreiptis į mane tei

singai. Ką reiškia —' „Jūs“?
— Jūs — Jūsų Šviesybė —; 'Jūsų 

Šviesybė šiandien nervingas.
— Taip, nes šį rytą Jūs elgėtės su 

manimi lyg su „nieku“ (daužydamas 
į stalą).. Aš neleidžiu taip elgtis su 
manim. Nejaugi Jūs manote, kad aš 
galiu leisti uzurpuoti savo pirmumo 
teisę ir žiūrėti kaip eilinis kvailys, 
kada mano kraštas rieda į prapultį?

— Ir kas gi jį griauna?
— Jūs visi. Net ir dabar jūs ne

turite laiko savo karaliui.
— Aš noriu Jums pasakyti, kad 

Jūs klystate, galvodami galį 
bėti kraštą karo paliaubomis.

— Aš nepakviečiau Jūsų 
man patarimų, ar pasiklausti 
nuomonės. Šio pokalbio tikslas — 
pranešti Jums telegramos turinį 
Jungtinėms Tautoms apie karo 
veiksmų nutraukimą ir tai Jūs tu
rite atlikti.

— Kas ją redagavo?
— Ne Jūsų reikalas; jeigu Jūs ne

sutinkate, aš pats išsiųsiu.
— Ar Jūs galite įsivaizduoti, kad 

maršalas gali apgauti savo sąjun
gininkus — vokiečius ir sviesti juos 
į rusų glėbį?

— Kas apgaudinėja, Jūs ar vo
kiečiai? Ar Jūs užtikrinote Vokie
tijos sienas, ar Vokietija Rumuni
jos? — šaukia karalius.

išgel-

duotl 
Jūsų

— Aš turiu susisiekti su Vokie
tija.

— Kaip? Ar mes čia deramės, 
Pone Antonescu?
— Maršale Antonescu! — pataiso 

ministeris.
— Pone Antonescu. Ketvertą me

tų Jūs uzurpavote mano teises, ne
turėdami nei mano pasitikėjimo, 
nei simpatijų. Jau eilė mėnesių aš ■ 
dirbu su opozicija savo kraštui iš
gelbėti. Aš žinau, kad Jūs mane 
skaitote kvailu, mikčiojančiu vaiku. 
Apie tai spręs rumunai. Bet jeigu 
Jūs mane laikote išdaviku, tai vi
siškai apsivilsite. Aš esu krašto ir 
Jūsų karalius. Aš noriu išgelbėti 
kraštą ir (šaukdamas ir daužydamas 
stalą) to niekas negali man sukliu
dyti!

— Jūsų Šviesybė esate jaunas ir 
nepatyręs.

— Jūs klystate. Kančia — paty
rimas. ‘

— Jūs negalite įsakyti, jeigu . . .
— Aš esu armijos vadas ir mano 

įsakymas jau duotas, — nutraukia 
jį karalius.

— Duotas? Koks įsakymas? Ar 
Jūsų Šviesybė žino, kad gali ne
tekti karūnos? — šaukia ministeris.

— Jūs mari grąsinate? Ar jūs ma
note turį jėgą kam nors įsakyti? 
Nuo šio meto aš spręsiu. Jūs esate 
areštuotas.

Atsidaro durys. Kambarin įžen- 
keli karališkosios sargybos vy- 
su paruoštais šauti ginklais.

Ką? Mane, krašto maršalą? 
Ne! — rėkia griausmingai.

— Nesąmonė. Išveskite jį iš čia.
Kareiviai išveda Antonescu ir už

rakina jį pogrindyje, kuriame kara
liaus Michaelio tėvas laikydavo savo 
pašto ženklų rinkinius. .

gia 
rai

— Aš ne kurčias, Ko Jūs rėkiate?
— taip- pat sako garsiai.

— Taip, Jūs kurčias; kitaip būtu
mėte išgirdę krašto murmėjimą. 
Trumpai, maršale, siųsite telegramą 
ar ne?

— Ne, šios formos, ne!
— Kaip tada?

Perversmą parengė karalius su 
trimis opozicijos vadais: Julium 
Maniu (tautinių ūkininkų), Kon
stantinu Bratianu (tautinių liberalų) 
ir Tite! Petrescu (socialistų). Komu
nistai šiame akte nevaidino jokio 
vaidmens nes Rumunijoje buvo vos 
2000 kompartijos narių, o jų visi 
vadai buvo izoliuoti.

Suimti, pabėgę, dingę. Šiandien tik 
keli šios šventės kaltininkai gali 
naudotis laisve. Maniu sėdi kalė
jime, Bratianu — namų arešte, o 
Petrescu nepaprastai puolamas ko
munistinės Rumunijos spaudos. 
'Dauguma aukšto rango karininkų
suimti, pabėgę ar išvaryti iš kari
nės tarnybos.

19-tojo šimtmečio stiliaus karališ
koje koncertų salėje susirinko ka
binetas ir aukšto laipsnio komuni
stai pasižiūrėti reto karaliaus pasi
rodymo ir pasiklausyti min. pirmi
ninko Petro Grozos kalbos. Susl-

da-
kad
ve-

pasiūlytąjį planą, kuris būtų priim
tas žydų ir arabų'. Tačiau jeigu JT 
pasiūlys tokią politiką, kuri būtų 
nepriimtina nei arabams nei žy
dams, tada D. Britanija nebūsianti 
pajėgi tai įvykdyti. Tada būtų rei
kalingas naujas organas, kuris ga- 
lėtiį bendradarbiauti su Palestinos 
vyriausybe.

Šis D. Britanijos ministro pareiš
kimas Amerikos spaudos buvo pa
lankiai sutiktas. Respublikonų dien
raštis N. Y. H. T. pabrėžė, kad 
bar išsisklaidė visi tvirtinimai, 
Anglija Artimuosiuose Rytuose 
danti imperialistinę politiką.

Iš D. Britanijos vyriausybės 
sluogsnių buvo pabrėžta, kad 
atsisakymas Palestinos mandato dar 
nereiškia, kad D. Britanija atsisako 
nuo savo interesų Artimųjų Rytų 

erdvėje.
D. Britanijos kariuomenės atšauki
mas iš Palestinos bus taip sutvar
kytas, kad strategiškai svarbūs in
teresai liktų nepažeisti.

Vykstant aštriems susikirtimams 
JT visumos posėdžiuose, savo žodį 
Sov. S-gos adresu tarė Britų zonos 
ministras lordas Pakenham. Užsie
nio spaudos atstovams rugsėjo 24 d. 
jis pareiškė, kad .
už Potsdamo sutarties neįgyvendi-

, y»<» . kulti* Sov. Ruuija, „žilumu SU 4 aiiūistių posėdžiais, nes
kuri' savo nepalenkiama laikysena ’ manoma, kad pasitarimai New Yorke 
šį susitarimą pavertė niekais.

Jis iškilmingai pareiškė, kad jei
gu lapkričio mėn. užsienio reikalų 
ministrų konferencija neduosianti 
jokių‘teigiamų pasėkų, tai ir tada 
D. Britanijos vyriausybė dėsianti 
pastangas, kad Vokietija būtų pajėgi 
gyventi. Net šio konferencijos ne
pasisekimo Anglija nelaikys galuti
niu lūžiu tarp rytų ir vakarų.

Toliau ministras pabrėžė, kad bri

gai! užsitęsti ligi lapkričio mėn. 
pradžiai.

Iš ankstyvesniųjų Bevino, McNeil 
ir Pakenham pareiškimų aišku, ko
kia didelė svarba yra skiriama gal 
jau paskutinei 4 ministrų konferen
cijai. Nuo jos pasisekimo ar griu
vimo priklausys ne tik Vokietijos, 
bet ir visos Europos bei viso pasau
lio ne tik ūkinis,' bet ir politinis 
gyvenimas. A. B.

LIETUVA TARP 40 TAUTŲ
1947 m. liepos 25 — rugp. 20 d. 

.Prancūzijoje įvyko pirmosios „Tarp
tautinės studijų savaitės“. Jas suor
ganizavo prancūzų katalikų studentų 
federacijos sekretoriatas, remiant ir 
globojant Pax Romana pirmininkui, 
Kanados ambasadoriui, Prancūzijos 
ambasadoriui prie Sv. Sosto Mari- 
tain, eilei katalikų fakultetų rekto
rių ir Prancūzų Akademijos narių. 
Dalyvavo lietuvių, prancūzų, olandų 
šveicarų, čekų, italų, rumunų, len
kų, norvegų, austrų, vengrų, ispanų, 
kanadiečių . : . viso apie 40 tautų 
atstovai.

Lietuvai atstovavo Ateitininkų 
Federacijos atstovas p. Vilutis.

Po kiekvienos paskaitos buvo su
daromos komisijos, kuriose buvo 
mintys ir ieškoma išvadų. Lietuvos 
persvarstomos paskaitose iškeltos 
atstovas dalyvavo vienuolikoje ko
misijų. O komisijoje, kur buvo 
svarstoma apie politines sroves, 
Lietuvos atstovas nušvietė komu
nizmo pavojų Europos kultūrai ir 
civilizacijai. Kitų tautų atstovai tam 
gyvai pritarė.

Paskaitos metu prof. Masson Our- 
cel, kalbėdamas apie „Laiką ir 
Erdvę“, Lietuvą prisiminė tris kar
tus, pažymėdamas, kad lietuvių 
kalba esanti artimiausia senajai 
indoeuropiečių kalbai, o paskui iš
kėlė lietuvių tautos šiandieninį pra
našumą tarp kitų laisvų tautų, kaip 
tautos, kuri šiandien herojiškai ken
čia dvasinę, kultūrinę ir politinę 
priespaudą.

Viena diena buvo pavadinta 
„Tautų Diena“. Šią dieną kiekvienos

rinkusieji garsiai pasveikino Grozą, 
bet buvo tylu, kada įžengė karalius. 
Susijaudinęs, nesišypsodamas, jis 
sėdėjo vienas didžiuliame soste, 
klausydamas Grozos kalbos, kurioje
net nebuvo paminėtas karaliaus 
vaidmuo buvusiuose įvykiuose.

„Mes žengiame pirmyn, naikin
dami paskutinius fašizmo likučius“, 
— kalbėjo Groza. Tuo metu Rumu
nijos Komunistų patriarchė Ana 
Pauker metė ilgą atkaklų žvilgsnį į 
Michaelį. „Time“ 1947, IX. 1.

.tautybės atstovas darė pranešimą 
apie savo kraštą. Lietuvos atstovas 
skaitė referatą „Katalikų Bažny- , 
čios padėtis sovietinėje Lietuvoje". 
Paskaita susilaukė karštų plojimų 
ir gilios užuojautos kenčiančiai lie
tuvių tautai. Austrų atstovas Le- 
wandovskis pažymėjo, kad jo tau
tos' padėtis esanti irgi labai sunki, 
bet ne taip skaudžiai sunki kaip 
Lietuvos. Lenkų atstovas Z. Scze- 
panski, kalbėdamas apie Varšuvos 
sukilimą, priminė, kad Lietuvos di
dysis kunigaikštis Jogaila vedė Jad
vygą, lenkaitę; ir valdė Lietuvą ir 
Lenkiją, o toliau kalbėdamas apie 
rusų klastą, taip pat pareiškė, kad 
komunistai baigia likviduoti ir lie
tuvių tautą. '

Pilies, kur vyko suvažiavimas, 
biblioteka naudojosi visi dalyviai. 
Jai Lietuvos atstovas padovanojo 
eilę knygų apie Lietuvą; atitinkama 
literatūra buvo apdovanotas ir kiek 
vienos tautos atstovas. ' (E.)

TRUMPOS ŽINIOS
— BBC. IX. 27. Iš Berlyno pra

nešama, kad Australijos komisijos 
parinktasis pirmasis 
transportas išvyks į 
lių mėn. 30 d.

— BBC. IX. 27. 
senatoriai, lankę 
Austrijos DP stovyklas, grįžę į 
Ameriką pareiškė, kad reikia su
šaukti tarptautinę konferenciją, 
kuri turėtų išspręsti DP apgyven
dinimo klausimą. Jų nuomone, vi
sus DP iš Europos reiktų išvežti ligi 
1950 m. , " . ■

— Beromūnster, IX. 29. Prane
šama, kad Paryžiuje prasidėjo Tai
kos Lygos Suvažiavimas, kuriame 
dalyvauja 50 tautų atstovai. Pirmą
sias kalbas pasakė Prancūzijos mln. 
pirmininkas Ramadier ir kt. žymūs 
prancūzai.

DP pabaltiečių 
Australiją spa-

Trys Amerikos
Vokietijos ir

— Beromūnster, IX. 29. Paskuti
niu metu Egipte nepaprastai išsi
plėtė choleros epidemija. Anglijos 
ir Amerikos vyriausybės specialiais 
lėktuvais pasiuntė Egipto vyriausy
bei anticholerinio serumo. Egipto 
vyriausybė nusistatė paskiepyti vi
sus 17.000.000 egiptiečių.

1
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KAS ČIA KALTAS? „Žiauresnis už vokiečius, nors netoks galingas“ Oficialus

neatsižvelgti į 
Natūralu, kad 
nemokanti nie- 
pripildyti savo

spauda to nėra skelbusi, 
kad žymi tremtinių dalis 
jau išvykusi iš Vokietijos, 
tremtiniai daugumoje to nori,

Iš Amerikos gautas toks BALFo 
pirmininko dr. J. B. Končiaus raštas: 

j,Pašalpos reikalas, suprantame, 
didėja, nežiūrint, • kad jau pradėta 
tremtinius gabenti darbams į Angli
ją ir kitur, bet skelbiamos lietuvių 
tremtinių spaudoje žinios apie ma
sinius registravimus ir išvykimus 
dažnai suklaidina Amerikoje gyve
nančius lietuvius, kurie jau dabar 
mano, kad pav., iš Anglijos zonos 
jau visi lietuviai yra išvykę į Ang
liją ir jiems daugiau pagalbos ne
reikia. Tas, aišku, nepaprastai ap
sunkina mums šalpos darbą. Trem
tinių spauda turėtų labai atsargiai 
tokius straipsnius ir žinias dėti. 
Patys faktai turėtų būti stropiai tik
rinami“.

Gryniausis nesusipratimas. Trem
tinių 
ypač 
būtų 
Tiesa,

• bet kol kas tie norai ir tebelieka 
norais. Tremtinių spaudoje teskel
biami konkretūs išvykstančiųjų 
skaičiąi, ne kokios bendros žinios, 
iš kūrių negalima būtų susivokti, 
kiek tremtinių jau išvyko ir kiek jų 
dar tebėra' Vokietijoje. Keliais at
vejais ir pakartotinai buvo paskelb
tos suvestinės žinios, kiek tremtinių' 
yra išvykę Anglijon, Kanadon, JAV, 

■Brazilijon, Venecuelon ir’ tt. Tie 
skaičiai, kiek jie liečia daugiaušla 
emigruojamąją Vokietijos okupa
cinę zoną, būtent — Anglų zoną, 
tebesisuka apie 3.000 asmenų. Jei
gu prie to skaičiaus pridėti dar 
apie 1.000 asmenų iš kitų zonų, tai 
iš 80.000 tremtinių, kurie čia yra vi
sose trijose zonose, ligšiol galėjo iš
vykti į kitus kraštus tiktai apie ’ 
4.000 asmenų.

