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J ARZEUROPA BUS PALIKTA CHAOSUI?

PIRMOJI LONDONO SAVAITE PRAĖJO BE SUSITARIMŲ. JT NUTARĖ ĮKURTI ŽYDŲ VALSTYBĘ. 
PRANCŪZIJOS KOMUNISTAI KELIA NETVARKĄ. ITALIJOJE RIAUŠES RIMSTA. TARPTAUTINIS 

SOCIALISTŲ SUVAŽIAVIMAS ANTVERPENE.
Keturi ministrai pirmąją dieną 

Londone padarę gerą pažangą: priė
mė darbų dienotvarkę ir diskutavo 
aktualiąsias Vokietijos problemas. 
Pirmosios dienos parodė pasauliui 
tuos pačius nuomonių skirtumus, 
kurie praėjusiose penkiose konfe
rencijose buvo tarp Rytų ir Vakarų.

Lapkričio 27 d., aptardami Vokie-
tijos vienybės arba suskaldymo pro-

rencija nepasiseks, Anglija reikalaus 
vienos vyriausybės visai Vokietijai. 
Tačiau jeigu tas nepavyktų, tada to
kia vokiečių vyriausybė būtų suda
ryta tiktai vakarinėms zonoms.

Molotovas pareiškė,
kad jis esąs priešingas bet kokios 
vakarinėms zonoms vyriausybės su
darymui. Jis norįs vyriausybės visai

TOLIMOS ATEITIES POLITIKA SAULĖTEKIO IMPERIIOJE

blemą, ministrai pradėjo svarbiau
siąją savo pasitarimų fazę.

Šio posėdžio metu aukščiausio 
įtempimo laipsnis buvo pasiektas, 
kada v

Bevinas paklausė Molotovą ar Eu
ropą paliksime chaosui?

Vokietljai. Po to jis citavo BBC
spalių 24 d. pranešimą, kuriame taip 
pat buvo kalbama apie galimybę 
sudaryti vien vakarinių zonų vyri
ausybę. Esą šie visi pareiškimai 
prieštaraują Potsdamo nutarimams.

Į šiuos visus kaltinimus atsakė Be
vinas, nurodydamas, kad jis visuo-

tuos, nes jis pagal JT Chąrtos nuo
status nesąs jiems privalomas.

Damaske demonstracijų metu bu
vo sudeginta amerikiečių pasiunti
nybė, išdaužyti Prancūzijos atstovy
bės langai ir sunaikinti Sovietų ara
bų susiartinimo namų įrengimai. 
Gyvas judėjimas pastebimas arabų 
lygos būstinėje Kaire. Gruodžio 1 d.
studentų minios demonstravo prieš
karaliaus rūmus. Buvę nedraugiškai 
šūkaujama prieš JAV ir JT.

Arabų Lygos atstovas pareiškė, 
kad jeigu šis sprendimas bus vyk
domas, Artimuosiuose Rytuose kil
siąs karas, kuris išsiplėsląs ir už 
šio krašto sienų.

Viešosios pasaulio opinijos dėme
sys sukauptas ties Europos proble
momis. Marshallio planas, ekono
minė Anglijos krizė, Vokietijos pra
monės demontavimas, Komintemo 
iš numirusių prisikėlimas, de Gaul
le laimėjimas, akcija Sov. Sąjungos 
okupuotose valstybėse — kasdienės 
temos spaudoje ir per radiją. Toli
mųjų Rytų problemos, kurios Jung
tinėms Amerikos Valstybėms ne 
mažiau svarbios kaip Europos gy
dymas ir konsolidavimas, iš pirmo 
žvilgsnio atrodo užmirštos.

Betgi taip nėra. Politinėse virtu
vėse, — tik tylomis, be triukšmo, — 
ir Rytų pasauliui ruošiami nauji 
patiekalai. Tik jų receptai skirtingi. 
Cilindruoti kulinarai, įgiję patyrimo 
Europoje, nenori pakartoti klaidų 
Azijos žemyne ir jos salose.

Taikos sutarčiai besiruošiant
Kai sutarčių su Vokietija ir Aus

trija projektai įklimpo skirtingų 
interesų baloje, JAV-bės, pasitelku
sios D. Britaniją, ryžosi pasirinkti 
naują Japonijoš taikos sutarčiai pa
ruošti kelią. Jos nusistatė taikos 
sutarties su Japonija projektą 
ruošti ne keturių didžiųjų, bet vie
nuolikos valstybių konferencijoje. 
Be keturių didžiųjų, joje dalyvaus: 
Kinija, Australija, Kanada, N. Ze
landija, Indija, Filipinai ir Olandi
ja. Indijai išsikristalizavus į Indus- 
taną ir Pakistaną, praktiškai konfe
rencijoje bus 12 dalyvių.

šiam Vašingtono projektui spiria
si Maskva. Ir ne tik dėl dalyvių 
skaičiaus, bet ir dėl procedūros: 
JAV griežtai nusistačiusios neįsi
leisti į Japonijos konferenciją „try
liktojo dalyvio“ — veto teisės. Jos 
manymu, visiems tos konferencijos 
klausimams galutinai išspręsti pa
kanka */• balsų daugumos. Į Sov. 
S-gos pretenzijas mandagiai nuro
doma, kad Sov. S-ga, tekariavusi su 
Japonija vos 6 dienas, negalinti 
pretenduoti į išimtinę padėtį.

Ūkinis favorizavlmas
Europoje esąs lūžusios ašies ga

las su pavydu žiūri j (vykių raidą 
Azijos ašigalio sferoje.

Apie demontavimą ten tuo tarpu 
nekalbama. Ir vargu, ar Japonijos 
pramonei iš viso bus pritaikyta to
kia plati karinės arba jai artimos 
pramonės skalė, kokią matome Vo
kietijoje. Priešingai — JAV yra 
jau apsisprendusios ūkiškai atgai
vinti Japoniją. Šis procesas jau 
pradėtas. Medvilne Japonijos teks
tilės fabrikus aprūpina buvęs jos 
priešas — JAV. Nors ši politika 
šiandieną nepatenkina kai kurių 
pačios Amerikos, o taip pat D. Bri
tanijos ir Kiiiijos sluoksnių, JAV 
valdovai ir Japonijos okupaciniai 
organai yra kitos nuomonės. Rea
lizuodami .ateičiai nužymėtos politi
kos schemą, jie nori kaip galima 
greičiau matyti tiek ekonomiškai 
pajėgią Japoniją, kad ji ne tik ga
lėtų tenkinti vidaus rinkos paklau
są, bet ir pakankamai eksportuoti, 
kad pajėgtų atsilyginti už impor
tuojamas gėrybes. Dabarties ir 
ateities Japonijos eksportui skiriama 
senoji jos rinka — Azija.

Milžiniškas potencinis Azijos su
vartojimas Japonijos eksportui tei
kia plačių perspektyvų. Savo dalį 
iš ateities biznio Azijoje JAV nu
mato atsiimti‘dviem’ keliais: 1) da
lyvaudamos Japonijos pramonėje 
savo kapitalais ir 2) tiekdamos Ja
ponijos rinkai savo gaminius, kurių 
jai trūksta.

Šitokia JAV politika siekiama 
užsitikrinti šioje žemės rutulio da
lyje pastovią rinką milžiniškai savo 
gamybai ir sukurti naują politinę 
situaciją toje vietoje, Iš kurios pas
kutinį šimtmetį JAV jautė didžiau
sią pavojų.

Draugų ir priešų reakcija
JAV užsimotas politinis Tolimųjų 

Rytų performavimas ' sukėlė gyvą 
susidomėjimą tiek priešų, tiek ir 
draugų politiniuose užkulisiuose. 
Dėl priešų užgaidų daug diskutuoti 
netenka. Abi pusės gerai žino, ko 
siekia. Bet skirtingų nuomonių 
esama ir toje pačioje stovykloje.

Amerikoniškajai Japonijos politi
kai vis dar nelinkusios pritarti 
Australija, N. Zelandija, Olandija, 
jau nekalbant apie Kiniją. Jos 
Visos būkštauja dėl naujos invazijos 
iš atkutusios ir sustiprėjusios Japo
nijos salų. Šis būkštavimas pagris
tas . Japonijos gyventojų pertekliaus 
problema ir japonų tautos ekspan
syvumu. Prieškarinėje 500 salų 
Japonijos imperijoje vidutiniškai 
buvo 65 mil. gyventojų. Imperijos 
plotas , sudarė 381.250 kv. kil. Tuo 
būdu viename kv. kilometre gyveno 
apie 170 žmonių. Žinant japonų 
sugebėjimą daugintis, tenka laukĮti, 
kad japonų tautos pertekliaus, ki
tais žodžiais — erdvės problema 
Japonijai ir ateity bus labai atkakli.

Generolas Mjc Arthuras, svariau
sia figūra Tolimųjų Rytų politikos 
lentoje, ramina, kad naujoji Japo
nija šimtą metų neįstengs sukurti 
naujo karo. Nedaug žinių į dienos 
šviesą prasiskverbė iš britų Com- 
monwealtho konferencijos, sušauk
tos rugpiūčio pabaigoje Australijos 
sostinėje Canberroje, kuri kaip tik 
turėjo rasti bendrą D. Britanijos 
imperijos .formulę Japonijos uždavi
niui spręsti; todėl sunku nuvokti, 
kiek svorio suinteresuoti partneriai 
telkia gen. Mac Arthuro garantijai. 
Bet šia proga verta prisiminti, kad 
ir praėjusio karo metu Australijos 
regijonas karinės globos prasme 
orū»r>t»vr>si i .Timgt. Amerikos Vals
tybes. Ne tik Australija, bet ir 
visas pasaulis šiandieną neturi jo
kio pagrindo suabejoti JAV garan
tijų verte. Tad ir šiuo atveju ten
ka laukti pozityvių išvadų.

Japonų tautos persiorientavimas
Prieš 20 metų (1926) tapęs Japo

nijos imperatoriumi Hirohito daž
nai konferuoja su Mac Arthuru. Jis 
sudemokratėjo ir surealėjo. Baltą 
žirgą pakeitė juodu limuzinu, o 
imperatorišką jo uniformą dažnai 
pakeičia civilinė eilutė. Šis „saulės 
sūnus“ eilinio japono akyse šiandie
ną jau nėra dievaitis, į kurį mir
tingajam nevalia akių pakelti. Nors 
Hirohito yra naujo Viešpačio „šo- 
guno“ Mac Arthuro šešėlyje, bet 
jis ir dabar dar yra tas, kurio auto
ritetą pripažįsta milžiniška japonų 
tautos dauguma.

šis psichologinis veiksnys turi su
vaidinti savė vaidmenį ir Japonijos 
politikoje. Tam paskutinė kliūtis 
jau pašalinta: Hirohito paskelbtas 
neatsakingu dėl karo įsiliepsnojimo 
Ramiajame Vandenyne, nes jis ne
pajėgęs sutrukdyti Pearl Harbouro 
puolimo ir nuolat priešinęsis mili- 
tąrlstų norui karą tęsti.

Tvirtinama, kad Japonijos sosto 
įpėdinio auklėtoju pakviestas ame
rikietis, japonų šviesuomenė inten
syviai orientuojasi į amerikiečių 
kultūrą, daugis restoranų mėgina 
įgauti amerikietišką stilių, o mote-

rys žavisi Amerikos madomis. Tei
giama, kad lygiagrečiai pastebimas 
japonų domėjimasis krikščionybe. 
Gal tai reakcija prieš arti juntamą 
komunizmą, o gal tai ir kitų veiks
nių pasekmė, bet faktas lieka faktu, 
kad pokario Japonija noriai linksta 
pasirinkti naują kursą, kuris vilio
ja naujomis ūkinėmis ir politinėmis

Ar chaosas yra mūsų tikslas? Bevi
nas pasisakė, kad būtų geriausia šiais 
visais reikalais išsiaiškinti. „Mes 
turime žinoti, ar Europa bus pada
linta ir ar mes sutrukdysime jos 
politinį ir ūkinį atstatymą“.

Posėdžio pradžioje Molotovas cita
vo spalių 20 d. „Daily Telegraph" 
sakinį, kuriame gen. Bishop pasaky-

met siekęs, kad Vokietija turėtų 
vieną centrinę vyriausybę. Tačiau 
jis nori, kad ta vyriausybė tikrai 
būtų demokratiška.

Lapkričio 27 d. posėdyje, kada 
buvo paliesti Vokietijas — Lenkijos 
sienų reikalai, Molotovas ir Bevinas, 
o taip pat ir Marshallis pasiliko prie 
savo nuomonių, Bldault, reikšdamas

Prancūzija jau trečia savaitė gy
vena neramias dienas.

Vyriausybė nori stabilizuoti padėtį 
ir reikalauja parlamentą priimti 
antlstreikinį įstatymą. Parlamentas, 
posėdžiavęs lapkričio 29, 30 ir gruo
džio pirmomis dienomis, priėmė 
pirmąją šio įstatymo dalį, leisdamas 
80.000 atsarginių pašaukti tikrojon

Amerikos senatas priėmė
paramos

— BBC XII. 2. JAV senatas 83 
balsais prieš 6 priėmė laikinės pa
galbos įstatymo projektą, kuriuo 
Prancūzijai, Italijai ir Austrijai su- 
teikiama 597 milj. dolerių pašalpa.

Dabar1* šį įstatymą turi priimti 
Kongresas.'

— BBC XII. 3. D. Britanijos pre
kybos ministras Wilson Išskrido | 
Maskvą atnaujinti prekybos derybas 
su Sov. S-ga, nutrūkusias š. m. lie
pos mėn.

— BBC XII. 3. Gruodžio 2d. Jeru
zalėje įvyko rimtos riaušės tarp Žydų 
ir arabų. Jų metu 6 žydai ir 2 arabai 
buvo užmušti ir kelios dešimtys as
menų sužeista. Arabai padegė apie 
50 žydų krautuvių, kurios degė visą 
naktį. ,

Riaušės prieš žydus prasidėję Li- 
banone, Sirijoje, Irake ir Egipte.

— BBC, XI. 30. Nuo gruodžio 1 d. 
yra leistas telegrafo susisiekimas 
visų keturių Vokietijos zonų su visu 
pasauliu, Išskiriant Ispaniją ir Ja
poniją.

— BBC, XII. 1. Kanados vyriau
sybė ir IRO pasirašė susitarimą, pa
gal kurį iš Austrijos ir Britų zonos 
DF stovyklų į Kanados Ontario pro
vincijos elektraines galės įvažiuoti 
2000 darbininkų.

įstatymą
KURIAMA BALKANŲ UNIJA?
Ryšium su paskutiniu Tito apsi

lankymu Sofijoje, kur lapkričio 29d. 
buvo pasirašytas savitarpinės pagel- 
bos paktas ir draugiškumo sutartis, 
ir Titui buvęs suteiktas Sofijos gar
bės piliečio vardas, Anglijos sekma- 
deinio laikraštis „Observer" rašo, 
kad Stalinas su Dmitrovu susitarė iš 
rytų ir pietryčių Europos valstybių 
sukurti atskirą bloką. Į šį bloką būtų 
pajungta apie 80—90 milijonų gy
ventojų, kurie glaudžiai bendra
darbiautų su Sov. Rusija.

Šią žinią patvirtina lapkričio 30d. 
padarytas Tito pareiškimas, kad Ju
goslavija netrukus sudarys panašias 
sutartis su Rumunija ir Vengrija. 
Esą, šie susitarimai panaikins Bal
kanuose karų ir nesutarimų židinius.

—BBC, XI. 29. Iš Bremeno uosto 
į Venecuelą išvyko 860 DP iš Austri
jos ir amerikiečių zonos. Dabar 
Venecuelos komisijos atvyksiančios 
į britų zoną.

— BBC, XI. 30. Lapkričio 30 d. 
Winstonui Churchilliui suėjo 73 me
tai amžiaus. Jį pasveikino šimtai 
įtakingų asmenų.

— DPD, XI. 30. Italijos komunistų 
organas „Unitą“ grąsina vyriausybei, 
kad komunistų partijos uždarymas 
reikštų pilietinį karą.

perspektyvomis. J. Paplėnat ta, kad jeigu lapkričio mėn. konfe-

Anglijos princesė Elzbieta su Edinburgho hercogu Westmlnsterio bažny
čioj'1 '■Ina prie Jungtuvių .altoriaiį Jaunavedžius Londono gatvėmis 

lydėjo šimtai tūkstančių londonlečlų

ANGLIJOS LIETUVIU. SUVKŽIKYIMKS
1947 m. lapkričio mėn. 22 d. tauti

nėmis vėliavomis bei Lietuvos emb
lemomis išpuoštoje Great Cumber
land salėje, Londone, susirinko iš 
viso krašto Didžiosios Britanijos

metu. Lietuva karo nenorėjo ir buvo 
neutrali. Jam būnant min. pirm. Vo
kietija darė didžiausią spaudimą 
Lietuvai, kad Lietuva 1939 m. rudenį 
pultų Lenkiją. Bet Lietuva atlaikė

savo pažiūras, buvo labai atsargus.
Lapkričio 28 ir 29 d. d. posėdžiai 

taip pat nedavė pozityvių rezultatų.
Molotovas į kitų ministrų pasiūly
tus du kartus atsakė „ne“.

