
MASKVA REIKALAUJA 10 MILIJARDU. DOLERIU,
NUO MOLOTOVO PRIKLAUSO KONFERENCIJOS ATEITIS. DULLES KELIONĖ Į PARYŽIŲ. PRAN
CŪZIJOS KOMUNISTAI PRALAIMI. ARABŲ PASAULIS BRUZDA PRIES ŽYDUS. TITO SUSITARĖ

VYRIAUSYBEBUDAPEŠTE. ITALIJOJE TURĖTŲ PASIKEISTI

LITHIJAMA\ WEEKLY NEWS
N r. 50 (62) Detmoldas, 1947 m. gruodžio mėn. 11 d. 11 metai

LIETUVAI REIKALAUJAMA NEPRIKLAUSOMYBES
turime garbę papildomai kreipti 
Jūsų dėmesį į faktus, iš kurių ma
tyti, kad Sov. S-gos vyriausybė ne 
tik nesustabdė persekiojimo ir de
portuotųjų naikinimo, bet jį tęsia to
liau sustiprintu būdu, atimdama iš 
Lietuvos žmogaus ne tik pilietines 
laisves, bet ir laisvę gyventi savame 
krašte, teisę iš viso gyventi.“

Po to seka teigimo iliustravimas 
faktais ir jų nušvietimas.
BALTIJOS VALSTYBIŲ MEMO

RANDUMAS JT PIRMININKUI
Jame rašoma:
„Kai 1940 m. birželio 15—17 d. d. 

Sov. S-ga,susitarusi su Hitlerio Vo
kietija ir laužydama jos pasirašytas 
sutartis ir iškilmingai duotus tarp-

savo

Nuo gruodžio 4 d. ligi gruodžio 
6 d. trijuose keturių ministrų posė
džiuose nebuvo susitarta nė vienu 
Vokietiją liečiančiu klausimu. Di
džiausią konferencijai staigmeną pa
teikė Molotovas, pasiūlydamas da
bartinius posėdžius atidėti bent 2 
mėn. Tačiau, kada Bidault pareiškė, 
kad tai reikštų formalų konferen
cijos nutraukimą, Molotovas savo 
pasiūlymą atsiėmė. Spauda didelė
mis raidėmis rašė, kad Molotovas 
paleidęs naują „bandymų balioną“.

Gruodžio 4 d. pradėjus svarstyti 
Austrijos sutarties projektą, mini
strai, kaip ankščiau ir jų pavaduoto
jai, negalėjo susitarti dėl vokiečių 
turto sąvokos. Sov. S-ga nenori iš
leisti iš rankų dabar Austrijoje savo 
dispozicijoje turimų per 200 fabrikų 
ir įmonių bei įvairių bendrovių. Ne
sitikima, kad šiajs klausimais Molo
tovas su vakarų ministrais galėtų 
susitarti. Ir '

Austrijos taikos sutarties reika-

DVI LIETUVOS NOTOS LONDONO 
KONFERENCIJAI

Ryšium su „keturių Didžiųjų“ kon
ferencija, Lietuvos Pasiuntinybė 
Įteikė dvi notas:

Lapkričio 21 d. įteikta bendra nota 
su estais ir latviais. Prie jos pridė
tas bendras Lietuvos-Latvijos-Estijos 
raštas-peticija, pasirašyta tų valsty
bių buvusių prezidentų, ministeriu 
pirmininkų, kabineto narių ir žymių 
tų kraštų veikėjų. Šiame rašte pla
čiai išdėstytos skriaudos, kurias Pa
baltijo kraštams padarė Vokietija 
ir Sovietų Rusija. Prašoma apsau
goti lietuvių, latvių ir estų tautas 
nuo išnaikinimo ir grąžinti joms 
laisvę ir nepriklausomybę.