Juo labjau, kad kitos pui- 
ir pasišoka.
baigiant šį straipsnelį, net 
kartoti klausimo: Kas gi

Chichester, DPD. Kovų už D. 
Britaniją minėjimo proga Chicheste- 
rio dekanas A. S. Duncan Jones sa
vo pamoksle užsiminė apie vieną 
galybę, kuri išdavimu, propaganda, 
viešais puolimais ir slaptais veiks
mais, šmeižtu ir koliojimu stengiasi 
sunaikinti Britaniją. ' Dekanas ne
pasakė to priešo vardo, tik ji charak
terizavo, kaip „dar žiauresnį už vo
kiečius, nors ir ne tokį galingą.“

„Daugelyje atsitikimų šiandien 
pergyvename lygiai tą patį procesą, 
kaip su Hitleriu prieš paskutinį 
karą“ — pasakė jis korespondentui.

IRANAS PRIEŠINASI SOVIETŲ 
NORAMS

Teheranas 9. 29. Naujasis Irano 
propogandOs vadovas Ibrahim Kha- 
jeh Moori rugsėjo 28 d. pareiškė, ’ 
kad Persijos vyriausybė atmeta ži
balu! eksploatuoti su Sovietais susi
tarimą, sudėdama visas ateities vil
tis į Atlanto Chartą, JT bei Sau
gumo Tarybą. •

Vienas opozicijos atstovas parla
mente reikalavo, kad min. pirminin
kas sudarytų iraniečių žibalo ben
drovę, kurioje nedalyvautų užsie
niečiai. Kitas atstovas pareiškė, kad 
padarytas susitarimas buvęs pats 
blogiausias paskutiniam šimtmetyje, 
kuriam persai niekada nebūtų davę 
savo sutikimo.

KINIJOJE KARIAUJAMA
Pekingas, 9. 29. Iš Kinijos vyriau

sybės sluoksnių pranešama, kad 
40.000 komunistų karių grupė per
žengė Jangtse upę ir įsibrovę į pie
tinę Anhwei provinciją. Šie dali
niai yra dalis komunistų vado Liu 
Potschengo armijos, kuri praėjusį 
mėnesį žygiuodama iš Hopei provin
cijos peržengė Geltonąją upę.

Šiuo metu vyksta sunkios kauty
nės išilgai geležinkelio linijos Pe
kingas — Mukdenas ir prie didžio
sios Kinų.sienos. Geležinkelio susi
siekimas su Mukdenu yra visiškai 
nutrauktas. •

skleidžiama sąmoningai jas sufabri
kavus taipgi sąmoningai. Čia jau 
spaudos uždavinys atskirti tikrą 
pinigą nuo falšyvo. Čia pat reikia 
pasakyti, kad tremtinių spauda 
mažiausiai šia prasme nusideda.

Negalima, be to, 
faktų būdingumą. 
kokia nors mergina, 
ku prasmingesnių
laisvalaikio ir, gal, jaunystės bei 
energijos pertekliaus verčiama „ne- 
'tilpti savo kailyje“, nori ir pašokti, 
pasilinksminti. O jeigu ji draugei 
juokaudama parašė: „Nevažiuok 
Anglijon, nes čia negalima pasi
šokti“, tai iš to perrimtų išvadų da
ryti dar nėra pagrindo.. Tai pavienis 
atsitikimas, nieku nebūdingas nei 
tremtiniams, nei išeiviams į Ang
liją. Gali būti, kad daugeliu kuo 
Anglijoje jie ir nepatenkinti, tiktai 
ne tuo, kad tūlai merginai nesiseka 
pašokti, 
kiaušiai 

Todėl, 
nesinori
čia kaltas dėl tų visų žinių? Mes 
kaltės neturime pagrindo prisiimti, 
nes’ nepagrįstų žinių skelbimo lai
kraštyje vengiame. Tautiečiams gi, 
kurie tokių žinių parašo į Amerikos 
lietuvių spaudą, galima patarti, kad 
jie terašytų tiktai rimtas ir pagrįs
tas žinias. Reikia jiems žinoti, kad 
Amerikos lietuvių tarpe yra mada 
skelbti ir privačius laiškus. Todėl 
rašant laiškus į Ameriką reikia 
būtį ypač atsargiems, nes negalima 
būti tikram, kad privatus jūsų laiš
kas nelauktai ir netikėtai pasiro
dys kuriame nors laikraštyje. Mums 
tatai reikia žinoti, nes pas mus kiek
vieno privataus laiško rašytojas vi
sai yra tikras, kad niekas jo priva
taus laiško viešai nepaskelbs. Ame-

Reikia prie to dar pridėti, įcad iš- riko j e gi yra visai kitaip, l’odėl, 
vykusieji yra jauniausi, sveikiausi, anot patarlės, mums reikia išmokti 
darbingiausi žmonės. Senų, vaikų „tvirčiau laikyti liežuvį už dantų“, 

o ką rašant, reikia rašyti rimtai ir 
pamatuotai. J. Kardelis

Paryžiaus darbininkai prie Arc de Triomphe demonstruoja dėl duonos 
davinio' sumažinimo* (dpd-keystone)

ir mažiau darbingų begalėjo’išvykti 
tiktai keliasdešimt asmenų ir tiktai 
j Jungtines Amerikos Valstybes, 
nes niekur kitur tokių, nedarbingų, 
tremtinių niekas neįsileidžia. Taigi, 
procentualiai imant, medžiaginė 

t Vokietijoje likusiųjų tremtinių pa
dėtis yra pablogėjusi ir pasunkėjusi.

ATOMINIS KARAS PRASIDĖSIĄS 
1955 METAIS

Žinomas mokslininkas, Princeton 
universiteto profesorius, Albert 
Einšteta sako, kad atominis karas 
tarp Amerikos ir Rusijos prasidė
siąs maždaug po aštuonerių metų. 
Kai Rusija turės nemažą atominių 
bombų atsargą, karas pasidarys neiš- ■ 
vengiamas, o Rusija daro bandy
mus su atominiais ginklais ir jų- 
pasigamins.

Einšteino nuomone, Jungtinės 
tautos bepadėjo pasauliui užtikrinti 
taikos. Einšteino žodžius patvirti
no visa eilė kitų mokslininkų, ku
rie savo laiku prisidėjo prie atomi
nių ginklų atradimo ir tobulinimo.

Aliaskoj, ties Fairbanks miestu, 
baigiama statyti pirma oro bazė, 
paruošta atominiam karui. Iš jos 
galės lėktuvai kilti su atominėmis 
bombomis ir skristi per šiaurės aši
galį. Sako, Aliaska yra „strategiš- 
kiausia pasaulio vieta“, nes iš ten 
lengva pasiekti visus pasaulio cen
trus.

— Dr. Aristide Grosse (Philadelphi- ■ 
■ja, Pa.) pareiškė, jog žmoguje kiek
vieną minutę eksploduoja 150.000 
radioaktyvių atominių dalelių, ku
rios suteikia 21 bilijoną elektrinių 
voltų energijos. Žmogaus kūnas 
suvartoja visą tą jėgą ne tik darbui 
atlikti, bet ir atremti nepaprastai 
didelį atmosferos spaudimą.

— Per trejus-penkerius metus bus 
įmanoma paleisti bandomąsias ener
gijos įmones, varomas atomine jė
ga, — pareiškė prof. Cockkroft, 
britų atominių tyrinėjimų instituto 
direktorius kuro reikalų • konferen
cijoj.

—Amerikiečių energijos pramonės 
vadovaujantis inžinierius Davidson 
tvirtino, jog esą galima tikėtis po 
dešimties metų paleisti atominės j 
energijos jėgaines, išvystančias dau- j 
gelį tūkstančių kilovatų. (S).

2)

3)

jau 
nu- 
ne- 
kad

Keletas pereinamosios Market-Harborough stovyklos 
gyvenimo bruojų

iki Harwicho uostų ir toliau pro 
Londoną iki Mėrket-Harborough, 
iš kur jau skirstoma į darbus, duo
da kai kurių būdingesnių, smulk
menų, kurių anksčiau spausdintuose 
laiškuose dar nebuvo iškelta. Pra
ėję pro tris muitines — vokiečių, 
sėdant į laivą ir išlipus Anglijoje — 
bet atsivežę viską, ką buvo su sa
vimi pasiėmę: būtinuosius gyveni
mo reikmenis. Anglijos uoste ant 
sienos didelis plakatas: „Nepirkit 
degtinės iš kareivių, grįžtančių iš 
Vokietijos, ir iš DP, jei nenorit nu
sinuodyti, išeiti iš proto ir būti pa- 
raližuoti“. Pirmas muitininkų klau
simas taip pat yra: „Ar neturit 
degtinės?“ Antras klausimas buvo: 
„Ar neturit foto aparatų?“ Kadan
gi niekas neturėjo, tai taip Ir liko 
neaišku, kas būtų buvę padaryta su 
foto aparatu. Kelionė per Anglijos 
žemės ūkio kraštą priminusi nuvy- 
kusiems Lietuvos vaizdus. * Tik 
Londono priemiesčių skurdus vaiz
das sukėlė liūdnas mintis: „Ir An
glijoje, matyt, vargo netrūksta“.

Londono laikinojoj stovykloj la
bai griežta tvarka. Žmonės pasi
genda savo Pasiuntinybės žmonių. 
Ypač tai juntama, kad estų ir lat
vių Pasiuntinybės atsiunčia savųjų 
pasitikti.

Market Harborough stovykloje 
gyvenama „bačkos“ pavidalo bara
kuose. Bet ir juose vasaros metu 
galima gyventi visai padoriai i— 
rašo 
toje 
rašo: 
tojai 
maža. O mes patenldnti, mums ir 
skanu ir pakanka. Šnekame — Kad 
taip gautų mūsų Vokietijoje pasili
kę vaikai, būtų labai gerai. — Štai 

dienai: pusryčiai 
(nuo 8 iki 9 vai..) — lėkštė miltinės 
košės su pienu, kepta silkė su bul
vėmis ar trinta žuvis su bulvėmis 
ar kas nors panašaus; vieną kartą 
per savaitę kiaušinis, nemažas puo
delis baltintos arbatos nu trimis rie
kutėmis duonos, plonai sviestu ar 
marmeladu apteptomis. Pietūs 
(12.30—13.30): duona, sriubos nedi
delis samtukas, mėsos keli gabalė
liai su sousu, daržovėmis ir bulvė-

timieji, būsią geriau. Antrame su
sirinkime tuo klausimu dar aiškiau 
pasisakyta: „Vokietijoj mes jums 
(suprask — inteligentams) nebuvom 
reikalingi, dabar jūs mums nerei
kalingi“. Tai skaudūs reiškiniai. 
Bet tai liūdna tiesa. Tai pareiški
mas iš buvusių Bocholto stovyklos 

Prie to opaus klausimo, at- 
yra prikištos svetimos ran- 

Jie nestosią

vyrų.
rodo, 
kos.
Britanijos Lietuvių

ir į kuriamą D- 
S-gą.“

J. M. G.

Laiško autorius, atvaizdavęs ke
lionę nuo Miunsterio tranzitinės

Ši būsena, jeigu tremtinių išvy- stovyklos pro Olandiją, per kanalą 
kimas bei pasilikimas ir toliau vyks 
tokia pat kryptimi, nuolat blogės ir 
sunkės.

Tokia yra tikrovė, kuri taip vaiz
duojama ir tremtinių spaudoje. Ir 
Amerikos lietuviai, kurie tą spaudą 
skaito, kitokio įspūdžio nei neturi 
pagrindo susidaryti. Nenorį aukoti, 
matyt, turi savo išskaičiavimų, o at
sikalbinėjimams priežasčių juk ne
sunku rasti.

Kitas, DP gyvenimu besidomįs, 
tautietis rašo iš Kanados: „Skaitant, 
ypačiai „Naujienas“, randi daug 
laiškų ir nusiskundimų mūsų varg
šų nelaimingų DP tremtinių Vokie
tijoj. Ištikrųjų žmonės verti pagel
bės ir pašalpos, ištikti nelaimės dėl 
žiauraus nacizmo bei bolševizmo. 
Bet šalę to randi ir žargoniškų nu
siskundimų. Kai kurie tokie tremti
niai įsivaizduoja „kas aš“. Štai vie
nas toks ponelis išsireiškė „Naujie
nose“ kad jis nuėjęs į jam pavestą 
sandėlį sau batų susirasti, o, batų 
ištikrųjų jam jau reikėjo. Išvartęs 
ir išžiūrėjęs tas ponelis dąug porų 
batų ir sau tinkamų batų neradęs: 
vieni esą kiek palopyti, kitiems 
puspadžių reikią, trečio galas 
linkęs, ir štai ponelis sau batų 
gali išsirinkti. Žinokit poneliai,
aukotojai, pasiskaitę tokio ponelio 
paaiškinimų, yra nepatenkinti. Ku
ris šį tą aukoja, jam nesvarbu, ar 
tas ponelis yra aukštą mokslą iš
ėjęs, ar paprastas kaimo vargšas. 

’Jeigu jau reikalinga pagelba ir pa
šalpa, tai su tuo mokslu tame rei
kale ir su tokiom mintim tik 
atbaido aukotojus. •

Toliau eina kai kurių panelių 
aprašymai, kaip jos jaučiasi, išvy- 
kusios į Angliją. Kai kurios džiau
giasi, kad' labai gerai, ir, matyt, gy- maisto davinys 

_ venimu patenkintos, o ypačiai kad 
gauna daugiau švaraus if maistingo 
maisto. Bet kai kurios panelės nu
siskundžia, kad negerai, ir savo 
draugėm, likusiom Vokietijoj, pata
ria nevažiuoti. Priežastis: su išė
jimais į šokius ir kitas pasilinks
minimo vietas galimybės prastos, 
arba ir visai negalimos. Iš to iš
vada darosi, kad tokios panelės 
vargo nėra mačiusios“. .

Šis pasisakymas jau yra argumen- mis, pyragaitis su pudingu ar kas 
tuotas. Jis nurodo konkrečias ži
nias, kurios tikrai negali patarnauti 
nei tremtiniams, nei rinkliavoms jų 
naudai.

Tačiau kaltė dėl šių žinių reikia 
padalyti. Viena jų dalis tenka pa
tiems tokių žinių skleidėjams, kita 
spaudai, kuri tokias žinias skelbia.

Kad tokių spaudos informuotojų 
atsiranda, nėra ko stebėtis. Ar 
maža dar yra niekus rašančių žmo
nių? Spaudos uždavinys ir yra at
rinkti pelus nuo grūdų. Jeigu ji to 
nedaro, matyt ji turi savo tikslų, 
kurie nesiderina su BALFo tikslais.