Pirmuoju atveju Bevinas siūlė suda
ryti sienų komisijas, kuriose būtų 
atstovaujamos valstybės, kovojusios 
prieš Vokietiją arba jos kaimynės. 
Tam pritarė Marshallis ir Bidault. 
Molotovas šį pasiūlymą atmetė, nu
rodydamas, kad šioje konferencijos 
stadijoje šis klausimas negalimas 
diskutuoti. Tuo pačiu, pagrindu jis 
atmetė prancūzų reikalavimą pripa
žinti ūkinį prijungimą Saaro krašto 
prie Prancūzijos.

Dėl sienų Molotovas aiškina, 
kad Vokietijos rytų sienos buvusios 
nuspręstos Jaltoje ir Potsdame. Šis 
klausimas esąs užbaigtas. Belieką 
Vokietijos vakarų sienos, kurios bus 
apsvarstytos taikos konferencijoje. 
Gruodžio ! ir 2d. konferencija pažan
gos nepadarė:

Viena keturi ministrai sutarė, kad 
dėl Vokietijos jie susitarti negali. 
JT lapkričio 29 d. vėlybą vakarą 

nutarė
padalinti Palestiną į dvi atskiras 
valstybes — žydų ir arabų. Jeru

zalė nutarta palikti laisvu miestu.
Už šį padalinimą pasisakė 33, prieš 
13, susilaikė 10 ir balsavime nedaly
vavo 1. Už planą pasisakė Amerika, 
Sov. S-ga ir Prancūzija. Susilaikė 
Anglija ir Kinija. Prieš balsavo vi
sos arabų lygos valstybės — Turkija, 
Kuba, Indija, Pakistanas ir kt.

» Šį JT nutarimą paskelbus,
visose žydiškose bendruomenėse 
įvyko džiaugsmo manifestacijos.

Palestinos žydiškuose miestuose žy
dai šoko gatvėse, o DP stovyklose 
Vokietijoje buvę sinagogose atlaiky
tus pamaldos. Jau kalbama, kad 
naujosios žydų valstybės prezidentu 
busiąs rabinas Vaicmanas, o pirmo
sios vyriausybės šefu — Ben-Gurion, 
žydų vykdomojo komiteto pirminin
kas Palestinoje.

Visiškai priešingas reakcijas šis 
nutarimas sukėlė arabų pasaulyje. 

Po sprendimo arabų delegatai sutar
tinai paliko JT posėdžių salę. Jie 
paskelbė, kad šį sprendimą boiko-

tamybon. Komunistai keldami ri
aušes ir sudarydami obstrukciją 
priešinosi šių įstatymų priėmimui. 
Gruodžio 1 d., pradėjus kalbėti Da- 
ladier, komunistai pradėjo švilpti, o 
vienas jų jį apšaukė išdaviku ir 
žmogžudžiu. Dar žiauresnės scenos 
vyko Senate. Čia įvykus muštynėms 
tarp komunistų ir socialistų, tvarką 
turėjo atstatyti policija.

Vyriausybė bandė streikuojančius 
atšaukti į darbą, bet CGT paskelbė 
generalinį streiką. Esą šio šaukimo 
paklausė tik pusė profsąjugoms pri
klausančių darbininkų ir tarnautojų. 
Streikas visiškai nepavyko pašto- 
telegrafo tarnautojų tarpe. Gruodžio 
1 d. kariuomenė užėmė radio siųstu
vą Paryžiuje.

Ši padėtis rodo, kad
komunistai visomis jėgomis sten
giasi sutrukdyti vyriausybės pa
stangas atstatyti krašte tvarką ir 
ramumą.

Nežinia dar, su kokiais naujais įsa
kymais iš Maskvos sugrįžo Thorezas. 
Dabar jis tariasi su Paryžiun atvy
kusiu Italijos komunistų vadu Tog- 
liati. Spėjama, kad komunistų akciją 
jie suderius Prancūzijoj ir Italijoj.

Italijoje, po sukilimo nuraminimo 
Milane, atrodo, kad tvarką atstatė 
karinis gubernatorius. Ten partiza
nai, nesutikdami su prefekto Trolio 
atleidimu iš tarnybos buvo užėmę 
prefektūrą. Atrodo, kad geriausias 
argumentas yra kariuomenė su šar
vuočiais, kuriems pasirodžius Milano 
gatvėse, viskas nurimo, ir neįvyko 
jokių nesusipratimų.

Belgijoje, Antverpeno mieste, įvy
ko tarptautinis socialistų suvažiavi
mas. Jame buvo atstovaujamos ir už 
geležinės sienos esančios socialistų 
partijos. Būdinga, kad Rytų sociali
stai buvo priešingi Marshallio plano 
įgyvendinimui Vakarų Europoje. 
Dar svarbiau, kad suvažiavimas 
nutarė pakviesti vokiečių socialistus 
J tarptautinę socialistų organizaciją 
lygiateisiais nariais. Už priėmimą 
pasisakė 12, prieš 4 (Lenkija, Čekija, 
Vengrija ir Palestinos žydų darbo 
partija) ir 2 susilaikė (Italijos Neni 
socialistai ir tarptautinė žydų orga
nizacija). A. B.

Lietuvių Sąjungos skyrių atstovai 
į pirmąjį suvažiavimą. Suvažiavimą 
pasveikinti atvyko įgaliotas Lietuvos 
Ministeris Londone p. Balutis ir pa
sakė turiningą kalbą, kuri buvo pa
lydėta ilgomis ovacijomis. Toliau 
suvažiavimą sveikino kun. Gutaus
kas Škotijos lietuvių organizacijų ir 
„Išeivių Draugo“ vardu. Prancūzi
joje gyvenančių lietuvių vardu svei
kino p. Žilinskas. Londono Lietuvių 
Tarybos ir kitų organizacijų vardu 
suvažiavimą sveikino p. Bulaitis. 
Italijos, Argentinos ir J. A) V-bių 
lietuvių vardu žodį tarė kun. Jakai
tis. Po kun. Sakevičiaus, Londono 
Lietuvių dvasios vado, kalbos buvo 
perskaityti sveikinimai raštu.

Sąjungos pirmininkas p. Varkala 
trumpai, bet ryškiais bruožais api
brėžė Sąjungos steigimosi etapą ir 
ligšiolinę veiklą. S-ga šiandien jau 
turi 46 skyrius su 1840 .narių. Dau
guma narių — tai naujai atvykę D. 
Britanijon taip vadinami Europos 
savanoriai darbininkai, bet narių 
eilėse netrūksta ir senosios emigra
cijos atstovų. Visi supranta naujos 
organizacijos reikalingumą ir noriai 
stoja jos nariais. S-gos iždininkas 
p. Daumantas labai aiškiai išdėstė 
S-gos materialinę padėtį ir referavo 
biudžetą naujiems metams. „Britani
jos Lietuvio“ redakcinės kolegijos 
vardu kalbėjo p. Bajorinas, nurody
damas sunkumus, kurie ligi šiol ne
leido išleisti tokio lietuviško laikraš
čio, kokio visi pageidautų. Po Valdy
bos pranešimo sekė labai gyvos dis
kusijos, užsitęsusios ligi vakaro.

Vakare visi suvažiavimo dalyviai 
ir garbės svečiai buvo pakviesti į 
Londono I-ojo S-gos skyriaus su
ruoštą gražioje „Monikos“ salėje po
būvį. Vaišių metu svečiai pasidalino 
įspūdžiais ir padainavo gražių lie
tuviškų dainų. Po vaišių buvo šokta 
ligi vėlaus vakaro.

Kitą dieną iš pat ryto suvažiavimo 
išrinktos komisijos susirinko po
sėdžio ir dirbo ligi pat 11 vai., kada 
reikėjo vykti į Londono lietuvių 
bažnyčią pamaldų. Bažnyčioje 
mišias laikė kun. Gutauskas, o šiai 
dienai pritaikintą gražų pamokslą 
pasakė kun. Kuzmickis. s

Lapkričio 23 d. suvažiavimo posė
dis prasidėjo ovacijomis buv. Lie
tuvos min. pirm. gen. Černiui, kuris 
atvyko suvažiavimo pasveikinti Lie
tuvos kariuomenės šventės proga. 
Jis priminė suvažiavimo dalyviams, 
kad Lietuvai niekas negali prikišti 
dėl jos laikymosi prieš karą ir karo

visus spaudimus, ir jos byla liko 
švari. Jis ragino visus tikėti į švie
sią Lietuvos ateitį ir pakeltomis 
galvomis ramiai dirbti sunkų atsta
tymo darbą.
Dienai pritaikintą kalbą pasakė p. 
Kaulėnas. Po to Suvažiavimas grįžo 
prie darbo. Pirmoje eilėje Įstatų Ko
misija pasiūlė kelias pataisas S-gos 
įstatuose. Suvažiavimas Įstatų pa
keitimą priėmė. Kita komisija pa
siūlė visą eilę sveikinimų bei rezo
liucijų, kurios buvo vienbalsiai su
važiavimo priimtos.

Naujon S-gos centro valdybon 
išrinkti: p. Varkala, p. Bulaitis, p. 
Kaulėnas, kun. Sakevičius ir p. Ba
jorinas; Kontrolės komisijon: p. Pr. 
Matulionis, dipl. inž. Vyt. Izbickas, 
p. Dėdinas; garbės teisman — kun. 
Gutauskas, kun. Kuzmickis, p. J. 
Matulionis, p. Kazakaitis, P. Lūža.

Lietuvių organizacijoms bei spau
dai remti suvažiavimas nutarė nuo 
1948 m. sausio mėn. 1 d. apsidėti 
visiems lietuviams solidarumo mo
kesčiu po 6 penus savaitėje. Tai 
vienas būdas, kuriuo visi lietuviai 
gali parodyti savo vienybę.

Suvažiavimas priėmė ir pasiuntė 
atitinkamas rezoliucijas VLIK’ui, 
Lietuvos Nepaprastiems Pasiuntini
ams ir Įgaliotiniams, D. Britanijos. 
Darbo ministeriui, viso pasaulio ir 
D. Britanijos lietuviams.

Dvi dienas trukęs suvažiavimas 
baigtas giliai prasmingais mūsų 
Tautos Himno žodžiais: „Vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi“. Atstovai 
pakelta nuotaika išsiskirstė prie 
savo kasdieninių darbų. Pirmojp su
važiavimo proga išėjo spaustuvėje 
spausdintas „Britanijos Lietuvis“.

— DPD, XI. 29. Sov. S-gos vyriau
sybė pasiūlė Anglijai, Amerikai ir 
Kinijai sušaukti 4 ministrų konfe
renciją Japonijos taikos sutarčiai 
paruošti.1 Britanija šiam pasiūlymui 
nepritaria. Ji mano, kad šią sutartį 
turi paruošti 11 prieš Japoniją ka
riavusių valstybių.

— DPD, XI. 29. Čekoslovakijos 
min. pirmininkas komunistas Got- 
valdas pareiškė, kad šmeižtų apie 
Čekoslovakiją šaknys siekiančios 
Slovakijos demokratų ir Benešo tau
tinių socialistų partijas.

DPD, XI. 29. Patvirtinama, kad 
mūšiai tarp Graikijos vyriausybės 
kariuomenės vyksta su sukilėliais 
Jugoslavijos, Albanijos ir Bulgarijos 
pasieniuos*.

GAMINAMI IR BANDOMI ATOMINIAI 
GINKLAI

— BBC XII. 3. Amerikos atomi
nės energijos komiteto pirmininkas 
pranešė, kad yra išrasti nauji ato
miniai ginklai, kurie gaminami iš 
plutonijaus ir uranijaus. Amerika 
dabar turinti pakankamas šų mine
ralų atsargas. Naujiems bandymams 
paskirta 5 milijardai dolerių. Jie 
bus pastoviai vykdomi Maršalio sa
lyno viename atole.

— DPD XII. 2. Persijos min. pir
mininkas Quavam es Sultaneh per 
radiją pasakytoje kalboje kvietė per
sus būti vieningais, kad jų neištiktų 
Graikijos likimas.

DP, XI. 27. Rytų zonoje esą būsi
anti pakeista valiuta. Nauji pinigai 
yra atspausdinti Leipcigo spaustu
vėse. Šią žinią tačiau SĖD artimi 
sluogsnial dementuoja.

— Beromūnster, XI. 28. Šveicari
joje nuo gruodžio 1 d. bus beveik 
panaikintos maisto kortelės mėsai, 
riebalams, sūriui ir kitiems produk
tams. '

—Beromūnster, XI. 28. Amerikos 
Jungt. V-bėse pagal paskutinį gyven
tojų surašymą dabar yra 145 mil. 
žmonių.

ATSTOMA MAŽINO LINIJA
UP XII. 1. Prancūzijos karinė 

vadovybė .atstato Mažino (Maginot) 
liniją. JI bus įjungta į būslmąją 
Prancūzijos gynybos sistemą. x

Žinovai tvirtina, kad Antrasis Pa
saulinis karas neįrodė pastovių 
įtvirtinimų nereikalingumą.

Generolas Pierre Swartz neseniai 
pareiškė, kad geri požeminiai įtvir
tinimai, gal būt, liks vienintėlė apsi
gynimo priemonė nuo atominės 
bombos. „Kraštai, kurie savo gyny
bos dispozicijoje neturi didelių že
mės ar jūros plotų, kad apsigintų 
nuo galimos invazijos privalo savo 
karines pajėgas gerai sustiprinti“, — 
pareiškė generolas.

Pionierių pulk. J. Nicolas pareiš
kė, kad be didelių piniginių sumų 
vykdomi Mažino linijos atstatymo 
darbai.

Šiuo metu Mažino linijos įrengi
mų dalyje gyveno šio karo metu 
netekusieji pastogės prancūzai, ki
tuose angliakasiai ir pašauktieji ka
rinės prievolės.
. Mažino linija, kaip žinoma, eina 
paliai Vokietijos sieną ir yra 300 km 
ilgumo.

Kanados, Kuri dabar priima daug lietuvių, min. pirmmniKą „raKenzie 
King, atvykusį į D. Britanijos sosto įpėdinės princesės Elzblėtos jung

tuves, sutinka D. Britanijos imperinių santykių ministeris Noel-Baker

1
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Kiek IRO globojaVykdomosios Tarybos ir L. R. K.
Vyr. Valdybos įgaliotas, dalyvavau IRO globojamųjų turėjol947. 7.1 numato turėti 48.
Paruošiamosios IRO Komisijos I-os Amerik. zonoje . 337.000 287.000
sesijos, 4-tos dalies posėdyje, kuris Britų zonoje . 189.000 169.000
įvyko Ženevoje buv. Tautų Sąjun- Prancūzų zonoje . 33.000 21.000
gos rūmuose. Austrijoje . 28.000 35.000

1. Posėdžiui pirmininkavo p. H. Belgigoje . . . . . 1.800 1.500
Ponsot Dalyvavo šios valstybės: Ispanijoje . . . 475 400
Australija, Belgija, Brazilija, Kana- Prancūzijoje (metropol.) . 7.200 7.000
da, Kinija, JV, Prancūzija Guate- Prancūzų kolon. 400 350
mala, N. Zelandija, Olandija, Domin. Italijoje ... . 32.500 32.500
Resp., Britanija. Olandijoje 900 750

Į vėlesnius posėdžius atvyko Nor
vegijos delegatas. Į konferenciją

Portugalijoje 230 200

574.700

6. 30

Viso Europoje 630.505Bolivijos, 
Liberijos, Pa- 
Resp. atstovai. 
Tuck pranešė, 
IRO yra pasi-

IRO pradėjo savo 
o metų gale tikisi

Art. Rytuose 
darbą su 27.700, 
turėti 14.525 globojamų asmenų. Tol. 
Rytuose šiuo tarpu IRO globoja 
10.000, o metų gale tikisi tą skaičių 
sumažinti iki 4.500.

Į minėtą skaičių neįtraukti Volks- 
deutsche, kurie pagal IRO nutari
mą, privalėtų gauti globą, bet kuri 
iki šio laiko dėl kai kurių delegaci
jų opozicijos nėra pradėta teikti. 
IRO yra nusistačiusi ypatingai 
rūpintis vaikais ir vaikais-našlai- 
čiais. Atitinkamiem IRO organam 
yra pavesta surinkti tai problemai 
išspręsti reikalingus duomenis.

Ligonių globa
IRO yra nusistačiusi perimti il

gesnei globai chroniškus ligonius. 
Šiuo laiku yra išdirbama tai žmonių 
kategorijai globos programa. Jau 
dabai; yra pradėta vykdyti tų žmo
nių tiksli statistika. Ji bus baigta 
artimiausiais mėnesiais. Taip pat jau 
yra paruoštos instrukcijos, pagal 
kurias ta žmonių grupė turi būti 
sukoncentruota įvairiose gydymo 
įstaigose. Yra nusistatyta, kad 
chroniški ligoniai, svarstant indi
vidualiai kiekvieną atsitikimą, būtų 
repatrijuoti, įkurdinti kitur, arba 
jiems teikiama vietoje globa, kuri 
išteka iš jų padėties. IRO yra labai

neatvyko Argentinos, 
Hondūro, Islandijos,

• narnos, Peru, Filipinų 
Vykd. sekretorius p. 
kad ligšiol sutartį su
rašę: Australija, Argentina, Belgija 
Bolivija, Brazilija, Kanada, Kinija, 
JV, Prancūzija, Guatemala, Hondu
ras, Islandija, Liberija, Norvegija, 
N. Zelandija, Olandija, Panama, 
Peru, Filipinų Resp., Dominink. Resp. 
ir D.Britanija. Sutartį yra ratifika
vę: Australija, Kanada, Kinija, JV, 
Guatemala, Islandija, Norvegija,
N. Zelandija, Olandija, D.Britanija ir 
Dominink. Resp.