Antra nota įteikta lapkričio 22 d., tautinius pasižadėjimus, klastingai 
Joje Lietuvos Ministerjs Londone at
kreipia dėmesį į tai, kad Lietuva, 
kaip šalis turėjusi bendrą prieškarinę 
sieną su Vokietija, yra gyvai suin
teresuota dabar svarstomu konferen
cijoje Vokietijos klausimu. Notoje 
primenama, kad nors po karo jau 
dauguma Europos valstybių yra at
gavusios savo laisvę, Lietuva dar vis 
yra Sovietų okupacijoje. Notoje pa
žymima, kad okupacija vykdoma 
brutalios jėgos ir teroro pagelba, bet 
lietuvių tautos pasiryžimas atgauti 
laisvę yra nepalaužiamas, ir lietuvių 
tauta nekantriai laukia tokio jos 
klausimo išrišimo, kuris patikrintų 
jai laisvę ir nepriklausomybę. ' Šia 
proga pakartotinai primenama Lie
tuvos interesuotumas Klaipėdos 
kraštu, Rytprūsių likimų, okupaci
jomis padarytų nuostolių atlyginimu 
ir L t. Pagaliau prašoma, kad Lie
tuvos užgrobimas nebūtų pripažin
tas, bet kad Lietuvos teisėti atstovai 
tinkamu laiku turėtų progos Lietu
vos reikalus ginti taikos konferen
cijoje. (Brit. Liet.)

užpuolė Baltijos valstybes-Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, visas civilizuotas 
pasaulis pasmerkė Sov. S-gos agre
siją prieš neutralias, savo laisvę ir 
nepriklausomybę branginančias, Bal
tijos valstybes. Didžiųjų valstybių 
vyriausybės, išskyrus tų laikų Sovie
tų Rusijos sąjunginę Hitlerio Vokie
tiją, atsisakė sakytos agresijos su
darytą padėtį pripažinti. Tuo būdu 
Baltijos valstybės, kad ir sovietų va
lia fiziškai inkorporuotos į Sov. S- 
gą, tebėra tarpt, teisės požiūriu ne
priklausomų valstybių bendruomenės 
nariai, tik jų suverenių teisių vyk
dymas pagal velionies JV prezidento 
Roosevelto 
temporarily 
kliudytas).
tinių .Tautų
m. rugpiūčio 23 d. — rugsėjo 28 d. 
sąmoksle prieš taiką ir prieš Baltijos 
valstybių ir Lenkijos nepriklausomy
bę dalyvių yra padarytas negalinčių 
kenkti pasaulio taikai if kitų valsty
bių laisvei, lietuvių, latvių ir estų 
tautos, ankstybos totalitarinių valsty
bių agresijos aukos, ir šiandien dar 
yra verčiamos apeliuoti į civilizuoto 
pasaulio sąžinę, kad būtų atstatytas 
jų valstybių suverenių teisių 
mas.

1940 m. birželio 15—17 d. 
S-gos agresija prieš Baltijos 
bes( ir dar ir šiandien tebesitęsianti .
tų valstybių okupacija, liėra ’viėrr lik d/tl emigraciją, ir Jk«it' 
lietuvių, latvių ir estų tautų, davu- triaciją. ‘

pareiškimą, „has only 
put aside“ (laikinai su- 
Nors bendromis Jung- 
pastangomis vienas 1939

litinis uždavinys“, pažymėjo
garsiojoj 1941 m. sausio 21 d. slaptoj 
instrukcijoj N 2192 Sov. S-gos ko
misaro pavaduotojas Serov. Šios dvi 
citatos sudaro komentarų nereika
laujantį vykstančios šiuo metu Bal
tijos valstybėse tragedijos foną. 1940 
m. pradėtoji Baltijos tautų naikini
mo ir lietuvių, latvių bei estų žu- * las yra atidėtas neribotam lai
dymo politika tebetęsiama ir šian- kui.
dien, nors Sov. S-ga yra prisidėjusi 
prie Atlanto Chartos ir yra pasira
šiusi Jungt. Tautų Chartą, kurios 
preambulės, o taip pat str. str. 1, 
13 ir 55 laiduoja žmogaus teises ir 
pagrindines laisves, gi str. 2 nusako, 
kad „Ali members . . . shall fulfill 
in good faith the obligations assu- ' 
med by them in accordance with 
the present Charter“.

Toliau memorandumas plačiai 
dėsto, kas dėjosi ir kas šiandien de
dasi Sov. S-gos kariškai okupuotose 
Baltijos valstybėse. (E)

Molotovas reikalavo, kad Sov. 
Rusijai būtų pripažinta 10 mili

jardų dolerių reparacijų 
ir kitų, Sov. S-gos supratimu, rei
kalingų sąlygų Vokietijos ūkinei vie
nybei pasiekti. .Taip pav., jis reika
lavo įkurti ūkinį administracijos 
aparatą visai Vokietijai, bet ne 
dviem vakarinėms zonoms.

Po šių Molotovo bergždžių aiški
nimų, jam atmetus Bevino siūlomą 
protokolą, dėl kurio svarstymo jau 
buvo sutikę Marshallis ir Bidault, 
Marshallis reikalavo, kad Molotovas 
gruodžio 8 d. posėdžiui patiektų sa
vo pasiūlymus.