Tačiau čia reikia padaryti vieną 
pabrėžtiną aptarimą. Daugelis tokių 
žinių gali būti sąmoningai sufabri
kuotos kaip tiktai tam tikslui, kad 
būtų pakenkta rinkliavoms. Juo 
biauriau sufabrikuota žinia, juo ji 
labiau kenksminga. Todėl priešams 
tokias žinias fabrikuoti apsimoka. 
Mūsų žiniomis, yra tokių 
kuotojų ir sąmoningų jų 
dėjų. Ne be 
moningas bet 
kartais be blogos valios niekų priš
neka, kurie savaime yra kenks
mingi. Daugiausia tačiau tokių ži
nių. nenaudingų tremtiniams, yra

laiško autorius. Apie valgį 
pereinamoje stovykloje taip 
„Valgis 4 kartus! Seni gyven- 
skundžiasi, kad neskanu, kad

ta, kad 
plepus

nors panašaus. Vakarienė (17.30— 
18.30) beveik tokia pat kaip pietūs. 
Ir ketvirtą ‘ka.rtą (9 vai.) pirmiau 
duodavo lėkš tę sriubos, dabar juo
dos kavos puodelį su saldžiu pyra
gaičiu. Atrodo, kad permažai gau
nam duonos.. Juodos duonos čia 
iš viso nėra.. Maisto su’ Vokietijoje 
gaunamu iš viso lyginti negalima.

Atvykę i. šią stovyklą radome la
bai daug žmonių, laukiančių darbo. 
Dabar beveik visi išskirstyti į dar
bus ir išvažinėjo į. darbovietes. Va
saros metu skyrė išimtinai į žemės 
ūkį, dabar skiria tik į pramonę, 
daugiausia į metalo, ’ dar kiek į 
tekstilės ir avalinės pramonę ir kt.

Į Angliją atvykusius apima kaž
kokia svarų karštligė. Mat, visko 
pilna krautuvėse ir reikia tik sva
rų, šilingų ir pensų.

Kartais pasitaiko ir gana skau
džių reiškinių. Turiu galvoje vasa
ros metu įvyku sį lietuvių susirinki
mą, kuris net */ a balsų atmetė anglų 
pasiūlymą steig ti tautinę stovyklą. 
To reiškinio mo tyvai labai būdingi, 

Pirma, svarbu 
gauti kuo greičia usiai darbą, o tau
tinės stovyklos organizavimas gali 
tai kiek nuvilkta ti. Antra, „nerei
kia mums jokių p onų“, tevaldo sve

fabri-
sklei-
nesą-

žmogus bet nepateisina, mi.

D. Britanijos . 
Darbo ministe

rijos atstovų 
pranešimas

Ponas Gabbutt pareiškė dėl sche
mos „Called Forward“ nevedusių 
moterų išvykimo į Angliją vykdymo. 
Taip pav., viena .moteris, turėjusi 
išvykti į Angliją, buvo . nuvykusi į 
amerikiečių 'zoną, ir kada atėjo pa
kvietimas, jos nebuvo galima surasti. 
Grįžusi ji kreipėsi į zoninę įstaigą, 
ar ji galėtų tuoj vykti Anglijon pa
gal schemą „Called Forward“. Tai 
buvo tuoj įvykdyta. Jeigu ji būtų 
laukusi pakvietimo, galimas daly
kas, būtų likusi Vokietijoje. Jeigu 
dar yra nevedusių savanorių mo
terį, kurios jau laukia daugiau kaip 
2 savaites, tesikreipia j D. P. A. C. 
savo stovyklos komendantą arba 
tiesiog į darbo ministerijos rajonines 
įstaigas laiškais šiais adresais:

1) Ministry of Labour Group, 
c/o PW and DP Division, 

Somerset House, 
H. Q. Mil. Gov.

Schleswig Holstein, 
312 H. Q. C. C. G„
KJEL, B. A. O. R.

Ministry of Labour Group,
c/o PW and DP Division,

229 Mil. Gov., 
Stirling House, 

HANNOVER 
B. A. O. R.

Ministry of Labour Group, 
c/o PW and DP Division,

Land Nort-Rhine /Westphalia/, 
714 H. Q. C. C. G., 

DUESSELDORF
B. A. O. R.

Dėl ateities programos p. Gabbutt 
pareiškė, kad netrukus kas savaitę 
bus išvežama po 600 nevedusių vy
rų (tik šios zonos) ir tam tikras 
skaičius nevedusių moterų iš visų zo
nų. Vyrai turi būti tinkami anglių 
kasimo darbams, žemės ūkiui ir 
sunkiajai geležies ir plieno pramo
nei, o moterys dirbsiančios išimti
nai tekstilės fabrikuose.

Netrukus bus duota žinių apie 
išvykusiųjų šeimų išvežimą Į Ang
liją. Pagal schema „Westward Ho“ 
buvo 
rų ir 
vykti 
kitas 
žmonių, o ypatingai su šeimomis. Si ■ 
scherfla nėra baigta; ji bus išplėsta 
amerikiečių zonai — vien moterų 
verbavimui.

Yra daug nusiskundimų dėl są
lygų, kuriose žmonės Anglijoje turi 
dirbti ir kad be leidimų negali pa
keisti darboviečių.- Paaiškinama, 
kad tai nėra taikoma specialiai 
E. V. W., bet ir normaliais laikais 
šios sąlygos buvo taikomos visiems . 
užsieniečiams D. Britanijoje. Nuo 
spalių 4 d. visi britų piliečiai turės 
paklusti šiems naujiems potvar
kiams. Nors Anglijoje visi priva
lome sunkiai dirbti, tačiau yra tie
sa, kaip matoma iš gaunamų laiškų 
iš Anglijos, kad gyvenimas savano
rių darbininkų Anglijoje yra daug 
geresnis, kaip Vokietijoje,

SKELBIMAS
Didž. Britanijai yra reikalingi ' 

stiklinių mokslinių instrumentų ga
mybai prityrę darbininkai šių spe
cialybių:

Stiklo pūtėjai, stiklo šlifuotojai, 
skalių sužymėtojai ir liejimo formų 
vidaus pusės graviruotojai bei dai- 
lintojai.

Kandidatai praneša kuo greičiau
siai BC Tarybai, Detmold, Wittje- 
strasse 14, savo vardą; pavardę, DP 
Nr., stovyklos adresą, gimimo datą, 
specialybę ir patyrimo laipsnį bei 
specialybėje išdirbtą laiką.

Kas tie dipukai, ne visi anglai su
vokia; jie vieną gerai žino: kad kaž
kur Vokietijoje galima pigiai ir pa
togiai pasisamdyti darbininkų.“ P.

PASIRENGIMAI PRIIMTI 
ANGLIJOJE DIRBANČIŲ — 

JŲ ŠEIMAS
Darbo Ministerija jau rugsėjo 

pradžioje pradėjo parengiamuosius 
žygius likusiųjų šeimų narių Vokie
tijoje atvežijno reikalu. Kiekvienas 
asmuo, kurio šeima yra likusi Vo
kietijoje, atatinkamoj ankietoj tu
ri įrašyti likusių šeimos narių var
dus, pavardes, giminystės ryšį, lytį 
ir amžių. Šeimos būsiančios patal
pintos stovyklose. Būsią stengiamasi 
šeimą apgyvendinti galimai arčiau 
nuo dirbančiojo, kad darbininkas ir 
šeima galėtų praleisti bent šventes 
ir savaitgalius kartu. Kiekvienas 
dirbantysis turės pasižadėti mokėti 
nustatytą mokestį iš savo uždarbio 
Darbo Ministerijai ar tam reikalui 
paskirtiems asmenims už šeimos iš
laikymą (patalpas ir maistą). Dra
bužius bei visa kita turės parūpinti 
dirbantysis šeimos narys.

Jei dirbantysis bus pakankamai 
pajėgus išlaikyti savo šeimą, jis ga- 

. lės parsikviesti ją iš stovyklos ir 
apgyvendinti privačiai. Ruošiamos 
šeimoms apgyvendinti patalpos. Ga
limas dalykas, kad kai kuriose apy
linkėse EVWs darbininkai galės su
sirasti privačias patalpas savo šei
moms darbdavio ar WVS (Moterų 
Savanorių Organizacijos) pagelba.

Apsiverkiau ir atsiguliau.
Rytas. Atsikėliau ir tuoj prie 

darbo. Mano daiktai tebeguli kam
pe, niekas neklausia, kad aš po ke
lionės, kad reikia susitvarkyti, ap
siprausti, persirengti. Kaip stojau 
kambarių ir indų valyti, tai per 
visą dieną gal 30 min. buvau atsi
sėdus pavalgyti. Darbą baigiau 10 
vai. vakaro ir jau skaudančiom ko
jom vos įlipau į lovą. Naktį gėlė 
kojos. Tokia mano pirmoji diena 
Anglijoje.

Derby senas miestas, guli tarp 
kalvų dauboje; šilta, saulėta kaip ir 
kitur. Miestas didelis, daug įmonių, 
iš viršaus senoviškas, kaip Vilniaus

Nei gėlelės, 
nei medelio. Mūsų namukas kiek 
erdvesniame rajone, matyti kai 
ir nususęs medelis bei vijoklis 
tvoros. Priešais, kitoje pusėje 
vės, mano šeimininkų mokykla, 
jų aukštų, neatmenamų laikų 
tybos.

Tvarka mūsų namuose savotiška. 
Lietuvoje ’tokio senoviško 
už pinigus nebūtum radęs, 
rial prigrūsti visokiausių 
gerų ib pigiausio nieko.

išvežta iš Vokietijos 23.500 vy- 
moterų ir netrukus galės iš- 
apie 5.000 šeimos narių. Joks 
kraštas neišvežė tiek daug

„PAKELIUI IŠ
Yra ir tokių atsitikimų, kad išvy- 

kusieji dirbti į Angliją prieš .savo 
norą yra grąžinami. atgal į/Vokietj- >r_ Kauno senamiestis, 
ją. Kokios tokio grąžinimo priežas
tys, tepavaizduoja vieno laiško iš
traukos:. „Vienas jaunuolis iš Ang
lų zonos neseniai atvyko į Londoną 
ir ten pereinamosios stovyklos vir
tuvėje gavo darbą. Tik, deja, pa
tikrinus sveikatą, policijos apsaugo
je jis buvo palydėtas ne tik iki lai
vo, bet ir į tą pačią stovyklą, ku
rioje Vokietijoje gyveno. Mat, to 
vyruko linksmai gyventa. Paslėpus 
ligą, pavyko jam prasprukti pro vi
sus tikrinimus išvažiuojant, bet tai 
nieko negelbėjo. Atsivežtųjų ligų 
anglai negydo.

Antras atsitikimas. Į Bethamton 
stovyklą atvyko būrelis mergaičių. 
Paskirsčius į darbą, patikrinta svei
kata., Vienai pasiūlyta arba per 
dvi savaites ištekėti, arba grįžti at
gal į Vokieitją. Žinoma, ji ieškojo, 
kas ją vestų, bet deja, nesurado. 
Anglai griežtų tradicijų žmonės, ir 
tai su „pasoga“ merginai 
ti atgal į Vokietiją.

Tai įspėjimas visiems 
tiems. Kiekvienas turi 
save žinoti.
mas gali atnešti tik žalos.1

ANGLIJOS“

teko grįž-

vykstan- 
gerai apie 

Laikinis ligų nuslėpi-
N.

DA-

mo

ANKSČIAU — MOKYTOJA, 
BAR TARNAITE

Čia duodame vienos lietuvės 
kytojos laiško ištraukas, kurios ro
do, kokiose sąlygose tenka dirbti 
ne vienam mūsų nuvykusiųjų į An
gliją.

„Važiuoju traukiniu. Žmonės 
mandagūs, kiekvienas nori patar
nauti, padėti. Apsirengę labai ge
rai, puikios medžiagos: ir. moterys, 
ir, vyrai gražiai atrodo. Į traukinį 
mane įleido bagažo nešikas, nurodė 
vietą, atsisėdau. Puiku, mihkšta, 
prisirinko gražiai apsirengusių po
nų. Viena sena ponia ėmė , tuoj 
klausinėti, kas aš, iš kur. Trum
pai papasakojau. Ji pakvietė mane 
į restoraną arbatos. Čia atėjo kon
trolierius. Pasirodo, kad aš sėdė
jau pirmoje klasėje, o bilietas III

Jis man liepė pereiti į III kl., 
mane 

to, aš 
kartą, 
puiku,

Vėl vie

jau 
dvi 
tai

kl. 
nes senutė paaiškino, kad ji 
atsivedė ir čia pasodino, be 
važiuojanti Anglijoje pirmą 
Perėjau į III kl., čia irgi 
minkšta, vagonai išmušti.
na ėmė klausinėti, kas, iš kur? Už
rašė savo adresą, prašė aplankyti, 
įdavė šventą paveikslėlį, kad ir 
liau sektųsi.

Taip atvykau į Derby.’ Buvo 
8 vai. v. Atėjo manęs pasitikti 
anglaitės ir vienas anglas;, ar
tarnai, ar giminės mano busimųjų 
ponų — nežinau. Parvežė namo. 
Pasiūlė arbatos, parodė kambarį, ir 
patyę nuėjo į saloną.

Viena. Pro duris įslinko kažkoks 
neaiškios rasės nušiuręs šunelis, 
pažinom toks tokį, supratau, kad 
tai bus mano artimiausias draugas.

kur 
ant 

gat- 
tri- 
sta-

buto nė 
Kamba- 

baldų — 
Visame

namp nesurinksi dviejų bent pana
šių kėdžių, nors jų begalės. Dauge
lis daiktų be galo seni. Indų pri
grūsti sandėliai ir spintos, bet 
dviem žmonėms pietums, tur būt, 
nepajėgtum pririnkti komplekto. 
Dėl švaros ir tvarkos čia niekas ne- Tokiais atsitikimais bus padaryti 
sijaudina, ima ir meta, kur kam į 
galvą ateina. Virtuvėj plytų grin
dys, tai greit kojas pamuša. Visą 
dieną pilna žmonių, visi valgo, ge
ria, visiems paduok ir tvarkyk — 
tai darbo nei pradžios nei galo ne
matyt. Kiekviename kambaryje 
po kelis laikrodžius, bet jie stovi — 
laikas, atrodo, nesvarbu. Kalendo
riai dar teberodo sausį vos iš gauto 
laikraščio datą suvokiau.

Nors jie sako — maistas „susiau
rintas“, bet jis toks, kaip aš Lietu
voje gerais laikais ruošdavau sve
čiams. Maisto daug ir geras, tik 
keistai gaminamas.

Patys šeimininkai, atrodo, geri 
žmonės ir tikriausiai bus galima su
gyventi, jei tik kojos ištvers, nes 
dėl neorganizuotos šeimininkystės 
tenka keleriopai daugiau bėgioti. 
Seimininkai man daro gerą įspūdį. 
Jų tvarkos nemėginu keisti, o da
rau, kas pridera tarnaitei.

Seimininkai išvyko atostogų. Vi
sam name likau viena su šuniuku. 
Jis labai prisirišo prie manęs.

Mieste. Žmonės gerai apsirengę, 
blizgančios mašinos tik siuva. Žiū
riu, minia žmonių, viduryje ant pa
krypusios kėdės užsilipęs kažkoks 
žydelis „pamokslą sako“, klausaus— 
keikia visa burna valdžią.

Dar kartoju, anglai labai 
žmonės, labai mandagūs, 
malonu su jais būti drauge, 
kojos išlaikys, man jų tarpe labai 
patinka, savijauta kaip tarp savųjų. 
Ir jie lygiai tą patį darbą dirba, 
pav., šeimininkė ir duktė kartu 
mazgoja indus su tarnaitėmis.