IRO lėšos
Pagal susitarimą turėjo būti įmo

kėta 122.362.154,85 dol., o yra įmo
kėta 22.538.040,67 dol. Tie skaitme
nys rodo, kad nevisos valstybės 
įvykdė savo pasižadėjimus ir kad 
dalis valstybių ' savo įnašus padarė 
sunkiai šiuo laiku realizuojama va
liuta. Tas faktas sudaro kai kurių 
piniginių sunkumų PCIRO praktiškai 
veiklai.

IRO sutartis su valstybėm
PCIRO veikla šiuo tarpu pasi

reiškia šiom formom: a) DP šelpi
mas, b) DP repatriacija, c) DP įkur
dinimas. ,

K,ad IRO galėtų vykdyti savo 
veiklą, ji yra pasirašiusi atitinka
mas sutartis su įvairiom vyriausy
bėm, kurių kraštuose yra DP. Pir- susirūpinusi sveikatingumu ir yra 
mon galvon buvo pasirašytos su- nusistačiusi sveikatingumo tarnybos 
tartys su vakariniais alijantais, kurie 
yra okupavę Vakarų Vokietiją ir 
Austriją. Pagal pasirašytą sutartį 
Amerikos zonoje IRO perima išimti
nai savo žinion visą šalpą ir užlai
kymą DP. Tuo tarpu, kaip britų ir 
prancūzų zonoje medžiaginė DP 
šalpa yra okupacinių įstaigų žinioje, 
o IRO vykdo tiktai kontrolę.

UNRRA palikimas IRO
PCIRO savo veikimo pradžioj 

perėmė savo globon apie 640.000 pa
bėgėlių ir DP. PCIRO taip pat pe
rėmė buv. UNRRA’os aktyvus ir 
pasyvus ir didžiumą UNRRA’os 
tarnautojų (1600 žmonių). Su tais 
tarnautojais perėjo į IRO ir buv. 
UNRRA’os dvasia ir nuotaikos apie 
pabėgėlius ir DP.

Administraciniai PCIRO organai, 
matydami, kad pajamos nėra gau
sios ir sunkiai įplaukia į jos iždą,

2. 7. 1947 išleido instrukcijas, pagal 
kurias niekas negalėjo būti naujai 
įtraukiamas į IRO globojamą skai
čių. Iš šito potvarkio buvo tedaro
mos kai kurios išimtys. Konferenci
jos metu daugelio delegacijų 
vai nepalankiai įvertino tokį 
sekretoriaus potvarkį ir 
artimiausiu laiku jį pakeisti, 
delegacijos reiškė nuomonę, kad visi 
asmenys, atitinką IRO konstitucijos 
pabėgėlių ir DP kvalifikaciją, gautų 
IRO teisinę ir medžiaginę globą.

IRO numato, kad globojamų as
menų skaičius ilgainiui padidės, nes 
globojamųjų gimimai viršija mirimų 
skaičių ir permanentiškai nemažas 
žmonių skaičius atvyksta iš Rytų 
Europos į 
sritis.

Kiek
Iš IRO 

besvarstant išryškėjo, kad nėra pa
grindo laukti žymaus šalpos page
rėjimo. Nusistatyta normaliam 
šelpiamajam tiekti 2.015 kai. dienai. 
Taip pat yra numatyta teikti spe
cialų davinį vaikams, nęščioms 
moterims ir ligoniams. Austrijoje 
esantiems DP nusistatyta duoti tik 
1.550 kai. Konferencjos dalyviai tokį 
Vykd. sekretarjato nusistatymą dėl 
Austrijos kritikavo ir įpareigojo 
maisto davinį pakelti iki 2.015 kai.

Minėta globa ir šalpa taikoma tik 
DP,. gyvenantiem stovyklose. Asme
nų klausimas, kurie yra už stovyklų 
ribų, šiuo tarpu nėra išspręstas. Bet 
konferencijos dalyviai reiškė nuo
monę, kad ir tos rūšies asmenys 
turėtų gauti, jei jie medžiagiškai 
yra nepajėgūs, reikalingą globą. 
Tas reikalas pavestas Vykd. sekre
toriui praktiškai išspręsti artimiau
sioj ateityj.

Teikiamos šalpos ir. globos apimtis 
ir dydis numatytas toks: Amerik. 
okup zonai Vokietijoje 0,35 amer. 
doler. dienai, Prancūzų 0,35, Britų
O, 29,5, Belgijoj 1,02, Ispanijoj 1,08, 
Prancūzijoj metropol. 0,70, Prancū
zijos kolon. 0,17, Italijoj 0,57, Olan
dijoj 1,03, Portugalijoj 1,30 dol.

Iš viso Europoje DP globai ir šal
pai per pirmuosius darbo metus 
IRO yra nusistačiusi išleisti 
76.359,405,— dol. Grupėm, esančiom 
Art. Rytuose, numatyta išleisti 
6.371.154,—, o Tol. Rytuose — 
1.305.000 dol. Maži išlaidų koeficien
tai, skirti DP, gyvenantįem Vokieti
joje ir Austrijoje, priklauso nuo (to, 
kad dalis išlaidų padengiama iš 
Vokietijos ūkio, kurios eina repara
cijų sąskąiton. '

Konferencijos metu iškeltas klau
simas, kad taupumo sumetimais 
tremtiniai iš kraštų, kuriuose DP 
išlaikymas brangiai kaštuoja, būtų 
perkelti į pigesnes gyvenimo stan
darto šalis. Ta nuomenė iš principo 
užgirta, bet praktiškai greičiausiai 
bus neįvykdyta.

funkcionavimą patobulinti. DP li
goniai pagal PCIRO nusistatymą 
turi būti surinkti IRO išlaikomose 
ligoninėse, okupacinių įstaigų DP 
skirtose ligoninėse, o taip pat vo
kiečių ligoninėse, skirtose DP asme
nim.' Tobulesnei preventyvinei kovai 
su apkrečiamom ligom yra nusista
tyta dar plačiau vartoti įvairius 
skiepijimus. Ypatingai nusistatyta 
dėmesys nukreipti į kovą su tuber
kulioze. Tam tikslui numatyta: 1. 
ištirti visus DP rentgeniškai, 2. su
daryti džiova sergančių kartoteką,
3. įkurti DP stovyklose skyrius 
džiovininkams rekonvaliscentam,
4. Duoti tos grupės asmenim padi
dinta maistą.

Pagal IRO turimus duomemis^DP 
sveikatingumas esąs patenkinamas.

atsto- 
Vykd. 
prašė 
Visos

Vak. alijantų okupuotas

vienas DP kaštuoja 
biudžeto ir diskusijų jį

Gimimų skaičius pralenkia mirimų 
skaičių. Vasaros mėnesiais buvo la
bai mažai susirgimų kvėpavimo or
ganų. Venerinių ligų skaičius nuo
latos mažėja ir dabar sudaro tik 
0,25 pro mille. Vaikų mirtingumas, 
kuris 1946 m. gruodžio mėn. buvo 
112,7 pro mille, birželio 1947 m. nu
krito iki 51,2 pro mille. Beveik 
visiškai nėra susirgimų šiltinėm, o 
difterito pasitaiko labai riboti izo
liuoti atsitikimai. Džiovininkų skai
čius yra irgi žemas ir siekia tik 4 
pro mille. Konferencijos metu buvo 
labai teigiamai įvertintas DP medi
cinos personalo pasišventimas ir 
nenuilstamas darbas. Už tai jiems 
išreikšta padėka.

Repatriacijos propaganda
IRO, vykdydama konstitucijos 

nuostatus, labai domisi repatriacija. 
Tuo tikslu IRO pareigūnai yra už
mezgę santykius su įvairiais DP 
kilmės kraštais. Šiuo tarpu IRO yra

įsteigusi savo biurus Lenkijoj ir 
Ju'goslavijoj. IRO, norėdama arti
miausiu laiku sustiprinti repatriaci
jos akciją, mano leisti įvairių DP 
kilmės kraštų vyriausybėm suakty
vinti repatriacinę propagandą. Vie
nas atstovas siūlė leisti Sovietų 
ryšio karininkus įsileisti ir į baltų 
stovyklas. Tik kai jam buvo išai
škinta, kad baltų kraštai tebėra 
okupuoti, jis pakeitė savo pasiūlymą 
tokiu būdu: sovietų ryšio karinin
kam leisti lankytis į Sov. S-gos pi
liečių stovyklas. Priverstina repa
triacija yra nenumatyta, ir ji nebus ■ 
vykdoma. Norima palengvinti DP 
santykius su jų kilmės kraštais. 
Per 1947 m. liepos, rugpiūčio ir rug
sėjo mėn. iš Amerikos zonos repatri- 
avo 7.200 žmonių. Čia yra pabrėž
tina, kad tame skaičiuje 196 estai, 
latviai ir lietuviai. 100 tų tautybių 
repatriavo rugsėjo mėn. Tasai faktas 
IRO kelia mintį, kad baltiečiai, nors 
ir pavėluotai, pradeda suprasti, kad 
repatriacija yra geriausias jų pro
blemos išsprendimas. Repatriacija 
vyksta ir iš kitų zonų. Daugiausia 
(repatrijuoja lenkai ir jugoslavai. 
Pažymėtina, kad per pirmuosius 3 
IRO veiklos mėnesius iš britų zonos 
repatriavo 1.200 lenkų ligonių. Kad 
tremtiniai noriai repatrijuotų, yra 
nusistatyta teikti išvažiuojantiem 
90 dienų maisto davinį. IRO dėl 
finansinių trūkumų negalėjo ligi 
šiol Išskirti lėšų to davinio apmokė
jimui. Tas klausimas šiuo tarpu dar 
ne į gyvendintas, nes užklaustos ati
tinkamos karinės institucijos nėra 
atsakiusios.

Repatriacijos planas Paskutiniu laiku aiškėja galimybės,
Repatriacija iki šiol vyko arbakad nedideli DP skaičiai galės pa- 

individualiai arba mažom grupėm.tekti’į P. Afriką, N. Zelandiją, Svei- 
IRO iki 30. 6. 1948 yra užplanavusicariją ir Švediją.
repatrijuoti: Olandija yra pasiryžusi priimti

1. Iš britų zonos Vokietijoje .... 63,332
2. Iš amerik. zonos Vokietiejoje . . " 45.360
3. Iš Prancūzų zonos Vokietijoje . . . 3.350

if

Viso: 112.042

Iš
Iš

Iš
Iš
Iš

Austrijos
Italijos .

4.420
4.196

8.616

Art. Rytų (daug lenkų) . 14.649 
Vak. Europos įv. valstybių 212 
Tol. Rytų .... 19.208

Tam tikslui ji yra numačiusi išleisti 
7.924.175,— dol. Iš diskusijų konfe
rencijos metu paaiškėjo, kad IRO 
tikisi daugiausia repatrijantų 
lenkų ir jugoslavų tarpo.

iš

Kur emigruoti
IRO galvoja, kad DP problema bus 

galutinai išspręsta, kai DP arba re
patrijuos, arba bus įjungti į vokie
čių ūkį, arba bus įkurdinti užjūrio 
kraštuose. Dėl įsijungimo DP į vo
kiečių ūkį IRO daug vilčių nededa, 
bet užtat plačiausiai užsimojusi 
tremtinius pergabenti į kitus, kraš
tus. Tam tikslui IRO administraci
niai organai yra sudarę sutartis su 
įvairiom valstybėm: Venezuela, Bra
zilija, Peru, Chile, Kanada, Belgija, 
Olandija, Australija, Prancūzija. Iki 
šiol paaiškėjo, kad didžiausią emi
grantų skaičių bus galima 
dinti į įvairias P. Amerikos 
bes ir Kanadą. Į skaičių 
kurie yra pasiryžę priimti 
kiekį, įeina ir D. Britanija, kuri pa
gal planą „Westward Ho“ yra pasi
ryžusi perkelti iš savo zonų Vokie
tijoje ir Austrijoje visus DP. IRO 
įkurdintiem kituose kraštuose trem
tiniam globoti steigia tuose kraštuose 
savo delegatūras, kurios teikia per- 
keldintiem asmeniną, teisinę ir kito
kią globą. Visi kraštai iki šiol im
davo tremtinius tik kaip darbo jėgą.

Emigracijos išlaidos
Emigracija iki šiol buvo individuali 

ir kolektyvinė. . Individualiai emi
gruodavo asmenys — arba šeimos. 
Tais atvejais IRO apmokėdavo visas 
kelionės išlaidas. Vykd. IRO sekre
torius, atsižvelgdamas į lėšų trūku
mą, paskutiniu laiku leisdavo indi
vidualiai emigruojantiem apmokėti 
tik pusę kelionės išlaidų. Konferen- 

Anglijos lietuvių dovana D. Britanijos sosto įpėdinei Elzbietai. cijos dalyviai, apsvarstę tą klausimą, 
Dail. Marčiulionies darbas, kurio šonuose pavaizduotos dvi poros lie- užgyrė pilnai apmokėti kelionės 

„ tuvių „šokėjų. išlaidas.

„jisswSsKZA,
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Kas yra YMCA/YWCA?
Iš Worlds YMCA direktoriaus Britų 
zonoje pranešimo Welfare Workers 
kursų klausytojams Neustadt b/Rbge

Prieš metus laiko YMCA/YWCA 
jos veikimo programą patvirtinus 
Britų okupacinei valdžiai Vokieti
joje pradėjo oficialiai veikti ir Bri
tų zonoje. Tai yra labdarybės ir ge
rovės organizacija veikianti visame 
pasaulyje. Jos krikščioniškos artimo 
meilės ranka jaučiama ir mūsų 
stovyklų gyvenime.

YMCA/YWCA įsteigta 1844 metais 
Londone. Jos steigėjas buvo pramo
nės darbininkas jaunuolis George 
Williams. Tai buvo pramonės in
dustrializacijos metai, ir tuo susie
tos socialinės revoliucijos laikotarpis. 
Garo mašinos pritaikymas pramo
nėje nepaprastai paskatino gamybą. 
Fabrikantai, ieškodami naujos piges
nės ir sveikesnės darbo jėgos, trau
kė jaunimą iš kaimų į miestus.

Kaimo žaliūkai, atsidūrę didmies
čių gyvenimo sąlygose, fabrikantų 
išnaudojami, miesčionių darbo drau
gų traukiami į kitokį gyvenimo ir 
pasilinksminimo būdą, pradėjo 
smarkiai pulti moraliai. Tai suju
dino tų laikų visuomenę, bažnyčią 
ir vyriausybę. Ir patys darbininkai 
pradėjo protestuoti prieš juos žlug
dančią naująją aplinkumą.

Vienas tokių idealistų jaunuolių, 
minėtasis Williams su savo draugu 
George Smith ir dar keliais drau
gais sumanė šaukti periodinius jau
nųjų darbininkų susirinkimus. 
Šventraščiui paskaityti ir šiaip 
dvasią pakeliančiais klausimais pa
diskutuoti. Tas ratelis buvo pavadin
tas YMCA (angliškai reiškia Young 
Men Christian Association, o lietu
viškai Jaunųjų Vyrų Krikščionių 
Sąjunga). Jaunos moterys darbinin
kės neatsilikdamos įsisteigė tokį pat 
ratelį, pavadindamos jį 
Young Women Christian 
tion, t. y. Jaunų Moterų 
nių Sąjunga.

Rateliai augo. Buvo ,__  „
biblioteka, skaitykla, pradėta reng
ti paskaitos ir t. t. Norint išlaikyti 
sveiką sielą, reikia ir kūnas išlai
kyti sveikas. Darbo ir gyvenimo 
sąlygos tuomet nebuvo higieniškos: 
sveiki kaimo jaunuoliai, patekę į 
miestų darbininkų kvartalus ir ne
higieniškus ifabrikus, atitrūkę jhuo 
gamtos, pradėjo vysti ir fiziškai. 
Tad YMCA/YWCA rengė savo na
riams ekskursijas, pasivaikščioji
mus į užmiesčius, į žalumas. Iš to 
išaugo darbo jaunimo sportas.