Spėjimai, kad ministrų pasitarimai 
atsidūrę kryžkelėje dėl Molotovo lai
kysenos, nepasitvirtino. Gruodžio 8 d. 
posėdyje Molotovas pateikė konfe
rencijai Sov. S-gos memorandumą 
dėl Vokietijos ūkinės vienybės įgy
vendinimo . ir zonų panaikinimo. 
Jame sakoma, kad negalima apsi
lenkti su Potsdamo nutarimais, Ruhro 
sritį reikia pavesti administruoti 
visoms keturioms didžiosioms valsty-

VLIK'O RaŠTAS JT GENERALI
NIAM SEKRETORIUI

VLIKas įteikė JT gen. sekr. raštą, 
kuriame sakoma:

„1946 m. spalių 30 d. Vyriausiasis 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas tu
rėjo garbę raštu kreipti Jūsų ir 
jungtinių Tautų Organizacijos dė
mesį į Lietuvos gyventojų persekio
jimo, jų suiminėjimo, deportavimo 
ir deportuotųjų nežmoniško laikymo 
faktus, kuriais Sovietų S-gos vyriau
sybė flagrantiškai yra sulaužiusi 
tarptautinius pasižadėjimus, o taip 
pat Atlanto chartos ir Jungtinių 

■ Tautų chartos straipsnius, garan
tuojančius žmogui pagrindines lais
ves, Sov. S-gos sykiu su visa Jung
tinių Tautų organizacija iškilmin
gai įsipareigotus vykdyti.

Integraliai palaikydami savo pe
reitų metų rašto mintis bei išvadas,

tas susisiekimo tarnautojų streikas 
visiškai nepavyko, nes visi darbinin
kai atėjo į darbovietes. Tada ko
munistinė profsąjunga streiką at
šaukė.

Nors neaiški padėtis Prancūzijoje 
dar ir nepasibaigė, bet jau dabar 
būtų galima teigti, kad

komunistai pralaimėjo.
Nieko nepadėjo nei sabotažas, nei 
traukinių vertimas nuo bėgių, parei
kalavęs žmonių aukų. Vyriausybė, 
jausdamos! padėties viešpats, į 
streikuojančius rajonus pasiuntė ka
riuomenės sustiprinimų, kad užti
krintų norinčių dirbti saugumą. 
Prancūzijoje buvo suimta per 1000 
sabotažininkų, kurių dalis ištardžius 
buvę paleisti.

Paskutinėmis žiniomis, profesinės 
sąjungos streiką atšaukė, ir gruodžio 
10 d. visoje Prancūzijoje prasidėjo 
normalus darbas!

Laikraščiai rašo, kad dėl kieto vy
riausybės laikymosi yra sumažėjusi 
galimybė gen. de Gaulle greitai per
imti krašto vadovavimą. Anksčiau
siai, legaliu keliu, jis tai galės pa
siekti tik 1948 m. gegužės ar birže
lio mėn.

Palestinoje per pirmąją neramumų 
savaitę, kuriuos iššaukė JT spren
dimas padalyti Palestiną žydams ir 
arabams, buvo užmušta 56 asmens. 
Sužeistųjų skaičius yra žymiai dides
nis.

Didžiausi susirėmimai vyksta tarp 
Jaffos ir Tel-Aviro ir Jeruzalėje. 
Gruodžio 7 d. į Kairą susirinko 7 
Arabų Lygos valstybių atstovai da
bartinei padėčiai aptarti. Manoma, 
kad prieš paskelbiant „šventąjį ka
rą“ bus kreiptasi j JT gen. sekre
torių, kad JT dabartinį savo spren
dimą peržiūrėtų.

Palestinoje tebevykstant neramu
mams,

Balkanai gyvena komunistinio 
susijungimo dienas.

Dar prieš savaitę Tito sujungė Bul
gariją su Jugoslavija, o gruodžio 8 
d. Budapešte Vengrijos min. pirmi
ninkas ir Tito pasirašė nepuolimo 
ir savitarpinės pagelbos paktą. Šia 
proga Tito pasakė, kad esanti ne
tiesa, jog kuriamas slavų blokas. 
Štai, visiškai neslaviška Vengrija 
sudarė sutartį su Jugoslavija. Tito 
užmiršo pasakyti, kad esąs kuriamas 
ne slaviškas, bet komunistinių Bal
kanų vyriausybių blokas, nieko ben
dro neturintis su ten gyvenančių 
tautų valia.