Dažnai valgau kartu su šeiminin
kais ir svečiais prie vieno stalo.

Anglės, tamaitęs — prastos mote
rėlės, skaityti moka, labai malonios. 
Jos visos labai peikia buvusią prieš 
mane čia DP estę. Paklausiau kar
tą tarnaičių: „Ar pas jus nėra tar
naičių, kad .iš taip toli ponai išsira
šo?“ „O yes, yra daug, tik čia blo
ga vieta, ir niekas nenori būti!“ 
Mus ima grynai tik darbui, jokių 
kitų sentimentų nereikia ieškoti.

žygiai, pargabenti šeimas artimoje 
ateityje, nes nereikės laukti, kol 
joms bus parengtos patalpos specia
liuose šeimų bendrabučiuose.

(Biul. 7, 8)

Trumpos žinios
BCT

malonūs 
tiesiog 
Jei tik

— BBC. X. 1. Argentina ir Ka
nada išrinktos naujais nenuolati
niais ST nariais vietoje šiais metais 
iš’ Tarybos išeinančių Brazilijos ir 
Australijos.

— BBC. IX. 30. Pakistano britų 
dominija ir Jemeno arabų valstybė 
priimtos JT nariais. Dabar JT su
daro 57 valstybės.

— BBC. X. 1. Vakar Tito, kalbė
damas Jugoslavijos karo veteranų 
suvažiavime, pareiškė, kad jie turi 
būti pasiruošę kiekvienu metu 
griebtis ginklo. „Mes turime taip 
dirbti, lyg taika tęstųsi 500 metų, 
ar rytoj prasidėtų karas“, — pasakė 
Titp.

— DPD. IX. 28. Iš Bagdado pra
nešama, kad arabų pasaulyje .mobi
lizuojami visi arabai Palestinai at
vaduoti. Šiuo metu Sirijoje jau 
esama apie 45.000 apmokytų arabų.

— BBC. IX. 29. Žydai teroristai 
Haifoje išsprogdino policijos bū
stinę, užmušdami 10 ir sužeisdami 
54 asmenis. Teroristinės žydų orga
nizacijos „Irgun Zwei Leumi“ vado
vybė išsiuntinėjo laikraščių 
cijoms pranešimus, kad ji 
atsakomybę už įvykdytąjį 
aktą, 
žimą 
vieno

Tą
vai su žydais pabėgėliais praplaukę 
Bosforo sąsiaurį. Šie laivai vežą žy
dus iš Rumunijos ir Bulgarijos. 
Britų vyriausybė dėl to padariusi 
demaršus Sofijoje ir Bukarešte.

— Istambulas, DPD. Britų-ameri- 
kiečių laivyno manevruose, kurie 
įvyks spalių mėn. rytinėje Vidur
žemio dalyje, dalyvaus kaip „žiūro
vas“ 22-jų dalinių turkų laivynas su

Selim"

praneša 
Tanjug,

kovos kreiseriu „Yawus 
priešakyje.

— Cetinje, DPD. Kaip 
jugoslavų žinių agentūra
numatomas statyti Tito miestas, in
vestuojant 2 milijardus dinarų.

— BBC. IX. 30. New Yorke siau
čia didžiulis gaisras, kokio ten ne
buvo nuo 1932 m.

— AP Londonas, • D. Bri
tanijos* maitinimo ministeris John 
Strachy, Dundee (Škotijoje) pasaky
toje kalboje pareiškė, kad Anglija 
laikinai neįsiveš’ maisto produktų iŠ 
Amerikos.

ALIASKA DUOS NEMOKAMAI 
ŽEMES
valdžia skelbia, kad 
spalių 2 d. Aliaskoje 
2.750.000 akrų žemės

redak- 
imasl 

teroro 
perve-Tai esąs kerštas už 

į Vokietiją ir neįsileidimą 
žydų laivo su 400 pabėgėlių, 

pat dieną yra pastebėti 2 lai-

Vašingtono 
nuo šių metų 
bus dalinama 
pagal didžiuosius Aliaskos kelius.
12.000 akrų žemės yra skiriama ka
ro veteranams.

Žemės dalijimo viršininkai betgi 
perspėja, kad duodama Aliaskoje 
žemė mažai tinkama žemės ūkiui. 
Dirva ten plona ir šlapia, o šalčiai 
dideli, todėl Įsikūrimas toje žemėje 
nėra lengvas.

AMERIKIEČIAI TIRIA SLAVŲ 
KONGRESĄ

JAV veikias Committee on Un- 
American Activities (antiameriko- 
niškai veiklai tirti) pradėjo tyrinėti 
vad. Slavų kongresą, kuriam vado
vauti pastatyti lenkų ir čekų bolše
vikai, kurie Slavų kongreso prie
danga bando paimti savo žinion apie 
15.000.000 slavų, gyvenančių Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. Tas 
„kongresas“, kaip tvirtina jugoslavų 
diplomatas Zorkin, finansuojamas 
esąs užsienių ir veikiąs Amerikos . 
nenaudai.

2
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TEBESKAMBA STEBUKLINGOJI TOŠELE
LAZDYNŲ PELĖDOS 80-TIES METŲ GIMIMO SUKAKTĮ MININT

Dvi naujos pasakos vaikams Tremtinių kul-Į
Lietuvių išmirštančioj! bajorija 

yra davusi keletą gaivių lietuviškų 
savo atžalų. Gal populiariausios jų 
yra rašytojos: S. Ragana, Žemaitė, 
G. Petkevičaitė-Bitė ir Lazdynų Pe
lėda. Visos jos kilusios iš bajori
jos luomo, tačiau ne visų jų ryšys 
su tuo luomu yra vienodas. Iš vie
nos pusės mes turime šviesiąją S. 
Raganą-M. Pečkauskaitę, norėjusią 
iš naujo įžiebti lietuvybę sulenkėju
siame dvare ir dvarą padaryti at
gimstančios Lietuvos kultūrinio gy
venimo centrų; po jos eina suliaudė- 
jusi, nuo dvaro nusigręžusi, dvaro 
gyvenimui ir jo reikalams visiškai 
abejinga ir šalta Žemaitė; dar to
liau stovi G. Petkevičaitė-Bitė, ank
stesnėje savo kūryboje dvarui ne
pagailėjusi pykčio ir pagiežos, vė
liau pasidariusi nuosaikesnė ir ra
mesnė, bet vis dėlto rodanti dvaro 
išsigelbėjimą tik susiliejime su at
bundančios lietuviškos liaudies kul
tūra ir naujomis idėjomis; o Laz
dynų Pelėd'a yra šitos grupės pa
čiame pakraštyje: ji dvare • nieko 
gero nemato ir iš jo nieko gero ne
sitiki; ji prakeikė ir pasmerkė visą 
dvaro aplinkumą, ir jo žtnones — 
iš ten kyla tik blogybės, moralinis 
sugriuvimas, dvasinis ir medžiagi
nis skurdas. Pasmerkdama dvarą, 
ji jo sąskaiton idealizuoja kaimą ir 
jo žmones.

Kodėl Lazdynų Pelėda tokia ne
gailestinga dvarui? Atsakymą iš da
lies duoda jos pačios tragiškas gy
venimas. Iš dvaro, iš savo namų, 
ji negavo tinkamo pagrindo žiauriai 
gyvenimo kovai, į kurią negailestin
gai ją įstūmė likimas. Jos tėvas 
Nikodemas Ivanauskas turėjo Tryš
kių valsčiuje Paragių dvarelį, tačiau 
nesugebėjo ūkininkauti, buvo ne
praktiškas svajotojas, linkęs į meną 
ir literatūrą, bet ir ten nesugebėjęs 
nieko apčiuopiamesnio pasiekti. Dėl . 
to ir savo augančioms dukterims jau 
nepajėgė duoti sistemingesnio moks
lo, nemokėjo jų paruošti savaran- ' 
kiškam gyvenimui. Šalia tų negau
sių ir netvarkingų mokslo žinių, ku- ' 
rias dukterys gavo iš paties tėvo, . 
jos mito gausia sentimentaline lite
ratūra, negalėjusia duoti tikro rea
laus gyvenimo, vaizdo. Tokiu būdu 
abi seserys rašytojos — Sofija ir 
Marija — išauga sentimentaliomis 
svajotojomis, galvojančiomis, kad ir ' 
gyvenimas yra, toks, kaip rašoma j 
tuose romanuose. Kai staiga susi- 1 
duria su brutalia gyvenimo tikrove, •• 
ypač Sofija jauna ištekėdama už 1 
girtuoklio ir, pasileidusio bajorėlio • 
Pšibiliausko, tada tik pajunta, kad 1 
po koioinis neturi tvirto pagrindo ir 
yra gyvenimui visai r.epasiruošu- 1 
sios. Dvarui visiškai bankrutavus, 1 
Sofija su mažais vaikais sunkiu dar- ' 
bu turi pelnytis duoną Vilniuje ir 1 
kitur. Taigi jos pačios gyvenimo 
motyvai savaime turėjo duoti tam 1 
tikrą atspalvį visai jos kūrybai.

Lazdynų Pelėdos kūrybos pasaulis 
yra liūdnas, su tragiška priegaide. . 
Štai kaip prof. V. 
glaustai mėgina ją

„Apskritai, nors 
personažų Lazdynų 
se randame apsčiai, ir autorė sugeba 
gyvai juos vaizduoti, tačiau jos dė
mesys nukreipiamas daugiau į įvy
kius bei jų prasmę, negu į žmogaus 
vidų. Dėl to jos apysakų fabula yra 
gana turtinga. Deja, dėl kompozici
nių trūkumų, siužetinis įvykių su- 
pynimas yra menkas ir artizmo čia

Mykolaitis su- 
apibudinti: 
{vairių dalyvių, 
Pelėdos raštuo-

sie-
„Ir

randame kuo mažiausia. — Vienu 
žvilgsniu apėmę visą Lazdynų Pe
lėdos kūrybą, pastebėsime, kad jos 
vaizduotasai gyvenimas turi savo
tišką atspalvį. Jis yra pesimistiš-. kokiu giliu žmoniškumu dvelkia 
kas, liūdnas ir šaltas. Likimo ne
palaima, žmonių skriauda bei pik
tumas ir savo paties nuodėmė bei 
kaltė slegia daugumą jos atvaiz
duotų personažų, teikia medžiagos 
jos siužetams. Pati autorė su liūde
siu, ne kartą su kartumu ir pagieža 
reaguoja į tokį gyvenimą. Lazdynų 
Pelėdos pasaulis, su retomis išim
timis, yra tvankus, ankštas, be švie
sos, be oro, be gamtos. Jos gamta

Lazdynų Pelėda

— tik vidaus nuotaikos projekcija. 
Jos pasaulis pusiau realus, pusiau 
jausmų sukurtas“. (Naujoji 
Literatūra).

Tematikos atžvilgiu L. 
kūrybą galime suskirstyti 
skyrių. Vieną temų grupę sudaro 
doroviniai, religiniai, visuomeniniai 
klausimai. Daugumos šių kūrinių 
centre stovi moteris. Gana dažnai 
liečiamos mergaičių auklėjimo pro
blemos, ypač dvaro aplinkumoje. 
Čia apstu autobiografinių bruožų ir 
rodoma, kad bankrutuojančio ir 
morališkai susmukusio dvaro gyve
nimas išmeta į gyvenimo kovą jokio 
darbo nemokančias ir nepasiruošu
sias mergaites. Tik jų įgimtas .švie
sesnio gyvenimo troškimas išsaugoja 
jas visiškai nepalūžusias ir leidžia 
per vargą ir kančias šiaip taip pa
justi tvirtesnę žemę po savo kojo
mis.

Dvare išauga tinginiai, išglebėliai, 
nepataisomi egoistai. Visa aplinku
ma taip užnuodyta moraliniu suge
dimu, kad ji veikia net sveikos mo
ralės iš kaimo atėjusius žmones. 
Ryškiausi tokios įtakos pavyzdžiai 
parodyti „Klajūne“, „Stebuklingojoj 
tošelėj“ ir kt. Iš dvaro kyla tik 
skriaudos ir išnaudojimas. Dvaro 
siautėjimas ir neįsivaizduojamas 
žiaurumas atskleidžiamas ilgoje apy
sakoje „Ir pražuvo kaip sapnas“. 
Čia Lazdynų Pelėda, įpykusi už 
dvaro daromas skriaudas, neįsten
gia objektyviai įvertinti net pozity
vių dvaro sumanymų moderninti 
ūkį, pakelti jo našumą: iš tų refor
mų pelnosi tik svetimieji, o kaimas 
pajunta žiaurių skriaudų ir neteisy
bių.

Negailestingai atsiskaičiusi su 
dvaru, Lazd. Pelėda už tat daug 
šviesių gyvenimo bruožų randa kai-
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Pelėdos 
į keletą

me. Koks simpatiškas meniškos
los senelis Juozas apysakoje 
pražuvo kaip sapnas“, koki puikūs 
„Klaidos“ senieji Jonaičiai, Grigas,

„Poilsis“. Tiesa, ir kaime yra klai
dų ir negerovių, bet ten dar nėra 
moralinio sugriuvimo. . Rašytoja 
nori, kad ir iš kaimo kilę inteligen
tai dirbtų kaime, o nepražūtų sveti
muose miestuose, vedę kitatautes. 
„Klaidos“ Petras Jonaitis ir Maryte 
Stonaitė yra du kontrastiniai iš kai
mo kilusios inteligentijos pavyz
džiai. Petras pats nelaimingas ir 
kitus į nelaimes įstumia, o Marytė 
savo valios įtempimu ir nepalau
žiamu pasiryžimu pasiekusi mokslą, 
yra tikra kaimo kultūrintoja.

L. Pelėda yra sukūrusi lyrinės' 
nuotaikos, pasakiško fono, kūrinėlį 
„Stebuklingąją tošelę“. Bivainės 
Driskis ten groja tošele liūdną savo 
melodiją. Kas ją- išgirsta, tas nie
kad daugiau nebenurims, to sieloje 
atsiras kažkoks gilus ilgesys ir ver
žimasis iš šio skausmo ir ašarų pa
saulio į šviesesnį, skaidresnį gyve
nimą, į kūrybinius polėkius. Šis kū
rinėlis virsta lyg simboliu visai liū
desio kupinai L. Pelėdos kūrybai. 
Ir autorės kūrybinis žodis skamba 
lyg anoji stebuklingosios tošelės 
gaida, žadindamas skaitytojo širdy
je nerimą ir norą veržtis j šviesesnį 
pasaulį. Jau 21 metai sukako nuo 
Lazdynų Pelėdos mirties, o jos ste
buklingoji tošelė tebeskamba ir 
šiandien. Ji skambės dar metų 
metus ... Pr. N.

L Žinomasis pasakų bei pasakė
čių autorius ir vaikų laikraščių re
daktorius Antanas Giedrius atskira 

’ knygele išleido iliustruotą pasaką — 
’ taunienEs BIČIULIAI 
[ ' Tai pasaka apie ožkelę Bal-
. tutę, varnos sapną, ilgarankį Bimbą 

ir kitus neįprastus dalykus. Čia 
vaizduojama, kaip Taunienės na
muose buvo lepinama ožkelė, koki 
buvo bičiuliški jos santykiai su ki
tais naminiais gyvuliais, kaip tą ož
kelę pavogė nedorėlis Bimba ir kaip, 
vėl vaikai, šuns ir varnos pade
dami, ožkelę susirado ir namo par
sivedė.