Ta paprasta YMCA/YWCA ideo
logija per 100 metų nesikeitė, tik 
ištobulėjo savo išorine forma. Ir 
uždaviniai tebėra tie patys: padėti 
jaunimui pakilti dvasiškai ir fiziš
kai. Vienoje Londono dirbtuvėje 
gimusi idėja greit paplito visoje

YWCA 
Associa- 

Krlkščio-

įsisteigta

Anglijoj ir persimetė 
YMCA/YWCA veikla 
masinį pobūdį, bet ir padarė di-j tol buvusi tik protestantiškų kraštų 
džiausią pažangą jos veiklos pato-! organizacija YMCA/YWCA pasidarė 
bulinimui socialinės darbo žmoniųj ir katalikų bei ortodoksų krikščio- 
gerovės prasme. Įvairiuose pra-> niškojo jaunimo organizacija. Sian- 
monės centruose išdygo puošnūs dien katalikiškosios . YMCA/YWCA 
YMCA namai, socialiniai centrai ir' jau toli pralenkia protestantiškąsias, 
dvasinės bei fizinės kultūros rūmai, Ortodoksinės YMCA/YWCA yra Ju- 
Su- salėmis, skaityklomis, Spuiiu, guslavijuje, Rumunijoje ir Buigari- 
aikštėmis, gimnastikos salėmis/ joje (ar bent buvo iki tiems kraš- 
maudyklėmis, plaukymo baseinais tams patenkant į komunistų ran- 
kursais ir t. t. , kas). Tai yra pasaulinė krikščionių
YMCA/YWCA EUROPOJE IR VI-' organizacija, bet nesiverčianti ' ti-

SAME PASAULYJE kybine propaganda. Jos tikslas ir 
Nuo 1888 metų prasidėjo antrasis* siekimas, kad jauni žmonės gyven- 

YMCA/YWCA etapas. Tais metais; tų kaip dori krikščionys. 
Stockholme Įvyko tarptautinė YMCOS CHARAKTERIS IR PO- 
YMCA/YWCA konferencija, kuri ■ ŽYMIAI
nutaria organizaciją steigti ir ki- visa YMCOS ideologija išsirutu- 
tuose kraštuose. Po konferencijos, nojo iš krikščionybės ideologijos. 
D. Britanijos, Kanados ir JAVl^ai yra visas jos charakteris, kuris 
YMCA išsiuntė 32 sekretorius į; skatina padėti artimui, daryti jam 
Aziją ir Pietų Ameriką. Buvo1 gera, gelbėti . nelaimėje. Todėl 
įsteigtos nacionalinės YMCA ne tik YMCA/YWCA yra visur, kur žmo- 
krikščioniškose šalyse, bet ir Indi- nės yra reikalingi artimo pagalbos 
joje, Kinijoje ir kt. Kodėl YMCA/ rankos, kaip tai karo belaisviai, 
YWCA, būdama pabrėžtinai krikš- tremtiniai ir mes DP. Kaip krikš
čioniška, veikia tokioje - ••• • 
Kinijoje, Turkijoje ir kitose ne- bendradarbiauja 
krikščioniškose šalyse? - -

YMCA/YWCA yra gyvas žmonių 
organizmas žmonėms.

1) Aktyvieji YMCA/YWCA nariai, 
persiėmę savo- organizacijos idea
lais, pasiryžę patys pagal juos gy
venti ir juos skleisti, 
ganizacijos 
vykdytojai, 
joje 1855 
apimti visus jaunus žmones, kurie 
pripažįsta Kristaus idealus ir nori 
juos skleisti pasaulyje. Aktyvieji 
YMCA/YWCA nariai pasirašo tą 
deklaraciją.

2) Nariai dalyviai — tai yra 
žmonių masė, kuri YMCA/YWCA 
ideologijos dar nepažįsta, bet nau
dojasi jos laimėjimais ir instituci
jomis, kitaip sakant, aktyvieji na
riai duoda, o pasyvieji ima, arba 
antrieji naudojasi pirmųjų patar
navimais.

3) Trečioji didžiausioji žmonių
grupė ne tik YMCA/YWCA nėra 
mačiusi bei pažinusi, bet dažniau
siai apie ją nėra nė girdėjusi. Tai 
įvairiausi įmonės pasaulyje, ku
riuos reikia gelbėti. Pavyzdžiai: 
YMCA per pirmąjį pasaulinį karą 
aptarnavo ir gerino būklę 6 milijo
nų karo belaisvių. Po karo mili
jonai žmonių, grįždami į savo gim
tuosius kraštus, parsinešė drauge ketball (krepšinis) ir voleyball yra 
ir YMCOS idealus. „Jei YMCA .^dimai. 12::.; '
mus atsiminė ir mums gelbėjo ne
laisvėje, mes norime ją turėti ir 
savo tėvynėse“1. Tuo būdu YMCA 
nacionalinės organizacijos atsirado YMCA/YWCA DP STOVYKLOSE 
Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Ru- YMCA/YWCA nėra intemaciona- 
munijoje, Bulgarijoje ir kituose las. Ji yra grynai nacionalinė orga-

į JAV, kur Europos kraštuose, o Italijoje ir 
įgijo ne tik Turkijoje labai sustiprėjo. Ligi

Jie' yra or- 
steigėjai, kūrėjai ir 
Paryžiaus konferenci- 

m. YMCA deklaravo:

perkel- 
valsty- 
kraštų, 
didesnį

8.500 abiejų lyčių nevedusių ir 
netekėjusių asmenų. Šveicarija nori 
gauti 200 gail. seserų ir slaugių (Tas 
sąrašas jau yra visiškai užpildytas). 
Švedija yra linkusi priimti apie 500 
asmenų. Išvykimui į Švediją tarpi
ninkauja International Rescue and 
Relief Committee (IRRC). IRO su
tinka apmokėti tiem asmenim kelio
nės išlaidas ir suteikti jiem įsikurti 
100 dolerių pašalpą, o taip pat pa
dėti jiem įsigyti pagrindinius įran
kius, reikalingus jų profesijai vykdy
ti. Pasėkoje IRO derybų su įvairiom 
vyriausybėm iki 1.10.1947 paaiškėjo, 
kad jos gali priimti 332.000 tremti
nių.

Kiek jau išvežta
Iki 30. 6. 1947 Comitė Intergouver- 

nemental aux Rėfugiės išvežė iš Eu
ropos į kitus kraštus 31.991 žmogų, 
o PCIRO 7—9 mėn. — 26.088. Iki š. 
m. galo IRO yra nusistačiusi įkurdin
ti dar 54.318 asmenų. Kolektyvinės 
emigracijos reikalam IRO yra savo 
biudžete numačiusi 9.774.014 dol., o 
individualiam įkurdinimui — 
2.571.750,— dol. Tam pačiam tikslui 
IRO tikisi gauti iš įvairių tarptauti
nių labdaros organizacijų 4.006.650,— 
dol.

Specialistų Komitetas
IRO yra ypatingai susirūpinusi 

įkurdinirpu intelektualų ir specia
listų. Sąvokoje „specialistas“ turima 
galvoje daugiausia inteligenti- 
nes profesijas. Tų grupių 
įkurdinimui palengvinti yra 
pavesta rūpintis ad hoc sukurtam 
Komitetui „Advisory Committee on 
Resettlement of Specialists“, kurį 
sudaro įvairios labdaringos organiza
cijos. Tas Komitetas patariama forma 
teiks siūlymus PCIRO. Į jį be labda
ringų organizacijų, įeina kai kurių 
vyriausybių atstovai, įvairių PCIRO 
sektorių viršininkai taip pat tautinių 
grupių atstovai — lietuvių, latvių, 
estų, lenkų ir ukrainiečių To komi
teto posėdžiuose tautinių grupių 
atstovai dalyvauja pilnateisiais na
riais, t. y. turi teisę dalyvauti disku
sijose ir balsavimuose, patiekti savu 
projektus. Pastaruoju laiku to komi
teto funkcijos yra išplėstos; jam yra 
pavesta rūpintis nė tik intelektualų 
ir specialistų įkurdinimu, bet taip 
pat DP profesinio mokymo reikalais. 
Komitete jau dabar tremtiniai gali 
aktingai atstovauti ir ginti savo rei
kalus. Artimiausias to komiteto pil
naties posėdis įvyks gruodžio mėn. 
2-je pusėje.

Tasai komitetas turi vykdomąjį 
organą „Comitė direkteur“ Jo pir
mininku yra PCIRO atstovas, o na- • 
rials — YMCA, Vatikano emigraci
nės įstaigos ir p. Silberschein (Žydų 
inteligentų atstovė). Pilnaties po
sėdžių metu aš iškėliau pasiūlymą, 
kad į jį būtų įvestas ir baltų tautų 
atstovas. Man atrodo, kad netolimoje 
ateityje 
baltams

nizacija, veikianti atskirose valsty
bėse, priderintai savo tautos savy
bėms . ir reikalams. Tačiau tokie 
pasauliniai kataklizmai, kaip pirma
sis ir ką tįk praėjusis pasauliniai 
karai pareikalavo iš YMCOS/ 
YWCOS plataus masto veiklos. To
dėl iš 64 kraštų, kuriuose veikia 
nacionalinės YMCOS/YWCOS at- 

sporto, goslavijoje, Rumunijoje ir Bulgari- stovai, susirinkę Ženevoje įsteigė 
tarptautinę YMCA, kurios komite
tas yra Ženevoje ir vadinasi Worlds 
YMCA/YWCA Committee in Ge
neva, Switzerland. Tas komitetas 
yra koordinuojantis, jo nariai yra 
nacionalinės YMCOS, kurios sumo
ka savo įnašus į pasaulinę YMCA. 
Tas komitetas niekuomet neveikia 
betarpiškai, jis tik aptaria tarptau
tinius reikalus ir juos paveda vyk
dyti nacionalinėms YMCOMS.
Tačiau DP problema pasirodė visai 
be pavyzdžio. DP, kaip gyveną Vo
kietijoje, turėtų būti globojami Vo
kietijos nacionalinės YMCOS. Bet, Komisijos plenumas pavedė vykd. 
viena, Vokietijoje po Hitlerio jokios 
YMCOS/YWCOS nėra, kita, jei ir 
būtų, tai DP tikrai nenorėtų būti 
vokiečių organizacijos globojami.
Tad DP reikalų teko imtis Tarptau
tinei YMCAI/YWCAI betarpiškai.
Jos veikla suorganizuota visose tri
jose zonose. Britų zonoje Worlds 
YMCA/YWCA turi 10 skyrių: Osna- 
brūckas, Pareinis, Liubekas (sandė
liai), Hamburgas, Hannoveris, Ol- 
denburgas, Schlesvig-Holsteinas, 
Gottingenas-Hildesheimas, Vestfali
ja, Braunschweigas.

YMCA simbolis yra lygiašonis 
trikampis, kurio reikšmė yra Siela- 
Kūnas-Dvasia.

Pagal YMCA/YWCA konstituciją, 
jos nariai gali būti tik tie jaunuo
liai, kurie gyvena savo tėvynėse. 
Tad netekę savo tėvynės yra nete
kę ir savo YMCOS/YWCOS. Sitai 
dvigubai skriaudai išvengti Pasau
linė YMCA (Worlds YMCA/YWCA) 
ir padarė tokį išimtiną nutarimą, 
kad DP gali laikinai būti Pasauli
nės YMCA/YWCA nariai. Tam 
tikslui yra išleista konstitucija ir 
gautas iš britų, amerikiečių ir pran
cūzų karinių valdžių leidimas DP 
stovyklose steigti YMCA/YWCA 
organizacijas.

DP YMCA/YWCA rateliai stei
giami su savo apygardos YMCA 
skyriaus žinia ir gaunant iš jo kons
titucijos tekstus, o vėliau narių bi
lietus ir, be abejonės moralinę ir, 
kiek įmanoma, materialinę paramą.

Worlds YMCA/YWCA nariai, iš
vykę į kitą kraštą (emigravę), iš 
karto priimami į tos šalies YMCĄ/ 
YWCĄ nariais Ir jau nebėra pakly
dę našlaičiai, o jaučia už savo pe
čių globojančią, krikščioniškos arti
mo meilės vadovaujamą, galingą 
ranką. J. Pr,

Indijoje, čioniška tarnybos organizacija ji 
su bažnyčia, ta

čiau pati yra pasaulinė, ir YMCOJE/ 
YWCOJE dvasininkai neturi jokių 
vadovaujamų ar reprezentacinių 
pareigų. Ji nesikiša į religines dog
mas bei sakramentus, tačiau ji pa
deda žmogui susirasti kelią į tikė
jimą.

Yra žmonių, kurie nepalaiko ry
šių su bažnyčia ir nesileidžia į kal
bas dėl tikybos su jos atstovais, ta
čiau jie ateina į YMCA ir čia pra
tinasi arba yra (pratinami gyventi, 
kaip privalo doras krikščionis.

YMCA/YWCA bendradarbiauja su 
visomis jaunimo organizacijomis, 
nebūdama konkurentė nė vienai. 
Artimiausi santykiai yra tarp 
YMCA/YWCA ir skautų organizaci
jos; abi turi krikščionišką pagrindą, 
abi yra auklėjančios, abiejų sieki
mas Įgyvendinti taiką ir meilę ar
ba, tikybiškai tariant, Dievo kara
lystę žemėje.

YMCA/YWCA yra pionlerinė or
ganizacija. Jos išradimai ir masi
niai pritaikymai jaunimo gyveni
mui yra nuostabūs. Mažai kas ži
no, * kad vaikų darželiai, vasaros 
stovyklos su dorinio auklėjimo ir 
fizinio lavinimo programomis, fizi
nis lavinimas mokyklose yra 
YMCOS išradimas, arba kad popu
liariausias pasaulyje sportas bas-

Kaip pionieri- 
nė YMCA/YWCA ne pamėgdžioja 
tai, kas sena, bet ieško to, kas nau
ja ir naudinga.

tas klausimas bus išspręstas 
teigiamai.

IRO biudžetas
sekretorius patiekė pir-Vykd.

miems IRO darbo metams šį biudže
tą:
1.
2.
3
4.
5.

Administracijai . . 18.706.000, 
Šalpai ir globai 
Repatriacijai .
Emigracijai
Trumpalaikės paskolos 145.000,

84.035.559,—
7.942.175,—

18.666.914,—

115.645.000,—

Šitoks biudžetas tikimasi realizuoti.

sekretoriui ateinančiai sesijai dar 
kartą peržiūrėti biudžeto atskiras 
pozicijas ir, kur bus galima, jas pri
taikyti konkrečiam .gyvenimui.

Judėjimo palengvinimas
Kad palengvintų tremtiniams judė

jimą Vokietijoje ir išvykimą į užsie
nius, Pareng. IRO komisija nutarė 
kreiptis į vyriausybes, pasirašiusias 
sutartis su IRO, kad jos pripažintų 
titre de voyage, kurie netoli
moje ateityje bus išduot; tremtiniam. 
Par. komisija pavedė Vykd. sekreto
riui tuo klausimu ypatingai ’susirū
pinti ir padaryti konkrečius žygius 
okup. Vokietijos ir Austrijos zonose, 
kad tų zonų okupaciniai organai 
sutvarkytų titre de voyage išdavimo 
reikalą. Atrodo, kad šitas nutarimas 
bus labai mūsų tremtiniam naudin
gas.

Skryningų klausimas
Šitas klausimas irgi buvo svarsto

mas. Pagal IRO konstituciją toksai 
skryningas yra numatytas ir jis bus 
vykdomas. Konferencijos metu pa
aiškėjo, kad jisai neturėtų būti 
vykdomas tom formom, kaip tai darė 
savo laiku UNRRA. To skryningo ir 
tikslas yra kitoks. Skryningas turi 
surinkti reikalingus duomenis būsi
mai tremtinių emigracijai. IRO yra' 
nusistačiusi perleisti per savo skry
ningą ir tuos pabėgėlius ir tremti
nius, kurie dar iki šiol nebuvo 
skryninguoti arba per UNRRA’os 
skryningus diskvalifikuoti. Čia rei
kalinga pridurti, kad atsižvelgiant į 
tam tikrus IRO finansinius sunku
mus, šita žmonių kategorija greičiau
siai gaus iš IRO tik juridinę pagalbą, 
bet negaus kitokios IRO šalpos ir 
globos. Par. Komisija yra numačiusi 
(steigti pusiau teisminį organo „Re
view Board of Eligibility casOs

(Nukelta į 4 psi.) **
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Rašytojas Antanas Vaičiulaitis musų literatūroje
„O tai yra vienas H tų grums

tų, kurių niekas nežino, bet ii 
kurių mūsų tėviškė esti gyva, 
auga, nuo amžių tveria ir tvers. 
Tik kodėl liūdna | JĮ žiūrint: ar 
gal dėl to, kad mūsų žemės da
lia tokia skurdi ir graudi?..“

Pilkasis berniukas

Jau su viršum dvidešimt metų 
rašytojas Antanas Vaičiulaitis varo 
vagą po vagos mūsų literatūros dir
vose. Dar tebebūdamas Vilkaviš
kio gimnazijos vyresniųjų klasių 
mokinys (1926 m.) jau išspausdinu 
savo pirmąsias noveles „Ateityje“, 
„Pavasaryje“ ir kt. Paskui atvykęs 
studijuoti j Kauno universitetą 
(1927 m.) A. Vaičiulaitis jau pirmai
siais metais buvo pranašesnis už 
daugeli savo bendraamžių kolegų. 
Jis jau gerai mokėjo vokiečių, pran
cūzų kalbas ir buvo plačiai apsiskai
tęs. Prisimenu tuos „Šatrijos“ drau
gijos susirinkimus, kai kilusiose 
diskusijose A. Vaičiulaitis visus 
pralenkdavo savo erudicija ir be
veik enciklopedinėmis literatūrinė
mis žiniomis. Gyvai reiškėsi savai
minga kūryba.