Pasakoje dominuoja didaktinis 
elementas; Kalba taisyklinga, aiški, 
tik mažoka vaizdingumo, gyvumo, 

'stijius sausokas. Pasakos konstruk- 
r cijai panaudojamas pagrindinis pa

sakų dinamikos bruožas — dėl tam 
tikrų priežasčių išeinama iš namų 
į pasaulį ir po eilės nuotykių vėl 
grįžtama namo. Tačiau nusidėta pa
sakos įdomumo pagrindui. Pasakos 
grožis paprastai glūdi jos dinami
koje, jos nuosekliai rutuliojamoje 
fabuloje, gaivinamoje stiprios in- 
trygos. A. Giedrius pasakos dina
mikos nepaiso, o intrygos priemonių 
taip pat tinkamai neišnaudoja, jau 
iŠ anksto, skaitytojui pasakydamas, 
kas toliau bus. Šioje pasakoje taip 
atsitiko su visai bereikalingai įkiš
tu varnos sapno epizodu.

Spaudos technikos atžvilgiu kny
gutė išleista gražiai. Gana gausiai 
iliustruota dail H. Naruševičiūtės — 
Zmuidzinienės piešiniais. Pradinės 
raidės ir užsklandos neblogos, tačiau

50 metų nuo Silvestro Gimžaus
ko mirties

TRYS ŽVAIGDĖS TARP PRIEKALO 
; IR KŪJO
arba „Latvija ir jos Pabaltijo kai

mynai“ — pavadinta knyga, parašyta 
dr. Alfredo Bilmanio ir išleista 
Vašingtone.

Rugsėjo 27 dieną sukako ,50 metų 
nuo vieno žymesniųjų „Aušros“ 
poetų — kun. S. Gimžausko mir
ties. S. Gimžauskas dar prieš 
„Aušrai“ pasirodant yra parašęs ir 
išleidęs kelis poezijos rinkinius, ku
riuose skelbiamos tos pačios idėjos, 
vartojami tie patys motyvai, kurie 
vyravo visoje vėlesnėje aušrininkų 
poezijoje. Gražiausias ir populiai 
riausias S. Gimžausko poezijos rin
kinys yra „Lietuvos Bičiulis“ (1881 
m. Tilžėje). Karšta tėvynės meilė ir 
senovės. bei gimtosios kalbos 
branginimas trykšta iš kiekvieno 
knygelės puslapio:

Dr. Bilmanis yra Latvijos mini- 
steris JAV. Šiais metais dr. Bilma
nis priėmė katalikų krikštą (buvo 
protestantas), ir Lietuvos įgaliotas 
ministeris Vašingtone su savo žmona 
buvo jo krikšto tėvais.

Kad aukso man kalnus kas nors 
davinėtų,

Ir už tai tik kalbą atiduot reikėtų:
Spiaučiau ant to aukso, prasmeg 

jisai suvis,
Man už jį brangesnis prigimtas 

liežuvis.
Be to, S. Gimžauskas yra vienas 

didžiųjų Rytų Lietuvos švietėjų ir 
kultūrintojų. Pats rytietis lietuvis 
(kilęs iš Linkmenų valsč., kunigavęs 
keliose Rytų Lietuvos parapijose), 
visa širdimi pamilęs savo kraštą, 
savus papročius, gimtąją kalbą, 
stengėsi, kad lietuviškumas nebeuž- 
gestų slavų įtakų bangose, bet iš 
naujo atsigautų. Dėl to jis moko 
lietuvius skaityti, platina lietuviškas 
knygas, tėvynės meilę žadina pa
triotinėmis dainelėmis. Jis taip pat 
rinko tautosaką. Yra išleidęs keletą 
religinio turinio lietuviškų knygelių. 
Mirė f897. IX. 27 Varšuvoje.

• Jojo knygos V skyrius yra 
paskirtas Lietuvai, tačiau per visą 
knygos eigą visur prisimenama Lie
tuva, ryšium su 
gynimu.

Latvijos ir Estijos

„Lietuviai — 
žmonės“. Tokiais 
paimtais iš 1942

■ nos „New York 
dr. Bilmanis pradeda savo skyrių 
apie Lietuvą. Labai trumpais, bet 
aiškiais ir reikšmingais žodžiais api
būdinama Lietuvos istorija. Autorius 
teigia, kad Latvijos ir Lietuvos tau
tos būtų susijungusios, jei Lietuvos 
kunigaikščiai nebūtų troškę užval
dyti slaviškas tautas į rytus ir pie
tus nuo Baltijos jūros. Autorius 
stebisi, kad tokia maža tauta kaip 
lietuviai galėjo nugalėti tiek daug 
baltgudžių ir kitų slavų tautų. To
liau trumpai bet puikiai atpasako
jami Lietuvos vargai ir istorija ke
lyje į nepriklausomybę.

PABALTIEClŲ meno paroda 
Oldenburge uždaryta rugsėjo 30 d.

Dabar ji perkeliama į Hanoverį.

neužviešpataujami 
garbingais žodžiais, 
m. vasario 16 die- 
Times“ laikraščio,

patys realistinio pobūdžio piešiniai 
tekste nevykę. Daug geriau būtų 
buvę, kad dailininkė būtų pasiten
kinusi tik bendro pobūdžio stilizuo
tais simboliniais piešiniais, o ne
įmaišiusi nesiderinančio realizmo.

Mūsų mažieji skaitytojai, pasiilgę 
naujos lektūros, A. Giedriui už duo
tąją pasaką dėkingi. Gaunama: 
(21a) Detmold, Wittjestr. 14, Spau
dos skyriuje; 24 psl., kaina 3,75 RM.

II. Antrą iliustruotą pasaką ma
žiesiems skaitytojams davė žinoma
sis rašytojas Stepas Zobarskas. Tai 1 
pagal lietuvių liaudies pasaką sa- 1 
varankiškai sukomponuota pasaka — 1
BROLIŲ IEŠKOTOJA.

Joje vaizduojama, kaip devyni 
broliai išjojo į karą ir jau dešimti 1 
metai, kaip iš karo nebegrįžta. Vėl- • 
tui jų laukia sena močiutė, kuri yra 
pilną skrynią prikrovusi jiems pa- 1 
siutų baltinių ir puošnių juostų. 
Namuose auga ir mažametė dukrelė 
Onute. Ši, sužinojusi apie savo ne- 
grįžtančius brolius, išs'irengia jų 
ieškoti. Puikia karieta, į kurią pa
kinkytas eiklus mažutis žirgelis, ji 
išvažiuoja į nežinomus kraštus. Kiš
kelis jai padeda, bet pajūryje lau
mės jį nuskriaudžia ir užkankina, jos 
apgauna ir Onutę. Ji turi apsivilkti 
raganos, laumės skarmalais, o jos 
puošniu drabužėliu pasidabinusi 
laumė mėgina nuvykus į dvarą, kur 
broliai gyveno, suvaidinti seselę. 
Tikroji seselė išvaroma žirgų gany
ti, o laumė puotauja su broliais. 
Tačiau greitai broliai pažįsta ti
krąją seselę, o laumė nubaudžiama: 
ji prilipdoma prie degutu ištepto 
juobėrio. Laimingi broliai su sesele 
grįžta senosios motulės aplankyti, o 
karalius už jų ištiįtimą tarnybą pa
dovanoja puikų ' dvarą. . Ir laumių 
nukankintasis kiškelis kregždžių at
gaivinamas ir išgydomas. Žodžiu 
sakant, viskas baigiasi laimingai.

Liaudies pasakos motyvai čia 
atausti savitu individualiu stiliumi 
ir kompozicinėmis priemonėmis 
įjungti į novelės formą. Pati mer
gaitė pastebi, kad jos motutė kaiįką 
slepia savo puošnioje skrynioje. Mo
tinai išvykus į miestelį, ji randa 
skrynioje vyriškų baltinių — ir vis 
po devynis. Paskui pati motina pa
pasakoja dukrelei apie karan išvy
kusius brolius. Paskui seka pilnas 
nuotykių brolių ieškojimas ir sura
dimas. Gyva intryga traukia skai
tytoją per visus pasakos puslapius 
iki pat galo. Paberiama ir vaizdingų 
stiliaus puošmenų. Bet ir jos kon
krečiai vaizdingos, prisitaikiusios 
prie- nesudėtingos jauno skaitytojo 
psichikos. Tai puiki lektūra šiek 
tiek vyresnio amžiaus vaikams, su
gebantiems jau savarankiškai kny
geles skaityti. Spalvoti dail P. Os- 
molskio piešiniai daro knygelę dar 
patrauklesnę.

Išleido „Patria“ Tūbingene. Kaina 
5 RM. (—s—)
KANDIDATAI NOBELIO TAIKOS 

PREMIJAI GAUTI
Oslo, DPD. „Dagbladet“, žiniomis 

šių metų Nobelio taikos premijai 
gauti yra šie kandidatai: Mahatma 
Gandhi, Eduardas Benešąs ir britų 
pasaulio maitinimo ir ūkio organi
zacijos FAO gen. dir. sir John Boyd 
Orr; tolimesni kandidatai: Alek
sandra Kolontai ir Eleonora Roose
velt.
TEISIA LIETUVOS PARTIZANUS

Kariuomenės teismo karo tribu
nolas Šiauliuose 16.11. 1946, išklau-

turos parodos 
reikalas JAV

Amerikos lietuviai iškėlė spau
dos, meno kūrinių ir šiaip dailės 
dirbinių, tremtinių rankomis sukur
tų, parodos reikalingumą. Paroda 
būtų surengta JAV ir ten ji kilno
jama. LTB Vyriausiasis Komitetas 
šitam sumanymui mielai pritarė. 
Parodos turinį ir apimtį smulkiau 
aptars ir bendrąsias gaires paruoš 
sudarytoji Kultūros Taryba prie 
Švietimo Valdybos.

Eksponatams rinkti ir jiems čia 
tvarkyti LTB Vyr. Komitetas yra 
paskyręs nusimanantį žmogų, kuris 
jau yra pasiruošęs neužilgo išvykti 
į Ameriką, ir ten, lietuvių organiza
cijoms ir Lietuvos konsulams pade
dant, galės parodą kilnoti iš vienos 
vietos į kitą. Jis aplankys daugelį 
stovyklų.

Pradėdami 
riuo norima 
gyvenimu ir 
pasirodyti ne tik Amerikos lietuvių 
tarpe, bet ir, iš viso, Amerikos gy
ventojams, turime visi ir kuo ge
riausiais savo kūriniais ir dirbiniais 
prisidėti. Todėl visi mūsų tautie
čiai, visos organizacijos, visi komi
tetai, mokyklos, dirbtuvės, 'redak
cijos, leidyklos, kolekcionieriai ir 
šiaip meno ir dailės dalykų turėto
jai ir kūrėjai prašomi parinkti kas 
yra geriausio ir vertingiausio ir pas
kirti šiam dideliam reikalui.

Visų apylinkių komitetai prašomi 
sudaryti nusimanančių komisijas, 
kurios tuojau galėtų pradėti darbą. 
Jos parinktų tinkamus eksponatus, 
dailės dirbinius, paveikslus, raiži
nius ir t. t. Kviesti mūsų tautie
čius, kad gal jie galėtų ką nors 
paaukoti. Labai vertingus dalykus, 
jeigu jie nebūtų aukojami, gal ga
lėtų nupirkti komitetai, kooperaty
vai, organizacijos arba pavieniai pa
siturį asmenys ir juos paaukoti- ko
misijoms. LTB Vyr Komitetas 
šiam reikalui skiria irgi nemaža 
lėšų.

Apylinkių komitetai surinktus 
eksponatus perduos Apygardų ko
mitetams, o Apygardos komitetai 
juos pristatys į Hanau, kur jie bus 
tinkamai įpakuoti ir siunčiami į 
Ameriką. P. Devenienė maloniai 
sutiko padėti persiųsti. Pageidau
jama, kad eksponatai į Apygardas 
patektų, nevėliau, kaip ligi lapkri
čio mėn. 10 dienos. (LTBVKI)

Si didžiulį darbą, ku- 
su lietuvių tremtinių 

jų kultūriniais darbais

sęs pirmininko kapitono Bugienio 
kalbos, kurioje jis partizanus vadino 
„visuomenės atmatomis", nuspren
dė:

Partizaną J. Glazauską ir K. šna
rą — sušaudyti. Glazauską Aleksį 
ir jo seserį nubausti įvairiomis ka
lėjimo bausmėmis, be to, konfis
kuoti jų turtą. '

Tuo pat metu teismo laukė pulki
ninkas Butkevičius, kapitonas Tau- 
nys, Pupelis, Gavėnas, Pileckas, 
Miškinis, Grybauskas ir kiti. (ALB).

— Ottawa, DPD. Westminsterio 
arkivyskupas Griffin pareiškė, kad 
visi lenkai, kurie nėra dalyvavę są
moksluose prieš dabartinę valdžią, 
be baimės galėtų grįžti Lenkijon. 
Važinėdamas po Lenkiją, jis nesąs 
pastebėjęs jokio religinio persekio
jimo.

Niekas nepasikeitė namuose po tė
vo mirties. Jis užmigo pačiame vi
dudienyje, kaip nuilsęs šienpjūvis 
ramaus popiečio — liko du sūnūs, 
ir jo vardas neišnyks per amžius. 
Ant prakaituotos žemės, ant jos ra
žienų ir grumstų, įsispaudė pėdos, 
ir jomis nueis savo kelią jo vaikai. 
Aplink degė keturios žvakės, ir ža
lumynų puokštės saugojo seno ūki
ninko rimtį. Nieko ramesnio nebuvo 
galima laukti ir įsivaizduoti — tai 
matė jis, vyriausias sūnus, staiga 
iškviestas ir bespėjęs nusilenkti 
prie kraupiai plevenančių žvakių.

Gal nevienam pasirodė keista ir 
nedovanotina: giminėms, kaimy
nams, visiems susirinkusiems, kad 
jis iš miesto, atsiklaupęs neapka
bino mirusiojo kojų ir neraudojo ir 
negarbstė graudžios litanijos žo
džiais. Bet tėvo senatvės veidą puošė 
ramutis, palaimingas šypsnys, voš 
pastebimas po žilstelėjusiais ūsais. 
Ir jo praplikusi kakta ir gilūs rū
pesčiai raukšlėse apie tamsos už
klotas akis — liudijo, kad jis pailso 
pačiame darbymetyje, pačioje vasa
ros kaitroje, bet ramus — nes liko 
sūnūs prie ilgų, nepabaigiamų 
darbų.

Po to jis čia nesilankė. Keletą me
tų mieste, kelionėse. Jis labai lengvai 
galėjo pasiaiškinti: ir studijos ir kiti 
mokslo darbai ir tarnybos. Vasarą 
jis užsukdavo . Palangon, ir kitose 
vasarvietėse be vargo galėjo pra
leisti trumpas poilsio dienas. Ne. 
Su tėvo mirtimi dingo būtinybė kas
met reguliariai lankytis. Tartum jis 
buvo sugavęs kitokio vėjelio dūste- 
lėjimą iš gimtosios sodybos, iš toli, 
iš anapus miškų. Motinos jau seniai 
nebeturėjo.

O tačiau jis nepastebėjo jokių at
mainų vakar, palydėtas iš stoties 
pasamdyto berniuko. Ta pati svir
tis, kaip ištiestas gervės kaklas, 
barkšojo po didžiąja vinkšna, ne
toli įvažiuojamų vartų. Kartą, ir tai 
jau buvo kažkada labai seniai, jam 
grįžtant iš miesto, ir jau pasukus 
namų keliukan — svirtis nusilenkė 

iki pat rentinio, lyg nužemintai 
kviesdama įžengti pro vartus tėvų 
pastogėn. Jį tada apėmė toks grau
dumas ir toks neišpasakytai mielas 
drebulys nusmelkė ištisai, kad pri
bėgęs prie šulinio, apkabino berną, 
semiantį vandenį ir jį purtė apstul
busi ir nesuprantantį. Vakar viso 
šito jis nejautė. Ir kryžius tebes
tovėjo, parudavusių vainikų lieka
nomis apipintas, ir didžiulis smidrų 
kelmas kerojo jo papėdėje, nužertas 
smulkutėmis, žaliomis uogomis. 
Vieno apmetimo u^eko pažinti savo 
darbo inkilus, išsilaikiusius tiek 
metų, sukeltus medžiuose priešais 
gonkas. Jų landose, atsuktose į 
saulę, ant laktelių, juodai žvilgą 
varnėnai švilpavo aistrias melodijas 
tiek metų, tiek šviesių ir ankstyvų 
pavasarių. Ir karveliai tupėjo eilė
mis ant klėties, čiukuro, senojo šei
mininko globoje nevaržomai veisęsi 
ir pulkais skrajoję.

Kiemas, ūkio trobėsiai, žemas rū
sio stogas, vešliai nužėlęs kiečiais 
ir serbentais, primenąs seną ir ap
leistą kilmingos šeimos kapą — ro
dos niekas' neprikišo rankos po to, 
kai vyko permainos ūkio valdyme. 
Tik sodo, puikaus ir derlingo, nuo 
neatmenamos' senovės bujojusio, 
apsaugoto nuo vėjų klevų ir liepų, 
iššalusių obelų spragas kukliai pildė 
ir dangstė jaunos obelaitės.

Jau kuris laikas jis nebemiegojo. 
Tartum su atvykimu į kaimą jame 
pabudo prislopintas laukų kraujas, 
šaukiąs su aušra, su vieversiais į 
dirvas. Dar tebebuvo anksti, ir jis 
gulėjo praviromis akimis mažytėje 
ir kietoje vaikystės lovoje, globia
mas lengvos, sugrįžusios nuotaikos 
— pasijusti be varžtų, be nustatytų 
valandų — laisvės, su vėju ir ne
ramdoma dvasia. Jis jautėsi tvir
tas, žvalus ir pilnai pailsėjęs. Jis 
pasirąžė, ištiesdamas baltas ir plo
nas rankas, pirštais paliesdamas 
sieną. Čia tebekabėjo fotografijos 
ir jo paties piešiniai, įrėminti ir se
sers apkaišyti gėlių Sakelytėmis. Jis 
mėgino prisiminti kokią nors sapno 
nuolaužą, o keista — naktis praėjo 
Jygi, ir lyg išnyko kaip rūko debe-
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sėlis, ko jis jau seniai nebepatyrė 
iloje nemigos kankynėje.

Kažkur tiksėjo laikrodis. Ir jisai 
turėjo būti tas patsai užtraukia
mas, sunkiais svarsčiais, ilga švy
tuokle, skaisčiai raudonais obuoliais 
ir gėlių girliandomis papuoštoje 
spintelėje. Atbudusi diena, kaip 
apskaičiuotais žingsniais — apyvo
kos garsais, sunkėsi sienų pozais, 
pro skliautus, pro stogą. Iš visų pu
sių — iš žemės ir iš viršaus, tartum 
susibėgančių kelių sankryžon, plau
kė į jį ryto gaiva. Baubė karvės, 
dobilienose žvengė arklys ir keliu 
brazdėjo ratai. Paskui jie įsuko kie
man ir nepažįstamas balsas tildė lo
jančius šunis. Turbūt, tai pieno ve
žėjas, nes moterys paskubomis žvan
gino milžtuvėmis ir bidonais. Ir vėl 
radosi tylu. O, bet žvirbliai čirškė, 
ir burkavo karveliai, ir kudakeno 
vištos, ir kriuksėjo ir žviegė pasi- 
muisčiusios kiaulės, atokiau kiauli
dėse.

Ir laukai, ir vidaus nematomas 
gyvenimas sruvo į jį, įstabiai atsi
gavusi ir suklususį. "Į jį. prabilo ir 
nepaliaujamai kuždėjo senos, senų 
namų dvasios: iš kamino, iš ugnia
kuro, iš išblėsusių židinio pelenų. 
Ir tiksinti kandis — dviguba tyla, 
seklyčios sienose, užvaldanti klausą 
kaip didelis praeities aidas, kur te
begyveno graudulinių žvakių sude
gusio vaško kvapas. Šimtai neiš
dilusių kvapų ir pėdsakų buvusio 
alsavimo, kas kartas vis papildomo 
naujais — čia tvoskė švęstų kadu
gių šakelės, rūtos, kuokštelės su
džiovintų gvazdikų ir čiobrelių, su
kaišiotų palubėse ir už šventųjų pa
veikslų.

Čia tebesilaikė, kampe, ant gegu
žinio altorėlio, apipinto mirtomis ir 

aukštomis gladiolių strėlomis — pa
vasario giesmės graudi gaida, iš
veržta iš maldaujančios širdies ir 
nugulusi lengva ir skaidri kaip mė- 
nesi’epa ant pievų.

Atsargiai, pirštų galais, seklyčion 
įėjo sesuo ir prasidariusi spintą 
kraustė drapanas, kilojo baltas mar
škas ir skalbinius.

— Tai jau nebemiegi, Kazimierai? 
— ir lyg krūptelėjo pamačiusi brolį 
stebintį ją.

— Jau ne, Rožele. Puikiai išsi
miegojau. Kaip užmuštas, be sapno

— Kaip sakydavo amžiną atilsį 
tėtušis. — šyptelėjo mergina. — Dar 
anksti. Ką veiksi pakilęs? Tik pus
ryčius užkaičiau.

— O, ka veiksiu, mano miela? Pa
siilgau namų. Kad žinotumei kuo 
yra virtęs žmogus mieste. Klausausi 
visą rytą suklusęs ir atgijęs, ir man 
rodos, kad čia viskas, kaip palikau. 
Noriu tas dienas nustumti šalin, vi
sus rūpesčius. Šeimininkauji, varg
sti, Rožele ...

— Tai . . . Nebeilgai ... — sesuo 
laikė rankšluosčius ir nuleido akis.

— Ruošiesi ištekėti? Laikas ir 
tau jau. Bene turi ką pasirinkusi?

Mergina dar didžiau pasilenkė, 
tarsi stengdamosi atrinkti audinių 
raštą. Ir- kai atsilošė, brolis matė 
jos veide ir giedriose akyse ilgų 
mergautinių dienų lūkestį' ir vie
numą. '

—Man galėtumei, sesei, pasisa
kyti.

— Ne. Dėl manęs . . . Ignas tai 
parveda marčią. Netrukus. Argi 
nieko nežinojai?

— Nežinojau, miela, nieko. Įdo
mu.

Ir kai sesuo, tartum prikimusi ty
lėjo, jis klausė:

— Kur jis pačiupo. mums brplie- 
nėlę? Laukti jam, žinoma, nebėra 
ko.

— Argi nepatėmijai .vakar? Puvo, 
atėjusi su slyvomis, jų ankstyvosios.

Iš čia pat gi. Nu, ar neatsimeni 
Stočkaus Levutės?

— Levutės? Ir užaug tu man. Juk 
piemenėle ją tepažinau. Per tėtušio 
pakasynas.

— Užtataigi. Kokie čia dyvai, Ka
zimierai. Jaunieji auga, o mes sens
tame. Gera mergutė. Baigė žemės 
ūkio mokyklą. Ir meili, — mergina 
sustojo lyg svarstydama, ar pasakoti 
ar palikti pačiam viskuo įsitikinti. 
Ir jos žodžiuose ir jos laikymosi, 
kai ji kalbėjo, lyg slegiama vidinio 
sunkumo, brolis skaitė sunkiai 
tramdomą ilgesio ir apleistumo kar
tėlį. Tai jauniausia iš jų, ir išvar
gusi ir nukamuota begalinių rūpes
čių ir darbų. Jis pasiekė jos kietą, 
susproginėjusią ranką ir ieškojo pa
guodos ir suraminimo.

— Ne, be reikalo nusimeni. Nepa- 
vydėkim jiems. Ir tu juk jauna ir 
graži. Jeigu.tik panorėsi — vyrą 
gausi, koks patinka. O tėviškė ir 
tau priklauso. Kas gi, Rožele? — 
jam pasirodė lyg akys, vienatinės 
sesers, skaisčios ir liūdnos, sublizgo 
skausmo rasa.

— Nieko ... O, aš užsiplepėjau — 
ugnis sukurta. — ji vikriai apsisuko' 
ir išėjo.

Ten ji ruošėsi už sienų, virtuvėje, 
varstė podėlio ir viralinės duris, ki
lojo indus, trumpais pokalbiais per
simesdama su mergina. Brolis mąs
tė, kad yra kas tai, ko jis gal ne
žino, ko jis gal nebespėja pasekti. 
Ir kad jis gal ir žino ir žino gal ge
rai. O tačiau jis nepasiteiravo se
sers apie jų tolimą giminaitį, kadais 
dažnai buvojusį šiame kieme, apie 
jo užmačias ir planus.

Ir jis liko tartum sulaikytas pu- 
siaukelyje, perspėtas prisiminimų 
pynėje ir nenorėdamas gadinti ryto 
vaizdų, raminosi. Ak, yra gyveni
mas, yra kaip išvestos, suklostytos 
vagos, kaip pradalgės — kiekviena 
sau ir atskirai. Ir nuošalumo tyloje, 

nedrąsios ir sulaužytos svajonės ir 
nusiminimo žymė mergaitės lūpose.

Paskui jis prausėsi, skutosi, išsiėmė 
ir dėliojo daiktus. Jis thipogi 
surado knygas ir surado senus, iš
blukusius sąsiuvinius su rašto dar
bais. Eilių bandymus albumėlyje, 
kur šalia nevykusių piešinių, šalia 
suvytusios gėlės, šliejosi suliniuoto- 
mis eilutėmis saldūs ir vaikiški pir
mųjų meilių baukštūs prisipažini
mai. Mokslo knygos, vadovėliai, iš
marginti nekantrumo giliais ir ne
ištrinamais brūkšniais. Nuotrupos 
anų išgyvenimų padrikuose dieno
raščio lapuose. Keletas apysakų ir 
dešimtimis kartų skaitytų romanų, 
šalia .ūkiškų knygų ir žurnalų ir lei
dinių. Jis atsiminė ir panūdo suži
noti, .ar tebėra ant aukšto, saikutėje 
išlikę kas nors iš tų lobių, jau kaž
kada seniai ten suneštų ir sukrau
tų, kaip atgyvenusių ir nebereika
lingų. Ir jie paliko užuomarštyje, 
aptraukti voratinkliais, nudumti 
dulkėmis, užkritę spaliais ir šiaud
galiais: — graudžiais medžio veidais 
krikštytojai, artojai, motinėlės. Ap- 
tręšę, nagingai išpinti kryželiai, iš
drožti ir iškalti iš vieno stuobrio ko
plytėlių inkilai. Žvaigždės, skudu
čiai, ragai, birbynės, lazdos su žal
čiais ir velnių galvomis. Čia dar te
begulėjo akmeninių kirvukų, iečių 
smaigalių, bronzinių sagčių, nuolau
žų, kristalų, kiaukutų, išrantytų ra
gų ir kaulų rinkiniai. Suplėšyti ka
lendoriai, storos maldaknygės, oda 
aptaisytos kantiškos, pundeliai vir
vutėmis perrištų laiškų ir kolekcijos 
lapų ir žiedų, dėžutės sėklų, drugių 
ir peteliškių. Ir kaip nenuostabu, 
tarp suverstų betvarkėje atliekamų 
ūkio griozdų, jie išsilaikė apnešti 
senatvės ir baisaus užmiršimo.

Jis stovėjo prie jų ir pasilenkęs 
tai vieną, tai kitą daiktelį kilojo ir 
lietė, lyg netikėdamas, kad čia jo 
eilės metų meilė ir alkis, bet pasi
traukę praeitin ir nustelbti išaugu
sių, neatleidžiančių rūpesčių. Tai 
visa šaukėsi iškelti švieson ir atgai
vinti. Tam jis nutarė panaudoti 

‘atostogų dienas. (b. d.)
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Iš Laimės Miesto (Gliickstadto) K. V. BALTRAMAITIS PAS ROTENBURGO LTB Vyr, K-to
į Alkaną Vilką (Hungriger Wolf)

Prie Elbės žiočių, Glūckstądte, 
patogiuose buv. vokiečių jūros pus
karininkių šeimų butuose, maždaug 
prieš dvejus metus buvo įkurta pa- 
baltiečlų (lietuvių ir latvių) DP 
stovykla.

Nors ir čia buvo ta pati karti kuku
rūzinė duona ir vaiski bendro katilo 
sriuba, tačiau atskiri šeimoms bu
tukai su patogumais teikė dypukams 
kasdieninio gyvenimo ramybės 
užuovėją.

Kasdieninis stovyklos gyvenimas 
mažai skyrėsi nuo kitų DP stovy-

Hungriger Wolf. Kas buvo sukurta, 
sucementuota per dvejus vargo ir 
prakaito metus, sugriuvo, lyg kor
tų namelis. Tokia, mat, jau trem
tinių klajūnų dalia. Dalis lietuvių 
(apie 40 asmenų, daugiausia Klai
pėdos lietuvių) savanoriškai įsi
jungė į Elmshorno lietuvių stovy
klą, o likusis lietuvių bendruomenės 
kamienas (apie 90 asmenų), skubos 
priemonėmis pergabenti į Alkaną 
vilką (Hungriger Wolf prie Itzehoe), 
j lenkų stovyklą. Iš Glūckstadto iš
kelia ir mūsų kaimynus latvius, su

Rugsėjo 21 d. į Rotenburgo lietu
vių stovyklą buvo atvykęs War Re
lief Services N. C. W. C. — Kata
likų Emigracinės Misijos atstovas 
K. V. Baltramaitis.