Kruopščiomis literatūros, filosofi
jos bei kalbų studijomis A. Vaičiu
laitis per daugeli metų turtino ir 
gilino savo dvasios kultūrą. Iš et
niškai sveikos lietuviškos aplinku
mos išsineštąsias psichines ir kūry
bines galias jis dar sustiprino Va
karų kultūros šviesa, šitaip ji api
būdina poetas J. Aistis: „Savo studi
jas gilino Vakarų Europos šalyse: 
Prancūzijoje ir Italijoje. Gerai mo
kėdamas bevelk visas Vakarų Euro
pos kalbas, jis galėjo ne tik savo 
akiračius praplėsti, bet ir pasimo
kyti paties rašymo meno iš geriau
sių žmonijos genijaus pavyzdžių. Jis 
yra dar ir tuo (domus, kad nemo
ka slavų kalbų ir savo rašte slaviš
kos, mums taip žalingos, (takos ne
turi. Tuo būdu jis yra lietuvis ir 
vakarietis. Jo rašte ypač žymus 
gališkas (prancūziškas) aiškumas ir 
giedrumas“ (Amerika, 1947 m. birž. 
27 d.).

Mūsų literatūros gyvenime A. 
Vaičiulaitis yra didelis vardas: jis 
puikus pasakotojas, stilistas, visos

šilelyje“, paskui Vienažindžio elegi
jose, graudžiuose J. Biliūno vaizde
liuose, didingai pakilioje J. Baltru
šaičio lyrikoje ir Liuruouio paveiks
luose, nepaprastai gyvai jaučiamas 
ir A. Vaičiulaičio kūryboje. Jo su
kurti paveikslai yra pilni melan
cholijos ir susimąstymo. Už miškų 
ir lygumų besileidžianti saulė įgyja 
simboliskos prasmes ir lyg primena

Antanas Vaiciula.tu

tamsos ir šviesos nenutrūkstamą 
kovą, spalvingojo gyvenimo neiš
vengiamą pabaigą. Ta melancholinė 
nuotaika kyla iš viso Lietuvos lau
kų peizažo: „Saulė raudona ir dide
lė, grimzdo už girių. Pamiškiu, su 
dalgiais ir grėbliais ant pečių, ėjo 
vyrai ir mergos ir dainavo. Jų 
daina lėkė per laukus, kartojosi 
tarp girios ąžuolų ir liūdnai liūlia
vo mane. Man liūdna ir sykiu ge
ra buvo klausytis tų nutęsiamų 
balsų, vienodo ratų trinksėjimo ir 
vėjelio bešlamant drebulėse prie 
kelio“ (148 psl.). Tačiau ši melan
cholija vis dėlto yra giedri Pro še
šėlius ir skausmą blykčioja gyve
nimo turinys ir prasmė. A. Vaičiu
laitis moka susikaupti ties giliai 
prasmingais savo vaizduojamų vei-

žmona“, „Dvi seserys“, „Elenutės 
nuodėmė", „Tėvo tvora“. Daugumas 
kūrinių savo forma yra lyg apysakų 
fragmentai, tik keletas išlaiko pilną 
novelės formą.

A. Vaičiulaičio siužetuose ir vei
kėjuose rasime nemaža romantinės 
praeities bruožų, bet jų vaizdavimo 
būdas yra realistinis. Čia turėtume 
pastebėti, kad A. Vaičiulaitis anks
tesniuose savo kūriniuose buvo ne
mažą duoklę atidavęs impresioniz
mui. Šiame rinkinyje impresioniz
mo bruožų beveik nepastebime. Vie
toje veikėjus valdančio išvidinio 
(spūdžio čia atsiranda objektyvus ir 
blaivus vaizdavimo būdas, klasiškas 
aiškumas.

A. Vaičiulaitis yra pasiekęs aukš
tą stiliaus kultūrą. Zod( jis valdo 
taip laisvai ir taip niuansuotai, kad 
paprasčiausiomis priemonėmis pa
siekia didelių grožio dalykų. Spal
vų ir judėsiu orkestracija čia sudė
tinga, (vairi ir gyva. Atrodo, kad, 
gabiam dirigentui lazdele pamojus, 
pradeda groti, šokti, dainuoti, judė
ti ir veikti (valriaspalviai veikėjai. 
Tai ypač juntama pasakose. Dina
minis elementas moka sugyvinti net 
ir pačius bendriausius daiktus. Pa
vyzdžiu paimkime pasaulio sukūri
mo vaizdą. Net schematiniai ab
straktiniai vaizdai A. Vaičiulaičio 
rankose gauna gyvybės ir ritmo: 
..... Kalnus iškėlė ( debesų aukšty
bes, išvagojo upių sroves, sužeidė 
girių tankumynus, priveisė dramblių 
ir šernų, ir net tokių mažų gyvuliu
kų, kaip pelė. Jis (sakė šakose 
čiulbėti lakštingalai, strazdui ir ul
bėti volungei. Jo valios klausyda
mi, ore lakstė drugeliai, žolėje 
straksėjo žiogai, ir visa žemė nuo 
rytų lig vakarų skambėjo, šaukė 
ir rykavo miškuos ir tyrlaukiuos, 
jūrų gelmėse ir kalnų viršūnėse, 
neišskiriant nei slieko dirvoje, nei 
didžuvės vandenyse“ (229 psl.).

Vaizdingumo priemonės gana tur
tingos ir (vairios. Gal patys spal
vingiausi yra palyginimai ir epite
tai. Tačiau A. Vaičiulaitis vaizdo 
niekur neperkrauja. Viena būdinga 
palyginimo ar epiteto žymė sujun
giama su vaizdo dinamika, ir tuo

išsaugojamas klasiškasis paprastu
mas ir aiškumas. Pav.: „Taip ėjo 
viena diena tarp rožių žydėjimo, 
ėjo tarp klegančių varnėnų, ir pa
galiau ėmė ir pasidarė mūsų pir
majam tėvui lyg ir nūdu kažko, lyg 
ir ilgu. Jis pabeldė ( dangaus auk
sines duris ir tarė Viešpačiui...“.

Priemonių diapozonas labai pla
tus ir kitu atžvilgiu. Niuansų niu
ansais banguoja A. Vaičiulaičio sti
lius tarp dviėjų kraštutinių polių: 
tarp subtiliausio lyriško švelnumo ir 
beveik donelaitiško konkretaus rea
lizmo. Pav., voverėlės vaizdas ir 
išgyvenimai susipykus su lokiu: 
„Plati buvo toji uodega, žilstelėjusi 
prieš žiemą ir, iš tolo žiūrint, pa
smėlusi pačiuose pakraštėliuose, lyg 
dūmelis, iš pypkės papūstas. Taigi 
lipa vargšelė, krebždenasi eglės žie
ve, tokia nelaiminga, tokia silpnutė, 
kad jai pačiai savęs pagailo, ir stab
telėjus nusitrynė ašarą nuo žan
do. ..“ (207 psl.). O štai negro 
vaizdas: „Ir jis vėl vartaliojo akis 
ir net liežuviu apvedė aplink storas 
savo lūpas“ (230 psl.). Šaržo prie
monė taip pat gana dažnai vartoja
ma. Štai plėšikų vaizdas: „Jų ru
dos barzdos buvo išsikerojusios ir 
siekė diržą, o ūsus visi jie buvo ap
sukę aplink ausis — toki ilgi ir 
raityti jie buvo. Tačiau baisiausias 
jų atrodė tasai, kurs vidury sėdėjo. 
Jo akys žioravo kaip žarijos, jo no
sis buvo nemažesnė už ąsoti, S* 
karpa ant tos nosies augo didumo 
sulig kumščia. Jis kriošėjo ten 
toks storas, jog skrandos siūlės bu
vo iširę, o ir pats vos besilaikė ne- 
plyšęs“ (245 psl.).

•Žodyno atžvilgiu dar galima pri
minti, kad A. Vaičiulaitis, kaip ir 
V. Ramonas, akivaizdžiai parodo, 
kad suvalkiečių kalbos žodynas nė
ra' dar pilnai išnaudotas bendrinei 
literatūrinei kalbai, kad jame dar 
yra daugybė nepanaudotų spalvin
gų žodžių ir posakių. A. Vaičiulai
tis vartoja savo tarmės savybes su 
jam Įprastu meistriškumu ir tuo 
dažnai išgauna stilistinio kalorito: 
„Nukeverzojo tas kernazas per 
pievas ir ganyklas, o visa marmaly
nė vaikų birzgė paskui jį, geras

varsnas atsilikę ir susimetę ( vieną 
gniutuli, kaip avių kaiminė, kuri 
pamato šunį, ir visa jų eigastis sa
kyte sako: „Tai jau dumsim atgal, 
jei tik jis atsigręš“.

Iš tų trumpų apybraižų matome, 
kad A. Vaičiulaitis mūsų literatūro
je yra iškopęs ( sunkiai pasiekiamas 
stiliaus tobulumo ir subtiliausių gy
venimo ir žmonių psichikos vaizda
vimo aukštybes. Jis grožinės pro
zos kelyje stovi pačioje aukščiau
sioje viršūnėje, ir nedaug kas iš 
greta jo einančių jaunųjų gali su 
juo lygintis. Paprastai 'lietuvių 
grožinės prozos klasikais laikome 
Žemaitę, J. Biliūną, V. Krėvę, A. 
Vienuoli, I. Šeinių. Tačiau jau atė
jo pats laikas jų ratą praplėsti ir 
mūsų mokyklų vadovėliuose klasi
kais laikyti ir visą eilę naujosios 
mūsų literatūros atstovų. Kalbant 
apie prozą, be abejonės pirmoje ei
lėje turėtų stovėti A. Vaičiulaitis, 
J. Grušas, J. Paukštelis, V. Ramo
nas, L. Dovydėnas, J. Jankus, St. 
Zobarskas. Na, o paieškoję rastume 
dar daugiau.

A. Vaičiulaičio naujoji knyga iš
leista Amerikoje ir čia tremtyje ji 
retas svečias. Tačiau autorius ne
užmiršo tų tremtinių, kurie jo kny
gos negalės gauti. Per mūsų pe
riodinę spaudą jis beveik visus sa
vo knygos dalykus yra (filtravęs ( 
tremtinių gyvenimą, ir šiandien 
niekas negalėtų skųstis negaunąs 
susipažinti su naujausiąja A. Vai
čiulaičio kūryba. Tik tiek gal ne
patogu, kad ji išbarstyta, bet ji pri
einama. Tai didelis, retas ir labai 
brangus mūsų kultūros turtas, jis 
tiesiog nieku neįvertinamas ir ne
įkainojamas ypač mūsų lietuviška
jai mokyklai. Pr. Naujokaitis

MENO IR MOKSLO 
PASAULY

„TĖVIŠKES GARSO“ 100 NR.
Praeitą savaitę „Tėviškės Garsas“ 

išleido padidintą jubiliejinį 100-ąj( 
numerį. Laikraščiui ir jo redakto
riams linkime ir toliau sėkmingai 
eiti garbingas lietuviškosios ben-

eilės beletristinių knygų autorius, 
nepamainomas visos eilės veikalų 
vertėjas, literatūros kritikas, Aug. 
Raginio pseudonimu palydėjęs ( 
pasaulį daugybę naujosios mūsų li
teratūros reiškinių, literatūros 
mokslininkas ir istorikas, dėstęs li
teratūros dalykus universitete ir iš
leidęs vertingų tos srities raštų.
Atskiromis knygomis A. Vaičiulai
tis yra išleidęs apsakymėlių knygą: 
„Vakaras sargo namely" (1931), 
apysakų ir novelių rinkini „Vidu
dienis kaimo smuklėje“ (1933), ro
maną „Valentina" (1936) — laimė
jusią „Sakalo“ literatūros premiją, 
apysakų knygą „Mūsų mažoji se
suo“ (1937), toliau vėl novelių ir 
apysakų knygą „Pelkių takas" 
(1939) — laimėjusią Ukmergės vi
suomenės premiją; š. m. pavasarį 
Amerikos lietuvių Kultūros Institu
tas išleido naują novelių ir pasakų 
knygą — „Kur bakūžė samanota". 
Be to, 1937 m. A. Vaičiulaitis para
šė ir išleido puikią kelionių aprašy
mų knygą „Nuo Sirakūzų iki šiau
rės elnio". Minėtini šie didesnieji 
A. Vaičiulaičio vertimai: Milašiaus 
„Poemos“, „Miguel Manara“, Mau
rais „Sielų svėrikas", Mauriac „Jė
zaus gyvenimas", Jean de la Biete 
„Mano dėdė ir mano klebonas“; 
daugybė mažesnių kūrinių vertimų 
iš (vairių kalbų periodikoje. Lite
ratūros mokslui A. Vaičiulaitis yra 
davęs studiją „Realizmas lietuvių 
literatūroje“, lietuvių litera
tūros ažpvalgą angliškai — 
„Outline History of Lithuanian Li
terature (1942) ir ispaniškai — 
La Literatūra, guardian de la na- 
oion (Historia de las Letras Litua- 
nas). Drauge su Ambrazevičium ir 
J. Grinium — „Vlsuot. lit. istoriją". 
Daug straipsnių periodinėje spau
doje. Prie to dar pridėkime jo vi
suomeninę, kultūrinę veiklą Lietu
voje ir Amerikoje, jo darbą re-

kėjų gyvenimo momentais, kuriuose 
prasiveržia jų giliai žmoniška siela.

Eikime konkrečiai prie knygos 
„Kur bakūžė samanota“. Rašytojas 
tos knygos pasakojimus sukūrė bū
damas toli nuo tėvynės — Ameri
koje. Dėl to ir jo santykis su vaiz
duojamu gyvenimu yra kiek kitoks, 
negu anksčiau. Nuo tiesioginio ste
bėjimo ankstesniuose savo kūri
niuose rašytojas šioje knygoje pe
reina į vaikystės ar jaunystės atsi
minimus ir daugeli pasakojimų per
leidžia pro vaiko patirtus (spūdžius. 
Ta priemonė duoda kūriniams dar 
didesnio intymumo ir dvasinės šilu
mos, nepaprasto nuoširdumo. Tik 
nedaugelyje .kūrinių nematyti paties 
autoriaus, bet ir čia juntame jo tė
viškės apylinkes, jo paties patirtus 
įspūdžius, girdėtus pasakojimus.

„Istorijose“ vaizduojamas Lietu
vos kaimas. Jo paveiksluose dar 
juntame daug konservatyvios dva
sios, bet taip pat ir naujieji gyveni
mo reiškiniai žengia ( kaimą su ne
išvengiamu būtinumu. Tik ne į 
šiuos reiškinius atkreiptas rašytojo 
žvilgsnis, o į amžiais susidėsčiusią 
kaimo žmogaus sielą, pasireiškian
čią prasmingais gyvenimo pakilimo 
momentais. „Tėvo tvoroj", „Kur 
bakūžė samanota", „Akmenų lau
ke“, mes pajuntame ne tik pozity
viųjų kūrybin.ų Jėgų savaimingą 
prasiveržimą kaime, ne tik daug 
tauraus žmoniškumo, bet taip pat ir 
pažangoje glūdintį tragizmą. „Dvie
jų kaimų istorijoje“ atskleistas kon
servatyvus dviejų kaimų individua
lizmas, kurĮ (stengia sugriauti naš
laitės mirtis. „Vakarui ateinant“ 
Sarpalių dėdės išdidumas ir neatiai
di širdis sudūžta į mirties nujauti
mą: „Galvojau, galvojau ir žiūriu, 
kad jau tolyn nėra ko galvoti, kad 
jau nieko nėra: baigta jau, baig
ta“. .. Ir iš tikrųjų tas dėdė, kurio 
visas kaimas bijojo, prieš kurį visi
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dakcijose, spaudoje, jo publicistinius lenkėsi, dabar toks
straipsnius — tai turėsime Išorinius
jo darbų rėmus.

senęs, nelaimingas.
pabudo. Jis nori

susmukęs, pa-
Ir jo sąžinė 
susitaikinti sū

V v

Visiems A. Vaičiulaičio darbams 
turinį duoda du pagrindiniai šalti
niai: vakarietiška kultūra ir lietu
viška stichija. A. Vaičiulaičio lie
tuviškoji siela yra giliai (leidusi 
šaknis į lietuvišką žemę, ( visą 
gimtinės peizažą, ( savą kultūrą, su
sidėsčiusią per amžius, ( visą lietu
vių tautos tragiškąjį likimą, į pa
čias lietuviškojo žmogaus gelmes. Iš 
paviršiaus žiūrint, atrodo, kad A. 
Vaičiulaitis yra tik pasakotojas es
tetas, puošnaus stiliaus kūrėjas, 
daug nesirūpinąs savo vaizduoja
maisiais objektais, o ypač nežiūrįs 
gilesnio idėjinio turinio. Prisime
nu vienas diskusijas Lietuvoje, kai 
apie A. Vaičiulait( buvo šnekama, 
kad jis su tokia puikia pasakotojo 
dovana neliečiąs svarbesnių proble
mų, nekliudąs aktualijų, neturįs 
platesnių užsimojimų. Šiandien 
pažiūrėję iš tam tikros perspekty
vos, pamatysime, kad anos nuomo
nės neturėjo pagrindo. A. Vaičiulai
čio problematika yra gili, daug gi
lesnė už dienos, aktualijas, nes jo 
kūrybos gelmėse pajuntame besi
reiškiantį lietuvį menininką, kurio 
dvasioje pulsuoja ištisi lietuviškos 
kultūros lobynai ir lietuviškos sielos 
atošvaistės. Rašytojas pro papras
tus pilkus kaimo žmones, pro nesu
dėtingas „istorijas" mato kažką ne
paprastai prasmingą ir nekasdieniš
ką. Tas pats mistinis ryšys tarp 
gamtos ir žmogaus, tarp žmogaus ir 
viso paslaptingojo kosmoso, kuris

tais, kuriuos nuskriaudė. Toliau 
„Kriokininkų Ievutė", „Dvi sese
rys“, „Kada obelis žydėjo", „Pilka
sis berniukas“ — tai vis naujos 
žmoniškos buities ir tragizmo ato
švaistės. Mokėjimą įsijausti į vai
ko sielą parodo „Elenutės nuodėmė“.