Pradžios mokyklos patalpose su
sirinkusiems visiems stovyklos lie
tuviams mielasis svečias padarė 
plati} pranešimą ir atsakė į daugelį 
paklausimų. Jis patarė žemės ūkio 
diplomuotiems darbuotojams, pav., 
agronomams ir t. t., užsiregistruoti 
jo įstaigoje War Relief Services — 
N. C. W. C. Bremene, Cantrascarpe 
15. Taip pat jis patarė nesikreipti 
į visokius privačius emigracijos

klų: ir čia griuvo senosios valdžios, kuriais paskutiniu metu darniai agentus, o važiuoti tik ten, kur 
kėlėsi. naujieji patikėtiniai, kartais sugyventa, vienus į Pinnebergą, ki- emigraciją tvarko valdžios Įstaigos 
pasibarta dėl trupinio maisto ar tus į Vedelį. ir užtikrina gerą darbą.
skarmalo dalybų, pagal vietine? iš- Apgyvendinami apykiauriuose ir Po pranešimo stovyklos vadovybė 
gales Įvykdyti įvairūs minėjimai, parazjtų (blakių) apsėstuose bara- visų Rotenburgo ' stovyklos lietuvių 
parodos, bado protestai ir kiti kultu- kuose ... Artėjanti žiema teikia vardu pakvietė mieląjį svečią atsb 
riniai pasirodymai. Į mažąją Glūck- įjaug naujų įsikūrimo rūpesčių, lankyti į Rotenburgo lietuvių ren- 
stadto lietuvių koloniją (daugiausia ūžimam tuščias, blogiausias patai- giamą koncertą. Vakare 19 vai. 
čia gyveno^ 207 asmenys) buvo už- paSj išsiskirstom . svetimųjų tarpe „Lūneburgo Hof“ salėje, dalyvau- 
klydę ir mūsų operos solistai Augai- (negavom sau atskirų barakų). jant p. K. V. Baltramaičiui, vieti- 
tytė, Nauragis, Nauragienė,, Stadės , Degulių Paulius niam IRO direktoriui Mr. -Toogood
stovyklos choras „Aušrinė“ ir kit.

LIETUVIUS
ir daugybei svečių, iš Stadės atvy
kęs Myk. Luberskio vadovaujamas 
„Aušrinės“ choras ir mokyt, p-lės 
Cilvinaitės parengtas gimnazijos 
tautinių šokių būrelis atliko pro
gramą. Koncerto pertraukos metu 
p. K. V. Baltramaitis pasirašė į „Auš
rinės“ choro svečių garbės knygą.

Po koncerto p. K. V. Baltramaitis, 
pasikalbėjęs dar su Stadės ir Roten
burgo lietuviais, išvyko į savo tar
nybos vietą Bremene. ‘

Alb. Pocius
DĖL QUODDY KAIMO

Amerikos darbo unijos yra prie
šingos, kad Quoddy kaimas būtų 
perleistas žydams tremtiniams. To
kiu būdu yra vilties, kad BALFo 
pastangos tą kaimą nupirkti lietu
viams gali pavykti. (A. Liet.)

AUKA PABALTIJO UNIVERSI
TETUI

Columbijos universitetas pasiuntę 
Pabaltijo universitetui 500 mokslo

Geroka duoklė pajėgiausių stovy
klos jėgų išlydėta pirmaisiais Į Ang
liją, kai kas išvyko į Kanadą, ir per 
skryningus nutrupėjo keletas tau
tiečių. '

Jau kuris laikas virš mūsų galvų 
kabojo Damoklo kardas—ėjo gandai, 
kad pagaliau ir mes turėsime palikti 
žmoniškas patalpas ir eiti į kiaurus 
Holšteino-Slezvigo apylinkių bara
kus, bet mes vylėmės savąja laime: 
nejaugi mes tikrai tokie beteisiai, 
argi negalėsime ir paskutinės žie
mos pragyventi laikinoje savo gūž
toje? ...

Ir štai, š. m. rugsėjo mėn.. 2 d., 
žaibo įsakymas — per 24 vai pasi
ruošti išvykti iš Glūckštadto į

Gyvenimas Ka
nados miškuose

Laiškas iš Kanados. Atvykau čia 
š m. rugpiūčio m. 2 d. Plotai mil
žiniški, žmonių maža, miškų gana 
apstu. Gyvename vidury miškų, ar
timiausias miestelis, Fort Arthur, 
150 mylių.

Kertame miškus,- popiermalkes. 
Vidutiniškai uždirbame 4 dolerius J 
dieną. Aš susižeidžiau lengvai galvą, 
tai miško kirtimą mečiau ir dirbu 
virtuvėj kelneriu, gaunu 5,20 dole
rių į dieną. Reikia dirbti ir sekma
dieniais. Darbą pradedatne 5“ ir 
baigiame 20 valandą (su dviem per
traukomis). Maistas visiems nenor
muotas, ir valgome tiek, klek no
rime. Jau pamiršome, kad buvo ki-

Rugsėjo 10 ir 11 dienomis Augsburge įvyko LRK suvažiavimas, kurio dalyvius matome šiame atvaizde. 
Pryšaky vidury stovi LRK vadovybė — dr. Jasaitis, J. Daugėla ir kt.

knygų ir vadovėlių anglų kalba. 
(A. Liet.)

P. DAUžVARDŽIO STRAIPSNIS 
AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE

Amerikos žurnalas „Destiny" rug
piūčio mėn. nr. išspausdino Lietu
vos konsulo Čikagoje p. P, Dauž- 
vardžio išsamų straipsnį apie 1940 
metų įvykius Lietuvoje, Latvijoje sr 
Estijoje. (A. Liet.) ,

VĖL EINA „BALTIC REVIEW“ .
Dėl piniginių sunkumų laikinai 

sustojęs eiti Švedijoje leidžiamas 
pabaltiečių žurnalas anglų kalba 
„Baltic Review“ vėl pradėjo eiti. 
Neseniai išėjęs nr. yra 400 psl. 
(Sand.).
ISTORINIAI LIETUVOS DOKU

MENTAI ATSIDŪRĖ VARŠUVOJE
Amerikos liet, spaudos žiniomis, 

Rusijos užsienių reik, ministerijos 
archyvuose užtikta nemažai istori
nės vertės dokumentų, išvežtų iš 
Vilniaus praeitam šimtm. Jų tarpe 
esą dokumentų iš Adomo Micke
vičiaus studijų laikų Vilniaus uni
versitete, Vilniaus universiteto ir 
politinių bylų nuorašai.' Dabar šie 
dokumentai esą atiduoti Lenkų 
Mokslo Draugijai Varšuvoje. (Sand.)

LIETUVOJE TIKTAI VIENAS 
VYSKUPAS

Šiuo metu Lietuvoje, mirus vys
kupui A. Karosui, telikęs vienas 
vyskupas, būtent, Panevėžio vysku
pas K. Paltarokas. Kitos vyskupijos 
yra tvarkomos tų vyskupijų kapitu
lų kunigų. Vilkaviškio vyskupijos 
valdytoju išrinktas kan. V. Viz
girda, Kauno arkivyskupijos valdy
tojas esąs kan. Juozas Stankevičius, 
Kaišedorių — preL B. Sužiedėlis, 
Telšių — kan. J. Juodaitis.

(Vienybė)
METINES „NEDĖLAS APSKATS" 

SUKAKTUVES
Suėjo jau metai, kai Anglų zonoje 

eina latvių savaitraštis „Nedėlas 
Apskats“, kurio vyr. red. yra p. Dul- 
manis, redaktoriais — poetas p. Rai- 
sters, p. Grinbergs ir kt.

Metines sukaktuves „Nedėlas Aps
kats“ minėjo labai'įspūdingai: sek
madienį Augustdorfo teatre įvyko' 
literatūriškai muzikąlinis popietis, 
kuriame dalyvavo pianistas V. Mel- 
kis, dainininkė p. Trezinš, rašytoja) 
— E. Kezberė, V. Lesinš, E. Raisters, 
K. Mikelsonė, K. Dzillaja, K. 
Strods-Plencenieks, P. Aigars ir M. 
Andženė. Po to, Vakare Dorenkrugo 
salėse įvyko spaudos balius, kurin 
atsilankė apie 200 asmenų.' Balius 
buvo labai įvairus ir pramogingas. 
Redaktoriai, padedami artistų, su
vaidino savo redakciją vaizduojan-

memoran- 
dumas

Emigracijos klausimu LTB Vy
riausiasis Komitetas pasiuntė JAV 
Maine Gubernatoriui Mr. Hildreth 
memorandumą, kuriame rašoma: 
„Lietuvių tremtinių Vokietijoje ir 
Austrijoje yra apie 70.000. Tai su
daro apie 17.000 šeimų. US. okupa
cinėje zonoje yra apie 40.000 lietu
vių, t. y. apie 10.000 šeimų. Mūsų 
tarpe yra visai nedaug senų žmonių, 
o tik vidutinio amžiaus grupės: 0—9 
mt. — 17,2%, 10—19' mt. — 13,7%, 
20—29 mt. — 22,8%, 30—39 mt. — 
22,8%, 40—49 mt. — 13,7%, 50—59 
mt. — 6,4%, 60 ir toliau — 3,4%.“ 
Toliau apibudinama Lietuva, jos 
pažanga nepriklausomybės metais, 
jos produkcija ir t. t.

„Lietuvos ūkininkas, toliau rašo
ma, sugeba pagaminti gerus , pro
duktus, ir kad jis tik laukia progos, 
kad galėtų atsistoti ant žemės ūkio 
ir tvirtai į savo rankas paimti 
plūgą, dalgį ar žemės ūkio mašiną.. 
Lietuviai tremtiniai ūkininkai labai 
nOrėtų persikelti į kurį kitą laisvės 
ir demokratijos kraštą ir ten pasto
viai įsikurti gyventi.

Toks kraštas yra JAV. Yra ge
rai žinoma, kad Maine State yra 
daug apleistų ūkių. Jų savininkai 
gyvena miestuose. Todėl JAV val
stybei ekonomiškai būtų žymiai 
naudingiau, kad ūkininkus DP iš 
Europos DP stovyklų, kurioms iš
laikyti išleidžiama labai daug pini
gų, perkeltų į JAV ir Maine State 
leistų jiems įsikurti.

Konkrečius planus su statistikos 
duomenimis, kaip 40.000 lietuvių 
galėtų .būti įkurdinti Maine State 
ne vien žemės ūkyje, bet ir pramo
nėje, prisiusime neužilgo.

Mes visi mielai sutinkame būti 
ten perkelti ne tik nuolatiniam gy
venimui, bet. ir tranzitiniai pagy
venti ir dirbti už išlaikymą, ligi 
būsime vienur ar kitur pastoviai 
apgyvendinti.“ (LTBVKI.)

SVARBŪS TREMTINIŲ MEMO
RANDUMAI

Rugpiūčio 28 d. Tarptautinis DP 
ir Politinių Pabėgėlių Biuras svar
biais visų mūsų Reikalais pasiuntė 
Trumanui, Attlee, Auriol, Šv. Tėvui, 
Tarpt. Raud. Kryžiui ir įvairioms 
humanitarinėm? ir karitatyvinėms 
institucijoms memorandumą, kurį, 
pasirašė lenkų, lietuvių, estų, ukrai
niečių, latvių, baltgudžių, kauka
ziečių, kazokų, slovakų ir jugoslavų 
atstovai.

SPORTAS

16 centų, 
mėnesių 
galėsime 
Iš čia

gausime 
šį tą į 

negalim:

taip,' Ir ramia sąžine sumuštinius su 
sviestu ir kumpiu sviedžiame šalin. 
Lašinių ir riebios mėsos čia niekas 
nevalgo. Ją metame laukan nu
plaustą. Anglų kariai Europoj nė 
dalelės to neturi, kaip čia mes. Vai
sių ir šokolado valgome, klek pa
tinka.

Meškos ateina pačios pas darbi
ninkus, atsisėda už 2 — 3 metrų ir 
laukia, kol papietausime, kartais 

■pačios susiranda mūsų pietus ir su
valgo. Jų daug, bet jos nepavojin
gos. ,

Rūkalai labai pigūs:, 20 cigarečių ;
20 centų, tabako:

Po dviejų-trijų 
atostogų, tuomet 
Europą pasiųsti,
nieko negalima nupirkti. *

Darbo čia galybė. Žmonės mėgsta 
sunkiai ir greitai dirbti. Bet valgo 
taip, kaip aš niekuomet Lietuvoj ne
valydavau. Miške dirba daug žmo
nių. Daugumas dirba jau 20 — 30 
metų, bet yra neturtingi: ką per du- 
tris mėnesius uždirba, atostogų me
tu prageria ir vėl grįžta tuščiomis 
kišenėmis.

Kalbos mokytis čia sunku: užsie- 
. niečiai kalba žargonu. Susiradau 

. keletą pažįstamų lietuvių ir kitų 
pažinčių padariau, Virtuvėj dirbsiu, 
kol gausiu geresnio darbo. A. R.

RAŠYTOJAS LEONARDAS 
ŽITKEVIČIUS

su .šeima neseniai nuvyko į Ame
riką. Laikinai apsigyveno Brook- 
lyne. (A. Liet.).
NAIKINA MAŽAS DP STOVYK

LAS
Amerikiečių okupacinėje zonoje 

. jau panaikinta apie 70 mažų stovyk
lų, kurių gyventojai sutelkti į dide
les stovyklas.

JUOZAS VINCA HAMBURGE
- Rugsėjo mėn. 21 dieną Hamburge, 
kelių tūkstančių žiūrovų miniai 
keliant ovacijas, arenon įžengė 10 
milžinų — imtininkų: pasaulio mei
steris italas, trys Europos meiste
riai, du Vokietijos meisteriai, Ven
grijos, Ukrainos, šiaurės Vokietijos' siteto meisteris St. Navickas, Auze- 
meisteriai ir jų tarpe — USA zo
nos Vokietijoje meisteris — lietuvis 
Juozas VINCA.

Programoje visi susitikimai grai
kų — romėnų1 stiliuje, tik paskutinė 
pora — rungčių dienos pabaigai — 
laisvame stiliuje, kur mūsų Vinča 
susitinka su Europos meisteriu Max 
Walloschke. Situacijos keitėsi kas 
sekundę . . . Kbva puiki. Publika 
kėlia Vinčai užtarnautas ovacijas. 
Visi laukia greitos lietuvio perga
lės, bet . . 
siduoda . . 
su gėlėm ir 
ropos meisterį, bet puikųjį 
toją — lietuvį Vinčą.

Neperseniausiai Bavarijos 
Dinkelsbūhlyje tarptautinės 
sionalų imtininkų sąjungos 
tose imtininkų rungtynėse 
nugalėjęs Hamburgo sunkiasvorį 
meisterį, taip pat įveikęs. Koelno ir 
net Vokietijos meisterius, finalinėje 
kovoje susitiko su tuo' pačiu Euro
pos meisteriu Max Walloschke, su 
kuriuo ši kartą rungėsi Hamburge. 
Anąkart susitikimas baigėsi Vinčos 
pergale, gi šį kartą — Vinča kaž
kodėl' pasidavė. E. S.

bar, daugeliui išvykus Anglijon, 
Kanadon ar į vok. universitetus, lie
tuvių stalo tenisininkų eilės žymiai 
praretėjo: Išvyko ilgalaikis univer-

Europon susipažinti su DP ir ūkine 
jos padėtimi. „Amerikos Legionas“ 
ligšiol buvo priešingas DP įsileidi
mui į JAV.