Jei šiose minėtose novelėse ir 
apysakose A. Vaičiulaitis pasakojo 
tam tikra minorine priegaide, tai 
dviejose jo novelėse „Kelnės“ ir 
„Daili žmona“ mes jį pamatome vi
sai naujoje šviesoje — mokant) pui
kiai valdyti humoristo plunksną ir 
sugebantį šiuo būdu sukurti ne
paprasto grožio dalykų. Jei „Kel
nių“ Šimkūno kelnių trumpinimo 
istorija, sukliudžiusi jam tapti vai
tu, yra dar feljetoninio pobūdžio, 
tai, „Dailios žmonos“ siužetas yra 
tikrai gilus ir išbaigtas.

Antrąją knygos dalį užima pasa
kos. Jų veikėjai yra paukščiai, gy
vuliai, žmonės. Realizmas čia jun
giasi su lakia fantazija ir nepapras
tu siužetų turtingumu. Visose pa
sakose yra gilesnė pamokanti min
tis, o daugelis jų virsta alegorijo
mis. Savo fantazija ir pasakojimo 
naivumu jos prieinamos ir maža
jam skaitytojui, tačiau savo išbaigta 
kompozicija ir stilizavimu jos pa
tenkins ir išlepinto skonio literatū
ros mėgėją. Apie jas gal tą patį 
galėtume pasakyti, ką ir apie O. 
Wilde’o pasakas, kad jos pergra- 
žios...

Formos atžvilgiu A. Vaičiulaičio

P. AUGIAUS ŽALČIO PASAKA
S. BAClNSKAITĖS TEKSTAS, PAULIAUS AUGIAUS ILIUSTRACIJOS

Daugelis rašytojų, poetų yra pa
naudoję savo plunksnos talentą sa
vo tautos pasakas, padavimus įvilkti 
J literatūrinį rūbą arba duoti jiems 
poetinę formą. Daugelis tokių su
literatūrintų liaudies meno kūrinių 
vėliau yra panaudojami scenoje. Iš 
jų kuriamos operos, dramos, sukami 
filmai. Nes tokiu atveju liaudies 
kūriniai, perėję-per gerų meisterių 
rankas, tampa ypatingai žavingi.

Iš daugelio liaudies pasakų, mes 
turime ypač gražią Žalčio pasaką. 
Pasaką tikrai lietuviško stiliaus, 
lietuviškų formų. Jos yra keli va
riantai. Vieni jų abstraktesni, kaip 
kad S. Bačinskaitės panaudotasis, 
kiti visai konkretūs, kalbą apie Pa
langą, Baltijos jūrą su jos gintarais 
ir t. t

Pagal tą pasaką jau turimę su
kurtų net trijų kompozitorių operą— 
Eglė žalčių karalienė, vaidinimų 
vaikų teatrui ir lėlių teatrui. .

Si tikrai graži, turininga ir tur
tingos fabulos pasaka sudomino ir 
vieną gabiausių poečių S. Bačinskai- 
tę, kuri labai gražiai tą pasaką su
stilizavo į „Žalčio pasaką“. O daili
ninkas grafikas Paulius Augius gau
siai ją iliustravo medžio raižiniais.

Dailininko darbas labai didelis ir 
kruopštus. Visą Žalčio pasakos teks
tą jis išplaustė medy, šalia ir ly
giagrečiai jį iliustruodamas šimtu ir

darbas, reikalingas ir didelės vaiz
duotės, ir įsigilinimo į tekstą, ir gi
laus jutimo lietuviškosios esmės.

Iliustruodamas šią pasaką, P. Au
gius lieka perdėm ištikimas sau. 
Jo stilius, jo būdas vaizdavimo, jo 
savaimingas prigimties ir lietuviško
sios būties pajautimas. Jo iliustra
cijose įdomiai derinasi realybė su 
santarmingumu. To derinimosi 
principai Augiaus imti iš liaudies 
kūrybos, kuri kupina paprastumo, 
neišbaigta, schematizuojanti. Tas 
liaudiškasis primityvizmas ypač ryš
kus vaizduojant gamtą. Medžiai, 
saulė, žalčiai ypač tam vaizdavimui 
būdingi. Tačiau tas liaudiškasis 
primityvizmas perdėm yra augiškai, 
savaimingai ir originaliai išreikštas.

įspūdis iš knygos gaunamas impo
zantiškas, ypač, kad Žalčio pasaka 
išleista, palyginti, gražiai, estetiškai, 
neblogame popietyje. Tuo leidiniu 
ne tiktai tremtinių bendruomenei 
labai pasitarnauta. Ją galima pa
naudoti ir svetimtaučiams reprezen
tuojant lietuviškąjį meną, ypač, kad 
duotas ir angliškasis teksto verti
mas, atliktas Idos Lūttin. (Žalčio 
pasaką išleido dailininkų „Forma“ 
kolektyvas).

Tūlas tautosakininkas, be abejo, 
galės ir prie šio leidinio Iliustravimo 
prikibti ir, be abejo, ras ir entuzias-

ir kuris jų neturėjo pritarėjų, nes 
niekas kitas, išskyrus, gal, tiktai 
politikų, tiek nesukelia nuomonių 
skirtumo, kaip menas, ‘ ypač, kad 
jam ne visi žmenės turi akis ir ne 
visi užtenka sielos. Daltonistų yra 
ne tiktai tūloms spalvoms, bet ir 
meno kūriniams, o juk su pliku 
peštis — tikrai neapsimoKa), bet 
šios pasakos iliustravimo proga vis 
dėlto norisi pasakyti, kad Žalčio 
pasaka tiek yra spalvinga, kad Ji 
savaime prašosi iliustruojama taoy- 
biškai. Jai reikia didelės spalvų 
gamos, kas yra įmanoma tiktai ta
pybai. Viena spalva — grafiniu 
būdu — pemeturtinga šiai spalvi
nei ir spalvingai pasakai. Gintari
nius rūmus, kraujo putą, auksines 
žuvis, laumės Vaivos juostą ir t t 
tegalima vaizdžiausiai pavaizduoti 
tiktai tapybiškai.

Bet... tokios pasakos, kaip ši, ki
tose tautose susilaukia ir įvairių in
terpretacijų ir daugelio menininkų 
bei dailininkų susižavėjimo bei sa
vaimingo realizavimo. Taigi, Pau
lius Augius Žalčio pasaką iliustravo 
grafiškai, kitas galės iliustruoti ta
pybiškai, trečias skulptoriškai, ir 
taip bus plačiau ir visapusiškiau 
apipavidalinta ši tikrai vertinga 
mūsų liaudies pasaka.

Dali. P. Augiaus darbas vertas 
visokeriopo pagyrimo.

pirmą kartą nuskambėjo „Anykščių knygoje geriausi kūriniai yra „Daili viena iliustracijų! Tikrai didžiulis tingų pritarėjų (kada tokių nebuvo J. Kardelis

druomenės informavinio ir kultūri
nės veiklos pareigas.

BRITANIJOS LIETUVIS
Suvažiavimo proga „Britanijos 

Lietuvis“ išleistas fotostatinu bū
du. Nuo Naujųjų metų žadama to
kiu pat būdu j( leisti kas savaitę. 
Laikraštį leidžia D. B. Lietuvių Są
junga. Adresas: 3 Marlborough Gate 
Stables, Lancaster Gate, London, 
W. 2.
KUN. VIKTORAS DABAŠINSKAS,

Schleswig-Holštein apygardos de
kanas, Delegatūros įgaliotinis Britų 
zonai, šiomis dienomis paskirtas 
BCT nariu pabaltiečių katalikų 
kulto reikalams.
ŠOKIO PASISEKIMAS N. YORKE

Vokiečių išraiškos šokio meisteris 
Harald Kreutzberg, apvažiavęs Pie
tų Ameriką, šiuo metu gastroliuoja 
New Yorke. Jo pirmasis šokio va
karas turėjo sensacingą pasisekimą. 
MĖGIAMIAUSI AMERIKOS FILMŲ 

AKTORIAI
New Yorko filmų laikraštis „Box 

Office“ paskelbė šiųmetinio Ameri
kos publikos apklausimo rezultatus, 
kuri filmų aktorė ir kuris aktorius 
geriausiai patinka? Pasirodo, kad 
populiariausia ir ^mėgiamiausia 
Amerikos filmų aktorė, kaip ir 
pernai, yra Ingrid Bergman; ją se
ka kitos keturios: Claudette Colbert, 
Olivia de Havilland, Barbara Stan
wyck ir Joan Crawford. Mėgia
miausią vyrų filmų aktorių jau ket
virtą kartą atstovauja Bing Crosby; 
paskui jį eina Clark Gable ir Gary 
Cooper.
VIENIEČIAI NEUŽMIRŠTA SENŲ 

SĄSKAITŲ
Didysis vokiečių dirigentas Wil

helm Furtwfingler š. m. lapkričio 
mėn. 16 d. dirigavo Vienoje. Tačiau 
neapsiėjo be incidentų. Dirigentui, 
einančiam į teatrą, grupė politiškai 
persekiotų pastojo kelią. Minia bu
vo išsklaidyta, kai čia pat esanti 
Sovietų saugumo sargyba paleido 
įspėjimo šūvį, o austrų policija ap
supo salę. Bet ir salėje dar pasi
girdo protesto šūkių, kurie buvo nu
slopinti katučių. Koncertas prasi
dėjo tik tuomet, kai miesto atsto
vas paaiškino, jog W. Furtwangleris 
yra austrų vyriausybės svečias ir 
jam jau esą vėl leista, meninė veik
la.
BERLYNO FILHARMONIJOS OR

KESTRAS ANGLIJON
Pirmą kartą po kapituliacijos Ber

lyno filharmonijos . orkestras yra 
pakviestas ateinantį ankstyvą pa
vasarį koncertuoti Anglijoje. Or
kestrui diriguos Bruno Walter ar 
Wilhelm FurtwSngler. Numatoma 
dvylika koncertų (vairiuose Angli
jos miestuose.

KĄ DARO PINIGAS
Garsusis kompozitorius Igor Stra

winsky iš savo baleto „Ugnies 
paukščio“ rondo parašė Slowfox’ą, 
pavadindamas j( „Vasaros mėnuliu“. 
Sakoma, jog Strawinskiui reikią pi
nigų. Tuo reikalu jis taręsis su 
„Leeds Music Corporation“ pirmi
ninku Lou Levy. Sis jam pasakęs: 
„Ar jūs norite, kaip Čaikovskis Ir 
Šopenas, laukti, kol kiti jūsų kū
riniais pasinaudos? Geriau padary
kite tai pats, kol už tai gautais pi
nigais galite pasinaudoti“.

ROMANAS APIE CEZARĮ
Populiarusis amerikietis drama

turgas ir rašytojas Thornton Wil
der rašąs romaną, vardu „kovo mė
nesio idėjos“. Romane vaizduoja
mas paskutinysis Julijaus Cezario 
gyvenimo mėnuo. Romano forma— 
Cezario laiškai ir laiškai jam.
KAS NORI, GALI GYVENTI 150 

METŲ
Neseniai pasirodė prancūzų moks

lininko Dr. J. Besancon knyga apie 
žmogaus amžių. Dr. J. Besancon, 
tyrinėjęs žmogaus amžiaus paslap
tis 90 savo amžiaus metų, teigia, 
kad žmogus laisvai galįs gyventi 
apie pusantro šimto metų, bet tam 
tikslui jis būtinai turįs norėti gy
venti ir gyventi pilnutiniu gyveni
mu. „Tinginys, — anot dr. Besan
con, — nenorįs nei gyventi, nei pa
senti". Jis patyręs, kad Turkijoje 
esą daugiau negu 7.000 turkų vyrų 
ir moterų, kurių amžius siekiąs 100 
ir daugiau metų. Jis nurodo ilgaam
žių žmonių Ukrainoje, Bolivijoje, 
Azijoje. Toliau pažymi Hunų kara
lių Atilą, kuris ilgiausiai gyvenęs. 
Jis vedęs 180 metų turėdamas, nors 
po vestuvių tą naktį miręs. Taip 
pat jis nurodo ilgą Napoleono ir 
rusų caro karių amžių.

Dr. Besancon susidaręs išvadą, 
kad asketizmas, susivaldymas, griež
tumas, abstinencija maža teturėję 
(takos normaliai žmogaus sveikatai.

Jis taip pat visai paneigia tvirti
nimus, kad normalus vartojimas 
kavos, arbatos, tabako ir vyno turė
tų trumpinti gyvenimą.

Higienos taisyklės nesančios pa
kankamos gyvenimui pailginti. Be
sancon kategoriškai pareiškė, kad 
atletika ir sportas trumpina gyve
nimą. „Atletai ir uolūs sportinin
kai negyvena, kad taptų seniais“, — 
sako jis. Prato ir biznio žmonės 
sutrumpina savo amžių pasitrauk
dami iš gyvenimo ir tuo būdu „ne
tenka intereso gyventi".

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Maironis, RASEINIŲ MAGDE, 

penktoji laida. J. Narbuto ir P. In- 
dreikos leidinys. Meerbeckas, 1947 
m. Mažo kišeninio formato, prasta
me popieryje. Atspausta iš Mai
ronio raštų II tomo 1926 m. leidinio. 
Kaina 3 RM, 30 psl., tiražas 2000 
egz. Autoriui priklausąs honoraras 
perduotas Meerbecko Lietuvių Gim
nazijai.
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VISUOTINIS STUDENTU ATSTOVU SUVAŽIAVIMAS
sklandžiai bendradarbiaujama 
ukrainiečiais. Nemažiau svarbu’ 
laikyti korektiškus santykius ir su 
vokiečiais studentais bei profesūra. 
Stengiamasi užmegzti santykius su 
tarptautinėmis studentų šalpos or
ganizacijomis. Ateitininkai prane
šė apie santnykius su Pax Romana, 
kuios narys jie yra. Nusistatyta už
megzti ryšius ir su YMCA.

Į naują centrinę studentų atsto
vybę išrinkti buv. atstovybės pirmi
ninkas Petras Jurkštas, Danutė 
Bortkevičiūtė, Jokūbas Gedimins- 
kas, Stasys Jasaitis, J. Rumencevas, 
Birutė 
naitis, 
misija 
vimą
pirmininkas 
Priimta eilė rezoliucijų. Pasveikin
ta BALF-as, Amerikos lietuvių vi
suomenė, VLIK-as, Lietuvos pa
siuntiniai, Vykd. Taryba, LTB, LRK, 
Šv. Sosto Delegatūra, Tėvynėje. li
kusi studentija ir k.

su 
pa-

Gabriūnaitė ir Jurgis Lauri- 
kartu išrinkta revizijos ko- 
ir garbės teismas. Suvažia- 
energingai vedė prezidiumo 

stud, ekon. Kedys.

BRAZILIJOJE NE VISIEMS VIENODAI SEKASI
km. nuo Itarare geležinkelio stoties, 
tūli mūsų tautiečiai savo ūkiuose 
daro kultūringus pagerinimus.

„D.L.B.“

Brazllijoje gerai Įsikuria lietuviai
Paranos estado šiaurės sritis skai

toma viena iš pažangiausių visoje 
Brazilijoje. Ši nepaprastai turtinga 
žemės ūkio atžvilgiu sritis per kelio- 
liką metų padarė milžinišką progresą. 
Kur dar 1932 metais buvo neperžen
giami miškai, šiandien išaugo nauji 
miestai, miesteliai ir didžiuliai plotai 
derlingiausių laukų. Šiaurės Para
nos pionierių tarpe yra ir lietuvių, 
kurie savo darbu ir triūsu pasiekė 
gražių vaisių. Be kelių desėtkų ūki- mo žmogus. Bet ir tokiam Įsikurti 
ninku, jau susitinkame kaskart nelengva. Štai būdingesnės jo 
didesni skaičių lietuvių biznierių laiško Jštraukos: 
Londrinoje, Arapongas, Apucarana ~ 
ir kitose vietose. Pav., Arapongas 
miestelyje L. S. Valiukai turi ge
riausi? viešbutį ir ūki arti miestelio, 
B. Norkus keletą nuosavų namų, J. 
Matulaitis mechanikos dirbtuvę Apu- 
caranos miestely ir daugelis kitų 
smulkesnių biznierių Įvairiuose mies
teliuose.

Prie Barao de Antonina miestelio, 
kuris sudaro centrą to paties vardo 
valdiškos žemdirbių kolonijos, už 72

„MANO NUOŠIRDUS PATARIMAS 
VISIEMS: NEVAŽIUOKITE ClA...“ 

Laiškas iš Brazilijos
Taip rašo buvęs Wehnen lietuvių 

stovyklos gyventojas p. J. Streitas, 
kuris šią vasarą išvyko Brazilijon.