ARGENTINOJE VIS DAUGIAU 
BALSŲ UŽ VISŲ LIETUVIŲ 

VIENYBĘ
Argentinoje sudaryta visų lietu

vių srovių organizacija gelbėti vai
kus. Dabar vėl „Argentinos Lietu- 

kellama vienybės ir

. netikėtai — Vinča pa- 
. Publika puola į ringą 
... apdovanoja ne Eu- 

kovo-

lis, Bartašius ir kt. Besiartinančios 
universiteto stalo teniso pirmenybė? 
lietuviams kėlė nemaža rūpesčių. 
Bet ir šios pirmenybės dar kartą vių Balse1 
įrodė, kad lietuviai tenisininkai dar bendrojo veikimo mintis. 1 
neperkandamas riešutas Vyrų uni- Gražlame stralpsnyje piačiau apie 
versUeto stalo teniso meisterio vardą tai pasisako vleno Buenos Aires 
išsikovojo Vytautas Lukavičius. Vy- frigorifiko darbininkas Vincas Stun- 
rų dvejeto čemp jonais taip pat kuri be ko kit raš(X 
tapo lietuviai: Lukavičius-Budrevi- 
čius. Mišraus dvejeto finale irgi 
lietuviai: Tunkūnaitė-Lukavlčius.

E. S.

čią humoreską, kurioje paliestos sa
vosios aktualijos; kupletuose apdai
nuotas latvių bendruomenės bei DP 
būsenos nenormalumo paraiškos, iš
ryškinant „pozicijos“ ir „opozicijos“ 
santykius ir jų savaimingumus; iš
leistas šio baliaus laikraštis „Spau
dos antis“ ir gyva antis paleista lo
terijom

Baliuje buvo normalių laikų ūpo, 
sąmojo ir geros nuotaikos. ■

Per tuos metus „Nedėlas Apskats“ 
yra įdėjęs daug tremtiniam vertin
gos informacijos, daug ‘vertingų 
straipsnių, nemažą literatūros pluo
štą ir tt. Sukaktuvių proga Sukak
tuvininkui palinkėta geriausios klo
ties.

— LTB. Vyr. Komitetui patarus; 
Hanau gyvenančių lietuvių ūkininkų 
grupė pasiuntė prašymą JAV Že
mės ūkio Departamentui ir Maine 
Valstybės Gubernatoriui, kad jiems 
leistų įsikurti ūkininkauti Maine 
Valstybėje.

— Amerikos firma „Dexter-Mahn- 
ke INC Word Wide Export-Import 
Service“, 2045 Nr., Third Street — 
Milwaukee 12, Wisconsin, USA, tei
raujasi apie įvairių dovanėlių įmo-, 
nes, kurios galėtų savo dirbinius 
eksportuoti Į JAV. Stovyklose daug 
kur gaminama įvairūs dailės daly
kėliai. Kas nogėtų, patartina su šia 
firma sudaryti ryšius.

mieste ' 
profe- 

suruoš-
Vinča,

VOKIETIJOS LIETUVIŲ ŠACHMA
TŲ PIRMENYBĖS 

numatoma suruošti lapkričio an-' 
troje pusėje amerikiečių zonoje. Iš 
britų zonos bus kviečiami: K. Škė
ma, Stalioraitis, Žalys, Repečka, 
Jurkšaitis. Gaila, kad dėl išvažia
vimo į Angliją britų zonos šachma
tų gyvenimas tiek apmirė, jog net 
ir pirmenybių nebuvo. O reikia 
pripažinti, kad esant daugiau gerų 
norų buvo galima dar šis tas veikti.

„MŪSŲ ŠACHMATŲ" NR. 6
išleidimas, susitrukdė. Tačiau apie 

spalių mėn. pabaigą tikimasi jį iš
leisti padidintą. Siame n-ry numa
toma įvesti skyrių pradedantie
siems.

„Atsakingi visuomenės veikėjai 
turėtų sušaukti bet kurion vieton 
šių organizacijų atstovus: Lietu
vių Parapiją su visom katalikiš
kom organizacijom, Susivienijimą 
Lietuvių Argentinoje, ' Lietuvių 
Centrą, Lietuvių Klūbą, A. L. 
Balsą, L. L. Centrą, Tremtinių 
Vaikams Globoti Kom-tą, Sv. Ce
cilijos Chorą, Rosario L. Jaunimo 
D-ją, A. „Žvaigždę", Kordobos 
„Neptūną", Berisso „Vargdienį", 
„Mindaugą“, visus pramoninin
kus, ir iš jų atstovų sudaryti De
mokratišką Argentinos Lietuvių 
Tarybą, kurios tikslas bus suvie
nytomis jėgomis kovoti dėl Lietu
vos Nepriklausomybės ne tik Ar
gentinoje, bet visoje Pietų Ameri
koje ir visame pasaulyje“. 
Sveikintinos mintys, gražus su

manymas, kuris patartina visur rea
lizuoti.

BBC. IX. 30. Kanados vyriausy- oteliai ...
bė, susitarusi su IRO, sutiko priimti Į Baleto sukūrimą ir „Coppelia“ 
2140 siuvėjų ir siuvyklų darbininkų pastatymą įcįėta nemaža pinigų. 
Iš DP tarpo. Jų pusę sudarys žydai. Vargu ar gastrolės, kad ir sekmin-

L. T. Baletas lanko stovyklas
LT Baleto teatras, sukurtas viso 

kolektyvo dideliu entuziazmu, už
sispyrimu ir darbu, jau yra aplankęs 
Kasselį, Hanau, vieną didelę lenkų 
stovyklą, Wuerzburgą, Sellgenstadtą 
ir Schweinfurtą. Kaip adm. B. 
Ciunavas pareiškė, po pasirodymo 
Giessene, Baletas numato vykti į 
anglų zoną.

„Coppelijos“ spektaklį " teko ma
tyti Wuerzburgo Northern DP sto
vykloje (lietuvių ir latvių). Per du 
spektaklius erdvi salė buvo pilna 
žiūrovų, kurie dideliu dėmesiu ir 
entuziazmu grožėjosi mūsų klasikinio 
baleto menu. Tai buvo vakarai, ku
rie mus nukėlė f anuos laimingus 
vakarus Kauno Valstybiniame 
teatre. Nesinorėjo tikėti, kad tai 
visa atlieka benamiai Dievo pauk-

giausibs jos būtų, galės išlaidas grą
žinti. Reikia gausios paramos iš mūsų 
bendruomenės. Priešingai ir su Ba
letu gali taip baigtis, kaip1 išėjo su 
kitais mūsų didžiaisiais meno kolek
tyvais.

Gero vėjo mūsų Baletui! Bet kur 
dingo mūsų opera, kuri, atrodo, turi 
geresnes sąlygas?

> Edv. Kamėnaa

AMERIKOS LEGIONO DELEGA- 
, CIJA,

SPORTAS PABALTIJO UNI
VERSITETE 

Tiek pirmaisiais tiek ir antrai
siais mokslo metais — Pabaltijo
universitete lietuviai studentai stalo atstovaujanti JAV karo vetera- 
tenise buvo neįveikiami. Tačiau da- nūs, 88-nių narių sudėtyje 'atvyksta

GYDYTOJAS VYTAUTAS 'TUP- 
CIAUSKAS — MEDICINOS 

DAKTARAS
Gydytojas Vytautas Tupčiauskas, 

gilinęs medicinos studijas Bonnos 
Rheinische Friedrich-Wilhelm uni
versitete pas ginekologą prof. Dr. 
Siebke ir prof. Dr. Ullrich, parašė 
disertaciją, tema „Die Blutungen 
aus dem Genitale bei kleinen Mad- 
chen“ (Bis zur Menarche), 1947 m. 
rugsėjo mėn. 13 d. ‘ ‘ — 
rigorosum“ ir įgijo 
taro laipsnį.

išlaikė „Examen
medicinos dak-

PRANEŠIMAI
ATITAISYMAS

„Liet. Žodžio“ 39 nr. 3 psl., žinu
tėje „Muziko Ks. Strumskio jubilie
jus“ įsibrovė korektūros klaida: 
turi būti ne 20 muzikos kūrinių, bet 
200 muzikos kūrinių.

DELEGATŪRAI YRA REIKALIN
GOS SIOS KNYGOS 

(lietuviškieji vertimai):
Tihamer Toth: 1. Jaunos sielos 

auklėjimas, 2. Jaunuolio religija, 
3. Jaunuolio būdas, 4. Jaunuolio la
vinimasis' ir 5. Jaunimo kovos.

Hardy Schilgėn S. J.: . Tu ir jis, 
2. Tu ir ji!
, Jei kas iš Gerbiamųjų Tautiečių 
jas turėtų, Delegatūra nuoširdžiai 
prašo jai perleisti ar paskolinti. 
Prašome tik pranešti apie sąlygas. 
Knygas siųsti registruota (Ein- 
schreiben) siunta šiuo adresu: Dele
gatin' des Hl. Stuhles fur Lltauer, 
(14a) Kirchheim-Teck, Steingau- 
strasse 18. Delegatūra

„PATRIJOS“ LEIDINIŲ SKAITY
TOJAMS

Maloniai prašome Gerbiamųjų 
Skaitytojų visais mūsų leidinių už
sakymo reikalais kreiptis tik į vie
tos stovyklų platintojus.

Kiekvienas leidinys, Išėjęs iš spau
dos, tuoj paskirstomas ir išsiuntinė
jamas, pritrūkus platintojams ga
lima . užsakyti papildomai. Todėl 
pavieniui prašome nesikreipti.

„Tremties Metai“ jau išparduoti 
— prašome taip 'pat nesikreipti ir 
pinigų nesiųsti.

Leidykla „PATRIA“

LIETUVIAI ESPERANTININKAI! 
spalių 11 d. Saukiamas suva

žiavimas SCHWAEBISCH 
GMUEND

Po karo gyvai sukleštėjęs Espe
ranto sąjūdis Europos ir užjūrių 
kraštuose įpareigoja ir lietuvių 
išsiblaškiusius esperantininkus jung
tis į organizuotą vienetą, aktyviai 
prisidedant prie bendro tarptautinės 
kalbos reikalo ir pasauliniame fo
rume keliant mums, lietuviams, pa
darytą skriaudą.

Tiems uždaviniams organizuotai 
aptarti š. m. spalių mėn. 11 d. 
Schwabisch - Gmūnd (amerikiečių 
zona) lietuvių stovykloje'kviečiamas 
aktyviųjų (mokančių kalbą) espe
rantininkų suvažiavimas šia dienot
varke:

1. Lietuvių esperantininkų trem
tinių draugijos steigimas ir kitos 
aktualijos.

2. 60 metų Esperanto sukakties 
minėjimas.

Techniniai nurodymai važiuojan
tiems. Iš Frankfurto, Tūblngeno Ir 
Mūncheno pusės važiuojama į Stutt- 
garto centrinę stotį, iš kur nesun
kiai per 2 valandas pasiekiamas 
SchwSbisch - Gmūnd. Važiuojan
tiems iš Nūrnbergo pusės įsėsti 
Nūrnberge į Stuttgarto traukinį ir 
ta linija be persėdimo pasiekiamas 
Schwabisch-Gmūnd. Atvažiuoti į 
paskirties vietą penktadienį vakare 
(spalių 10 d.), stotyje lauks vienmin
čiai. Pagal galimybes suvažiavimo 
dalyviais bus rūpinamasi. Vietinis 
L. T. B. Apylinkės komitetas šiam 
suvažiavimui maloniai pritarė.

Pirmojo L. T. E. suvažiavimo 
Iniciatoriai

SKELBIMAS PALIKIMO 
REIKALU

1947 m. birželio mėn. 28 d. Olden- 
burge 1. OI. mirė Petras Krivickas, 
Stasio s., gimęs 1909 m. kovo 25 d., 
1938 m. gyvenęs Radviliškyje.

Suinteresuotieji arba giminės pra
šomi atsiliepti iki 1948 m. vasario 
mėn. 1 d.
Unterm Berg Stovyklos Komitetas 
1947 m. rugsėjo 20 d.

PAIEŠKOJIMAI ,
118. Gobtaitienė Agota, gyv. (14a) 

Schw. Gmuend, Bismarckstr. 1 (10— 
33), ieško marčios Gobtaitienės — 
Paulaltytės Marcelės.

116. Reimanaitė Sofija, gyv. (13a) 
Eichstaett (Bay.), Ostenstr. F 72, 
ieško ir prašo atsiliepti: Reimano 
Voldemaro ir jo motinos Reimanie- 
nės Lidijos, kll. iš Akmenės vai., 
Alšių k., Ir kitų Reimanų su šeimo
mis; Weltclenės Linos su 5 vaikais, 
Galešanskienės Livos su 4 vaikais, 
Lukušiūno Bronislovo su žmona 
Olga ir 2 vaikais, Satkevičiūčių 
Bronės, Reginos, Edvigos ir jų mo
tinos (gyv. anglų z.), Vasarienes

Uršulės, kll. iš Ylakių, ir kitų pažį
stamų.

117. Balčiūnas M., gyv. A. E. C. 
Hostel, Wingham, Canterbury, Kent, 
G. Britain, ieško šių asmenų: inž. 
Bindoko Juozo ir žmonos Onos, 
Jarmalavičiaus Vlado ir Jarmala- 
vičienės Veros, Gindulio 'Ma.tyno ir 
Glndulienės — Ramonaitės Jeroni
mos, Mikolaičio Otto ir Mikolaltie- 
nės Lidos, Germano Juozo ir Ger- 
manienės Onos. Visi gyveno Lietu
voje. Žinantieji ką nors apie šiuos 
asmenis prašomi atsiliepti.

118. Anelė Sarmavičiutė, gyv. 
Argentinoje, ieško brolio Sarmavi- 
čiaus Viktoro, kil. iš Dūdų k, Pa
baisko v., Ukmergės ap., ir Teofilis 
Našlėnas, gyv. Argentinoje, ieško 
brolių Ambrazo ir Povilo Našlėnų, 
kil. iš Baisogalos v., Kėdainių ap. 
Rašyti: A. L. Balsas, Casilla de 
Correo 303, Bs. Aires, Argentina.

LAIŠKAI
Gauti laiškai iš Amerikos šiems 

asmenims: Eugenija Juodkojls,
1220/A 25 Assembly Center, ir Va
cys Žostautas, 1220/A Camp, 25 DP 
Assembly Centre.

Tai bene pirmas lietuvis, Įsigijęs 
medicinos daktaro laipsnį Bonnos 
universitete.

PADĖKA
Po ilgos ir sunkios ligos mirus 

mūsų brangiam vyrui ir mylimam 
tėveliui Edmundsthallo ligoninėje, 
nuoširdžiai dėkojame visiems, pri
sidėjusioms prie laidotuvių, ligonio 
draugams ir pažįstamiems, o taip 
pat Spakenbergo stovyklos visuo
menei.

Liūdinti Didorlų šeima.

LITHUANIAN! WEEKIY NFWS

Lietuvių savaitraštis Anglų zonoje 
Leidžia Baltų Centrinės Tarybos

Lietuvių Skyrius
Redaguoja Redakcinė Kolegija
Vyr. Redakt. Jonas Kardelis

Adresas: į21a) Detmold, Wittjestr. 14
News-paper authorised by PR/I.S.C. 
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