Tai yra nagingas ir reto darbštu-

jų tarpe
Tarybos, 

Profesorių 
padarė

dalyvavo monė, kad reikia 
VLIK-o,

LRK, 
s-gos at-

atitinkamus

Buvau pas kunigą Kemėšį, kurs 
padėjo susirasti nakvynę ir parodė 
daug nuoširdumo.

Man pavyko išvengti fazendų tik 
dėka to, jog pripuolamai sutikau 
žmonos giminaiti, kuris mus išėmė 
iš stovyklos, parūpino butą (kuri 
gauti labai sunku ir kuris labai 
brangus) ir surado man darbą. Di
džiausia kliūtis — nemokėjimas 
kalbos ir neturėjimas dokumentų 
(sveikatos, vidaus paso ir prof, kny
gutės), kurių visas mėnuo gauti ne
galiu, nes policija negali gerai pa
imti pirštų nuospaudų. Mat, reikia . 
„tepti“, o aš pinigų neturiu. Jau 
išmokėjau, (vairiems tarpininkams 
200 cruzeirų, kad gaučiau dokumen
tus, nes fabrikas būtinai jų greitai 
reikalauja.

Man ( darbą reikia eiti tik 10 
min., tuo tarpu kitiems reikia va
žiuoti 2—3 vai. j vieną gąlą auto
busu. Su darbu čia irgi nelengva, 
nes miestuose yra darbo jėgos per
teklius ir prasideda darbo krizė.

Krautuvėse yra visokių prekių iš 
viso pasaulio, tik pinigų nėra. Čia 
uždirbti pinigų labai sunku: 4 cru- 
zeirai i valandą — tai dažniausiai 
mokamas atlyginimas. O už tokius 
pinigus labai sunku pragyventi. 
Duonos kg. — 5 kr., sviesto — 50 
cr., lašinių — 25 cr., taukų — 25 cr., 
bulvių kg. — 4 cr. Be to, už kam
bariuką 
250 cr. 
visiems: 
tas taip

Socialinis darbininkų aprūpini
mas, sulyginus su Europa, yra juo
kingas. Jei susergi, tai gauni 16 
cr. i dieną, ir žinokis. O jei, ne
duok Dieve, susirgs kas iš Šeimos, 
tai mirk;, nes be pinigų niekur ne
pateksi, o už ligoninę reikia mokė
ti dienai 300 cr., už vaistus dar at
skirai. ..“

„S. Paulo 2. XI. 47. Išplaukėm 
18. VIII, iš Bremerhaveno amer. 
laivu „General Kentzelman“, 12.500 
to talpos. Laivas pritaikintas ka
riuomenės pervežimui ir gali paim
ti 3000 žmonių, o vežė tik 900. Vi
są kelionės laiką jūra buvo nepa
prastai rami. Medicinos priežiūra 
iš amerikiečių pusės buvo kuo pui
kiausia, bet iš IRO pusės 
gydytojas visiškai 
pagalbos.

1. IX. atplaukėm 
ro uostą. • Čia mus 
skirtą emigrantams, 
gažo talpos, nei svorio netikrino. 
Dalyvaujant Brazilijos ir IRO val
džios atstovams, mažais laivais, po 
200 asmenų talpos, suvežė į salą ir 
apgyvendino salėse be lubų. Die
nos šiltos, bet naktys šaltos. Apgy
vendino vyrus, moteris ir vaikus 
bendrai, 2i-jų aukštų lovose. Pir
masis Brazilijos krikštas buvo mos
kitai, kurie mus tą naktį užpuolė ir 
baisiai sukandžiojo, 
ambulatorija, bet ji 
neduoda ir be to ten 
negalima. Vakarienei 
rūgščių makaronų ir juodos kavos. 
Rytais valgykloje duodavo po 50 gr. 
sausos bulkos ir puoduką juodos ka
vos. Pietums — ryžiai su pupelė
mis, be riebalų, arba makaronai ir 
gabaliukas mėsos. Maži vaikai turi 
valgyti tą patį maistą. Saloje vėl 
tikrino sveikatą, išdavė laik. pažy
mėjimus. Kurie čia vietoj darbo 
nesusirado, tuos po 3 savaičių išve
žė į darbo aprūp. stovyklą Campo 
Limpo. Iš čia, kaip ir iš salos, iš
važiuoti ( miestą labai sunku. Sa
loj išdavė galvai po 185 cruzeirus 
(1 dol. = 10 cr;). Valdžia stengėsi 
kuo daugiau žmonių išsiųsti j ūkius, 
kuriuose atlyginimas ir gyvenimas 
yra baisus. Trobesių žmoniškų gy
venti nėra, o tik iš molio nukrėsti 
urvai be šviesos. Maistas ir klima
tas europiečiams nepakeliamas. Gy
vatės, kirminai, kurių prilenda vi
sur ir kūnas pūliuoja, o dirbti 
kia nuo tamsos iki tamsos.

Kad mano pase buvo Įrašyta, 
aš amatininkas, — mane leido 
Paulo nuvažiuoti darbo susiieškoti. 
Nors kalbos ir nemoku, bet gerų 
tautiečių, ypač p. Alekso Bagdono, 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoje pirmi
ninko, padedamas, pradėjau ieškoti 
darbo.

neteikė
skirtas 
mums

į Rio de 
išlaipino
Niekas nei ba-

Janei- 
i salą,

P. G.

Tuo atžvilgiu ypač kenčia anglų zo
na. LRK ir BALF-as stengiasi pą- 
dėti ir savo pašalpų ligi 70% ski
ria studentams, bet gi jų visiems 
negali pakakti. Be dabar šelpiamų 
šilpnasveikačių ateityje bus šelpia
mi maistu ir egzaminus laikantie
ji. Kad ir sunkiomis gyvenimo ir 
darbo sąlygomis nemaža šiais me
tais studijas baigė ir, apskirtai, di
džioji dalis sąžiningai ir stropiai 
dirba. Pažymėtinas Hannoverio pa
vyzdys, kur iš 45 studentų mokslus 
baigė 17, iš jų 9 daktaro laipsniu. 
Kad teikiamos pašalpos tikrai rei
kalingiems ir jų vertiems atitektų, 
nusistatyta dar griežčiau daryti stu
dijuojančių atranką. Sunkios gy
venimo sąlygos daugelį priverčia 
studijas nutraukti ir emigruoti. Dė
liai to šiais metais studentų skai
čius jau yra sumažėjęs ir, manoma, 
kad ateinančiais metais jis dar 
daugiau sumažės. Yra atsitikimų, 
jog dėl sunkių gyvenimo sąlygų net 
dizertacijas (teikusieji ir laukiantie
ji egzaminų neištvėrė ir emigravo. 
Tačiau suvažiavime vyravo nuo- 

stengtis visomis
jėgomis studijas baigti ir tik tuo
met emigruoti.

Išsilaisvinimo veiksnių atstovų 
pranešimai davė daug medžiagos 
esamai padėčiai (vertinti ir ateities 
gairėms nusistatyti. Akademinis 
jaunimas visomis jėgomis prisideda 
prie vedamos kovos dėl- tautos lais
vės. Kelyje dėl savo tautos laisvėj 
su savo likimo broliais pabaltiečiais 
tremtiniais studentais padaryta gra
ži vieningo darbo pradžia — sukur
ta Baltų studentų unija. GanaKLEIN WITTENSEE PADANGĖJE

Spalių 24 d. stovykloje koncerta
vo solistai J. Augaitytė ir I. Naura- 
gis.

Spalių 25—26 d. į Kristaus Kara
liaus šventės iškilmes buvo , atvykęs 
T. J. Gutauskas S. J. Jis pasakė 
keletą pamokslų ir visuomenei skai
tė paskaitą. Minėjime mok. J. Bei- 
noris ir keletas mokinių atliko me
no programą.

Lapkričio 8 d. gimnazijos IV 
klasės mokiniai, ' auklėtojos R. Či
žiūnienės vadovaujami, suvaidino 
Gustaičio „Sekminių vainiką“.

Lapkričio 15 d. gimnazijos III 
klasės mokiniai, auklėtojos A. Paš- 
kevičienės vadovaujami, suvaidino 
linksmą komediją „Teta iš Ameri
kos“.

Lapkričio 17 d. gimnazijoj su
rengtas a. a. Balio Sruogos minėji
mas. Paskaitą skaitė V. Cižiūnas.

Lapkričio 22 d. gimnazija atsi- 
> io- sveikino su išvykstančiais į Kanadą
reikia trimis personalo nariais ir keletu

vyr. klasių mokinių.
Lapkričio 23 d. bendr. komitetas 

surengė kariuomenės šventės minė
jimą? Atitinkamą kalbą pasakė 
svečias gen. T. Daukantas.

Lapkričio 24 d. gen. Daukantas 
mokiniams skaitė paskaitą apie 
drugio nugalėjimą Brazilijoj. 
ŽEMUTINES SAKSONIJOS 

STOVŲ SUVAŽIAVIMAS 
lapkričio 27 d. jvyko Hannovery.

Plati dienotvarkė 
per vieną dieną.

Pranešimus padarė vykdomieji or
ganai ir BCT atstovas. Iš praneši
mų paaiškėjo žymūs, kiti net la
bai sunkiai nudirbami darbai, kurie 
plačiajai visuomenei mažai žinomi 
arba ir visai nežinomi, nes esamose 
sąlygose labai yra sunku plačiau 
bei išsamiau bendruomenės narius 
informuoti.

Svarbų pranešimą padarė LRK 
pirmininkas, kuris su kitais LRK 
nariais dabar aplankė Anglų zoną 
ir nuodugniau susipažino su tremti
nių gyvenimo savumais.

Suvažiavimas patvirtino apyskai
tas, išrinko naujus organus ir pri
ėmė rezoliucijas.

Suvažiavimas praėjo gražioje dar
bingumo nuotaikoje.

PATAISYMAS
Praėjusios savaitės 1 psl. dėl ne

apsižiūrėjimo nepakeistas „Lietuvių 
Žodžio“ nr. Turi būti ne nr. 47 
(59), bet 48 (60).
VOKIETIJOS LIETUVIŲ PIRME

NYBĖS KEMPTENE
Tarp gruodžio 6—15 d. Kemptene 

vyksta Vokietijos Rietuvių šachmatų 
pirmenybės. Dalyvauja stipriausieji 
mūsų šachmatininkai Vokietijoje: 
iš anglų zonos — Škėma, Repečka, 
Žalys ir Jurkšaitis, iš amerikiečių 
zonos — Tautvaišas, Liūgą, Skib- 
niauskas, Kazakevičius, Markevi
čius, Brazauskas, Sirutis ir kt. Gai
la, kad pirmenybėse negalės daly
vauti du žymūs mūsų šachmatinin
kai Arlauskas ir Stalioraitis. Pir
masis išvažiavo į Australiją, o an
trojo neišleidžia tarnybos pareigos. 
AIŠKĖJA BOLŠEVIKŲ GUDRAVI

MAS
Beveik prieš metus tremtinių tar

pe buvo paskleisti lapukai apie sen
sacingus Lietuvos partizanų laimė
jimus. Tas „slaptojo radijo telegra
mas“ persispausdino neapdairūs 
Amerikos lietuvių laikraščiai, nors

be grynai 
suvažiavi-

Lietuvių tremtinių bendruomenė 
Vokietijoje į savo akademini jauni
mą yra sudėjusi daug vilčių, tikė
dama, kad iš jaunųjų akademikų 
bus papildomos • mūsų intelektualų, 
Įvairių aukštos kokybės specialistų, 
kultūros darbuotojų ’ bei nenuilsta
mų kovotojų dėl mūsų tautinių as
piracijų eilės. Šias viltis lietuvių 
tremtinių bendruomenė tvirtai pa
remia ne tik savo domėjimusi ir 
lūkesčiais, bet ir visuomenišku ska
tiku. Dėliai to mūsų bendruomenė 
turi teisės ne tik laukti, bet ir rei
kalauti, kad lietuvių akademinis 
jaunimas tremtyje savo pareigą at
liktų ir dedamas viltis pateisintų.

Tokiomis nuotaikomis praėjo tre
čiasis visuotinis lietuvių tremtinių 
studentų atstovų suvažiavimas, Įvy
kęs lapkrčio 21—22 d. Augsburge. 
Jame dalyvavo beveik visų Vokieti
jos vakarinėse zonose esančių uni
versitetų bei kitų aukštųjų mokyklų 
lietuvių studentų atstovai, išrinkti 
nuo kiekvienų 20 studentų po vie
ną. Jie atstovavo apie 2000 lietu
vių studentų bei doktorantų. Be 
studentų atstovų, jame 
daug svečių, 
Vykdomosios 
BALF-o, LTB, 
stovai, kurie 
pranešimus.

Per dvi darbo dieni, 
organizacinių reikalų, 
mas gyvai aptarė studijų sąlygas 
Vokietijoje, emigracijos perspekty
vas bei studijų tąsą emigracijos at
veju, santykius su visuomene, san
tykius su kitų tautybių tremtiniais 
bei vokiečiais studentais ir daugy
bę kitų aktualių klausimų.

Priimtas lietuvių studentų trem
tinių organizacijos Vokietijoje sta
tutas. Studentai sudaro tvirtą lie
tuvių orgaųizaciją, vadovaujamą 
centrinės studentų atstovybės; zo
nose — rajoninių studentų atstovy
bių ir atskiruose universitetuose — 
lietuvių studentų valdybų bei Įga
liotinių. ^Suvažiavime atskirų lietu
vių studentų sąjūdžių — „Ateities“, 
„Varpo", skautų „Vyties“ ir „Švie
sos“ atstovai, apibūdinę savo atsto
vaujamų sąjūdžių ideologines gai
res, tikslus ir veiklą, iškilmingai 
pareiškė, kad jų organizacijos ieš
kos to, kas lietuvius studentus jun
gia, kad visi, gerbdami vieni kitų 
Įsitikinimus ir nuoširdžiai bendra
darbiaudami, stengsis išlaikyti gerą 
lietuvio vardą ir atlikti akademi
niam jaunimui tremtyje uždedamas 
pareigas. Šiais savo pareiškimais 
atskiri studentų sąjūdžiai lyg ir Įsi
liejo į bendrąją lietuvių tremtinių 
studentų organizaciją ir tuo būdu jos 
vienalytiškumą sustiprino.

Nagrinėjant studijų sąlygas, iš
ryškėjo vargo kelias, kuris i___
išeiti beveik kiekvienam mokslo sie
kiančiajam. Peč silpnas maistas 
ankštos gyvenamosios patalpos ir 
bendras tremtinių gyvenimo skur
das dažnam pakerta sveikatą. LRK 
duomenimis, tremtinių, o taip pat ir 
studentų sveikatingumas yra labai 
kritęs, susirgimai džiova gausėja.

gelt.

AT-

Lietuvių studentų tremtinių atstovų trečiojo visuotinio suvažiavimo da
lyviai Augsburge lapkričio 21 —22 d.

Iš Lietuvos ir apie Lietuvą
KODĖL LĖTAI ATSISTATO LAZ

DIJAI?
Į tą klausimą atsako „Tiesa“ š. m. 

116 n-ry: „be' keliolikos pavienių pi
liečių pastatytų namukų miesto pa
kraščiuose bei vieno jau antrus me
tus remontuojamo namo miesto cen
tre, atstatytų pastatų bei statybinių 
darbų Lazdijuose nesimato.

Kodėl gi vyksta taip lėtai atstaty
mo darbai?

Kiekviena, kad ir mažiausia sta
tyba yra reikalinga statybinio miško 
ir rišamųjų medžiagų. To Lazdijuose 
kaip tik nėra.

kai savieji — lietuviai juos įskun- 
dinėja okupantams, kurių ir tikslas 
likviduoti lietuvius.

Saloje yra 
jokių vaistų 
ir susikalbėti 
valgyti ,davė

miesto pakrašty moku 
Mano nuoširdus patarimas 

nevažiuokite čia. Klima- 
pat nesveikas.

PRANEŠIMAI
SKELBIMAS

Spakenberg I/Gėesthacht-Elbe lie
tuvių stovyklos vadovas šaukia 
1947 metų lapkričio mėn. 17 dieną 
mirusįp šioje stovykloje Dovydo 
Endrejačio (gimusio Timsriuose, 73 
m. amžiaus) įpėdinius pareikšti sa
vo įpėdinystės teises į palikimą per 
6 mėnesius nuo šio skelbimo dienos. 
Stovyklos Vadovas.

ORKESTRANTŲ DĖMESIUI
Kasselio „Lituanika“ orkestrui 

ruošiantis išvykti ( Kanadą, norima 
dar padidinti ir papildyti orkestro 
sudėtis. Reikalingi pučiamieji ir 
styginiai instrumentalistai.

Orkestrantai, kurie būtų suintere
suoti ir sutiktų groti „Lituanika“ 
orkestre, prašomi kreiptis pas or
kestro kapelmeisterį Zenoną Jonu
šą, Kassel-Mattenberg, DP Camp. 
(16). Kiek leis sąlygos, padėsime 
persikelti iš kitų stovyklų ir zonų j 
Kassel-Mattenberg.

Orkestro „Lituanika“ Adm.
' PAIEŠKOJIMAI

137. Stalsane Edita, gyv. (20) 
Hannover-Stocken, Baltic DP Camp 
Accu, Bar. 18, ieško Dr. 
kevičiaus iš Lietuvos.

138. Gudelis-Gudalis 
. gyv. Osnabruck-Haste,

lenkamp 9/18, Baltic Camp „B“, ieš
ko
13—14 m. ir žmonos
Davidavičiūtės, Alenos, 35

139. Antanas Ražinskas 
kiemio km., Vištyčio v., 
gyventi Lenkijoje, ieško 
brolio Alfonso. Adresas: 
Ražinski, Rychlik Nr. 4, 
la, Polska-Polen.

140. Aleksandras Vaitkus-Vaitke- 
vičius, gyv. USA, ieško brolio 
Vaitkaus-Vaitkevičiaus Jono ir se-

. sers Stasės Piščikienės, gyv. Žemai
tijoje, Žaimuvienio dvare. Prašomi 
atsiliepti ir brolio ar sesers vaikai. 
Adresas: Mrs. Mary S. White, R. F.

Vinco Zen-

Stanislovas, 
Am Schel-

sūnaus Gudelio-Gudalio Petro, 
Gudalienės- 

m. 
iš Totor- 
priverstas 

tėvų ir 
Anntoni 

Pow. P i-

D. Nr. 2, Thomaston, Conn., USA.
Paieškomi šie asmenys:
Lengwin Augusta, gimusi apie 

1905 met., Lengwin Emma, apie 16 
metų amžiaus,

Lengwin Adolf, Oscar, apie 15 
metų amžiaus,

Lengwin Selma, gimusi 14. 5. 35. 
Lengwin Herbert, gimęs 10. 12. 

1936.
’ Išvardinti asmenys yra lietuvių 
tautybės, jų gimimo vieta nežino
ma. Paskutiniu laiku Lietuvoje gy
veno Šilalės (Schilellon) km. Taura
gės aps. Iš Lietuvos išvyko į Vo
kietiją 1941 mt., 1945 mt. gyvenę 
Pomeranijoje — Wollenthal. Ži
nantieji apie šiuos asmenis prašomi 
pranešti „L. Ž.“ Redakcijai.

buvo aišku, kad tos „telegramos“ 
yra sąmoningas falsifikatas,, turis 
aiškiai klaidinant} tikslą. Ir štai 
dabar Justas Paleckis savo brošiū
roje „Kelias į Lietuvą atviras“ jau 
rašo:

„Iš nešvaraus piršto jie iščiulpia 
nebūtus „radijo pranešimus“ apie 
fantastiškas „kautynes“, tariamai 
vykusias Lietuvoj. Tie nesamo „par
tizanų radijo“ falsifikatai pralenkia 
net hitlerini melą vokiečių karo 
pranešimuose“.

Sis palyginimas derinasi su slap
tųjų sutarčių dvasia. Gerai, kad 
nors po metų paaiškėja, kas tų „te
legramų“ falsifikatoriai. Jie visa 
falsifikuoja, kuo paskui gali ope
ruoti.

YRA KAS IR SPARČIAI DAROMA
115-me n-ry „Tiesa“ džiaugiasi:
„Ryšium sų pasirodymu J. V. 

Stalino biografijos Ir Lenino bio
grafijos naujo leidimo paruošimu 
respublikoje plačiai išsivystė parti
jos ir tarybinės liaudies vadų bio
grafijų studijavimas. Daugelyje 
respublikos apskričių jau sudaryti 
rateliai V. I. Lenino ir J. V. Stalino 
biografijoms studijuoti. Rateliams 

Jau beveik dveji metai praėjų nuo vadovauja patyrę etatiniai ir ne
karo pabaigos, o Lazdijų apskflties etatiniai 
vykdomojo komiteto pramonės sky
rius nieko nepadarė, kad būtų atsta
tyta nors 
kalkinė.

Miesto 
mininkas

viena plytinė, nors viena

porpagandistal. Antai, 
Marijampolės apskrityse Įsteigta 15 
ratelių, Prienų apskrityje — 19, 
Mažeikių — 9, Zarasų — 11, Varė
nos — 14, Rokiškio — 18, Telšių — 
13 ir Kėdainių — 11. Ratelius lan
ko po 20—30 žmonių, šiose apskri
tyse, be ratelių, biografijas studijuo
ja politinėse mokyklose prie pirmi
nių partinių organizacijų. Dabar 
respublika gavo 10.000 egzempliorių 
draugo Stalino biografijos naujo 
leidimo ir Valstybinė politinės lite
ratūros leidykla išleis Stalino bio
grafiją lietuvių kalba masiniu tira
žu — 35 tūkstančius egzempliorių.

vykdomojo komiteto pir- 
drg. Bogdalienė net neži- 

buvo išspręsta no, ką daryti miestui atkurti, o pra
monės, komunalinio ūkio ir kiti sky
riai nerodo iniciatyvos šiam gyvybi
niam klausimui išspręsti.“

O J. Paleckis brošiūrose tvirtina, 
kad Lietuva klesti.

„VYKSTA^ .. NEPATENKINA
MAI.

„Tiesa“ 117 n-ry skundžiasi: - ' , .
„Pieno paruošos Šiaulių apskrity-' Tal i8alina dar labiau lšPlėstl dar’ 

je vyksta nepatenkinamai. studijuojant komunistų partijos
... mėnesio pabaigoje apskrityje 11 tarybinės liaudies vadų • V. I. 

iš 12 pieninių veikė tik keturios. Le?ln0 lr J- v- stalino biografijas.“ 
Aštuonios iš jų buvo neatremon- Siam tikslui nieko nesigailima, o 
tuotos. Iš 40 pieno priėmimo yPa^ liaudies pinigų ir darbo.
punktų dirbo tik 14. Pieninėms trū- „PLAIN TALK" APIE OKUPUOTAS 
ko separatorių, sieros rūgšties, ku- SRITIS
ro. „Pienocentro“ Įsiskolinimas yals- New Yorko „Plain Talk“ koresp. 
tiečiams siekia apie 47.000 rub. Leon Dennen ši mėnesi- praneša iš 

Šių įstaigų vedėjais yra rusai stockholmo, kaip partizanai kovoja 
Skočkov Ir Badin. sovietų užimtuose kraštuose. Pasi-

Veltui Paleckis ir Bimba jtikinė- priešinimas Ukrainoj, Baltgudijoj, 
ja, kad rusai neokupuoja Lietuvos.
„Tiesa“ kiekviename n-ry konsta
tuoja daugiau rusų pavardžių, negu 
lietuvių. O gi ar rusams rūplJ lie
tuvių

UZ
Tas 

kaltes 
Vaškų

„buožė Balzarevičius, anksčiau 
valdęs 47 ha žemės, dar nepristatė 
už antrąjį ketvirti valstybei 197 kg 
pieno ir turi paslėpęs vieną karvę, 
buožė Gruzdas, Vainekonių kaimo, 
tyčia nestato valstybei pieno. Jis 
taip pat laiko nuslėpęs vieną k4rvę. 
Mėsos šis buožė nėra davęs nei ki
logramo. Buožė Bronius Dulevičius, 
Kriaušiškių kaimo, valstybei sko
lingas 429 kg pieno, nežiūrint į tai, 
kad jo karvės yra visos melžiamos.

Tokių buožių, kurie sabotuoja 
pieno ir mėsos paruošas, Vaškų 
valsčiuje yra visa eilė".

Taip dabar Lietuvoje vertinami 
ūkininkai...

Buožių „Tiesai“ pilna visa Lietu
va. 115-me n-ry buožės puolami

gerbūvis, pažanga?
VISA KALTI.'.. BUOŽES 
pat 117 „Tiesos“ n-ris Visas
verčia... buožėms. Štai, 

valsčiaus:
Balzarevičius,

Lletuvoj, Latvijoj ir Estijoj nesi
liaująs, nežiūrint stambių NKVD 
jėgU-

Ukraipos partizanų iškaičius sie
kiąs 200.000; jie vadinami „bulbo- 
vcai“. Lietuvoj partizanų skaičius 
siekiąs 35.000 vyrų ir moterų. Lie
tuviai, kaip ir „buibovcai“, apsirūpi
nę vokiečių paliktais ir jėga atim
tais arba pirktais iš raudonarmiečių 
ginklais. Lietuvių partizanų kadrai 
papildomi raudonosios armijos de
zertyrais ir ištrūkusiais iš sunkiųjų 
darbų stovyklų. Visi jie slapstosi 
giriose ir pelkėse. Jų medžiaginė 
padėtis esanti sunki. Keletas parti
zanų karininkų, kuriems pasisekė 
iš sovietų ištrūkti ir kurie dabar 
atsirado Švedijoje, pasakoja, esą, 
Lietuvoj jiems pasisekę sutverti 
šiokią tokią valdžią, sudarytą iš 
įvairių demokratiškai nusistačiusių 
grupių. Ši valdžia bandanti už
megzti ryšius su Latvijos ir Estijos 
valdžiomis.

Kad pastotų kelią pabėgėliams iš 
Pabaltijo, NKVD agentai nuolat ka
mantinėją Estijos pajūrio gyvento

rei-

kad
i S.

PARAMA IŠ ARGENTINOS
Argentinos Lietuvių Moterų Ko

mitetas Tremtinių Vaikams Šelpti 
greitu laiku išsiunčia Argentinos 
lietuvių suaukotus rūbus į Vokietiją 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui.

Montevideo. — U. L. Katalikų 
draugijos rengtas pavasario sutiki
mas 27. 9. 47 Vengrų salėje puikiai 
pavyko. Rinktinė lietuvių publika 
perpildė salę. Mln. Dr. K. Graužinis 
buvo su aukštais urugvajiečių vi
suomenės veikėjais. Gerb. p. Laimutė 
Graužinienė pasakė jautrią kalbą, 
ragindama gelbėti Europos lietuvius 
našlaičius. Iškilmes atidarant ir pa
baigoje rengėjų vardu kalbėjo spau
dos bendradarbis J. Miklovis, dėko
jęs publikai ir pažymėjęs, kad dar 
ir iki šiol kai kas neįsivaizduoja, 
koki žiaurūs yra abeji Lietuvos oku
pantai. „D.L.B.“

LRK PIRMININKAS APIE IRO
(Atkelta iš 2 psl.)

Šitas organas turėtų susidėti iš pir
mininko ir 4 narių. Juos visus skirtų 
IRO Vykd. sekretorius. Jei skry
ningo metu paaiškėtų Įvairūs, nepa
lankūs tremtiniam reiškiniai, tai 
juos reiktų skubiai pranešti IRO 
centrui Ženevoje.

Tarptautinis paieškojimų Biuras
Par. Komisija svarstė tarptautinio 

paieškojimų biuro (steigimą. Iki šiol 
analoginė (staiga veikė- Arolsene ir 
buvo UNRRA’os žinioje. Tos Įstaigos 
dalyvis buvo ir S.S-ga.UNRRA nu
stojus veikti, tą Įstaigą perėmė savo 
žinion IRO. Kad Sov. S-ga IRO orga
nizacijoj nedalyvauja, tai tuo pačiu 
ir jos dalyvavimas paieškojimų įstai
goj atkrito. IRO nori tos Įstaigos vei
kimą išplėsti, o jos būstinę numato 
perkelti i Ludwigsburgą. I paieško
jimų Įstaigos bendradarbių skaičių 
numatyta (traukti (vairių ■ tautybių 
DP žmonių. Galutinai tas reikalas 
bus sutvarkytas 1948 m. sausio mėn. 
Mūsų tremtinių baimė duoti apie 
save žinias nėra pagrista, nes 
Sov. S-ga duomenis apie visus trem
tinius, gaunančius globą iš UNRRA’os 
yra jau seniai gavusi.

IRO vidinis susitvarkymas
Kol IRO galutinai susiformuos, 

jos priešakyje yra Par. Komisija. 
Jos pirmininkas yra Prancūzijos am
basadorius p. H. Ponsot. Jisai yra 
didelis lietuvių prietelius. Par. Ko
misija turi periodiškai plenumo po
sėdžius. Jų iki šiol buvo 4. Posė
džiuose dalyvavo vyriausybių, pasi
rašiusių su IRO sutarti, atstovai. 
Plenumas nustatoIROveikimo gaires, 
pagal kurias dirba Vykd. sekretorius. 
Pirmasis Vykd. sekretorius buvo p. 
Altmeyer, o dabar tas pareigas eina 
p. W. H. Tuck. Tarp Vykd. Komisi
jos plenumų veikia patariamasis 
Komitetas, j kuri Įeina didžiųjų val
stybių atstovai.

Kita Par. Pomisijos Konferencija 
(vyks 1948 1. 20. Ženevoje.

Konferencijos 'metu iškėliau kele
tą mūsų tremtiniam svarbių klausi-

Papildomos žinios
— Su IRO bendradarbiaują 35 

labdaros organizacijos. — Pirmojoj 
sesijoj baltai nebuvo Įsileisti. Tik 
trečiojoj min. E. Turauskui, kaip 
BALF’o atstovui, pasisekė Įeiti. Pa
skutinėj sesijoj baltų delegatai jau 
galėjo sėdėti bendroje sesijos salėje, 
stebėti eigą ir paskui žodžiu ar raštu 
privačiai reikšti savo pastabas atski
riem dalyviam, o komisijose jie ga
lėjo ir aktyviai dalyvauti.

Tarp centro tarnautojų yra tik 
vienas baltietis — latvių Valdmanis. 
Daugumas amerikiečiai, anglai, pran
cūzai. Britų zonoje IRO tarnautojų 
estų yra 22, latvių 123, lietuvių 5; 
amerikiečių zonoje 125 estai, 209 lat
viai, 49 lietuviai; prancūzų zonoje— 
9 estai, 12 latvių, 9 lietuviai.

— Ligoniam numatyta duoti pa
pildomą maistą. Bet skaičius papil
domai maitinamų nustatytas ne di
desnis kaip 2% visų DP. Tai per 
mažas procentas. Normaliais laikais 
ligonių esti ppie 5%, dabar iki 20%. 
Dėl to įteiktas mūsų atstovo paaiški
nimas atkreipia i tai dėmėsi.

— Amerikiečių zonoj yra užregi
struota apie 4.000 afidavitų, su ku
riais žmonės bętgi negali iškeliauti. 
IRO nusprendė daryti žygių, kad 
turintieji afldavitus greičiau būtų 
išvežti ir tuo būdu sumažintas glo
botinų skaičius.

— IRO veiksiąs ne mažiau kaip 
trejus metus.

— Tarptautinis Raudonasis Kry
žius pažadėjo perduoti Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus pagalbos prašymus 
tautiniams Kryžiams.

Don Suisse vėl pažadėjo knygų 
ir kitų mokslo priemonių lietuvių 
tremtinių moksleiviams, studentams, 
intelektualams.

— Tarptautinis Raudonasis Kry
žius pažadėjo tarpininkaut dėl sun
kios tremtinių padėties Danijoje. 
Taip pat sutiko daryti pastangų, kad 
siuntos tremtinių reikalam būtų at
leistos nuo muitų.

Babtų valsčiuje — Vilkėnų Kazys 
Brazaitis, Antaginių Ragevičius, 
Vilkėnų Vyšniauskas ir Urniežius ir 
kiti. Visi jie puolami, kaltinami ir 
grūmojami.

Taip jiems, tiems ūkininkams, da
bar „gera“ gyventi Lietuvoje, ypač

jus. Pastaruoju metu esą suimta 
apie 4000 Estijos piliečių ir ištremta 
už Uralo. Tas pats darosi ir Lietu
voje.

Sovietuose tremtinių esą iš viso 
apie 14 mil., kuriems tenką atlikti 
sunkiausius darbus.

Žymiajam mūsų literatūros ir mokslo darbuotojui-
PROF. BALIUI SRUOGAI

mirus, -p. V. Sruogienei ir p. D. Sruogaitei nuoširdžią žuojautą reiš
reiškia Marija ir Mečys Mackevičlai ir D. Šleževičienė

Didžiam rašytojui ir teatrologui
PROF. BALIUI SRUOGAI

. mirus, p. V. Sruogienę ir p. D. Sruogaitę nelaimėje užjaučia
Elzė ir Jonas Kardeliai

mų: 1. Klaipėdos lietuvių ir M-Lie- 
tuvos lietuvių (traukimas į IRO 
globą; prašiau Tarpt. Raud. Kryžių, 
kad jis tarpininkautų IRO tuo pačiu 
reikalu palankia mums prasme. IRO 
ir Tarpt. Raud. Kryžius yra linkę tą 
klausimą išspręsti teigiamai; 2. Da
vimas papildomo maisto dirbantie
siems tremtiniams; 3. Davimas pa
pildomo maisto ligoniams tremti
niams; 4. Suaktyvinimas kovos prieš 
tuberkuliozės plitimą mūsų tremti
nių tarpe.

IRO vykd. sekretoriaus ir dauge
lio delegacijų atstovų nusistatymas | 
tuos klausimus yra mums palankus. 
Reikia tikėti, kad netolimoje ateityje 
tie dalykai bus išspręsti tremtinių 
naudai.

LIIHl iMYK WEFK1Y NFWS

Lietuvių savaitraštis Anglų zonoje 
Leidžia Baltų Centrinės Tarybos

Lietuvių Skyrius 
Redaguoja Redakcinė Kolegija 
Vyr. Redakt. Jonas Kardelis

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