Tito pasirašęs šį susitarimą, iš
vyko į Bukareštą, kur lygiai tokį pat 
susitarimą pasirašys su komunistine 
Rumunijos vyriausybe. Atrodo, kaa 
pasitvirtina spėjimai, jog Stalinas su 
Dimitrovu vykdo sutartąjį planą 
įkurti Balkanų valstybių sąjungą.

Jau antra savaitė iš Italijos pra
nešama apie ten vykstančius pašile, 
rimus tarp de Gaspari ir nuosaikiųjų 
socialistų bei respublikonų sudaryti 
platesnio masto koalicinę vyriausybę. 
Laukiama, kad šią savaitę šie pasi
tarimai duosią teigiamų vaisių. Bū
dingas paskutinis Neni pareiškimas, 
kad Italija galėsianti tik tada atsi
statyti, jeigu ji gausianti užsienio 
stambią paramą, suprantama, iš 
Amerikos. Tai būtų nauja gaida su- 
komunistėjusio Neni kalboje. Anks
čiau jis, kaip ir 
vadas Togliati, 
Marshallio plano 
karų Europoje.

f *»!,/

Neseniai Turkijos generalino štabo šefas generolas S. Omurtak lankėsi 
Londone, kur feldmaršalas Montgomery (dešinėje) įteikė jam savo knygą 
.„Nuo Normandijos iki Baltijos jūros“. (dpd-Keystone)

GENOCIDAS
Kova dėl žmogaus jau perkelta iš 

politinių užkulisių ir pirkliškų de
rybų į aukščiausią politinį areopagą. 
Šioje sesijoje Sov. S-gos satelitai 
buvo pareikalavę, išduoti „kvislin- 
gus“. Po ilgų diskusijų pakomisėje 
— nieko i 
misijoj pareikalavo sustabdyti išvie- 
tintųjų repatriaciją. Bus, be abejo, 
tas pats rezultatas. Vieningas ir 
stiprėjantis frontas prieš SS pasikė
sinimą į žmogų paveikė net švedus, 
kurie taip pat pagaliau atsisakė iš
duoti pabaltiečius pas juos atbėgu- būti aptarti ; 
sius nuo naujo sovietų suorgani- Vokietijos ūkiniai nuostatai, 
zuotojo suiminėjimo Suomijoj. šį problema* yra pati svarbiausia

Šita kova prieš žmogaus žudymų Londono konferencijoje. Nuo jos 
pavirto kova prieš tautų, prieš ra- išsprendimo ar nepasisekimo pri- 
-SI afofisas atoj? sūnų ‘buiXpnz his klausytų ir kitų klausimų sekminges- 
garsėjo genocido vardu. Tai bai- pis išrišimas. Tačiau po 3 vai. už- 
siausios 
vardas.

Į .kovą prieš genocidą šioje sesi
joje lietuviai ir kiti pabaltiečiai įsi
jungė čia spausdinamais memoran
dumais; juose pagrindinai nušvie
čiama ką daro SS, kuri neva žmo. 
niškumo sumetimais reikalauja stab

telti
E.

ilgų diskusijų pakomisėje 
nelaimėjo. Socialinėj ko- K- 
reikalavo sustabdvti išvie-

Gruodžio 5 d. posėdyje turėjo

vykdy-

d. Sov. 
valsty-

lietuvių, latvių ir estų tautų, davu
sių pakankamų savo politinio su
brendimo įrodymų, politinės laisvės 
laikinas panaikinimas. Čia sumi
nėtos datos paženklino taip pat tų 
tautų planingo, sistemingo ir žiau
raus naikinimo pradžią. „Petras Di
dysis padarė didelę klaidą palik
damas vietos gyventojus Baltijos sri
tyje jų kraštuose", rašė oficialusis 
Komunistų Partijos organas „Prav- 
da“ 1941 m. pavasarį. „Iškeldinimas 
antisovietinio elemento iš Baltijos 
respublikų yra didelės reikšmės po-

sovietų viešos nuodėmės trukusių bevaisių debatų ministrai 
išsiskirstė, 
dimo.

Gruodžio 
5 d. posėdį 
ilgą propogandinę kalbą, kuri, kaip 
žinoma, yra verčiama į prancūzų ir 
anglų kalbas, taip pat turėjo pripa- 

kud— jų -pasitaftmai neduosią 
jokių vaisių.

nepadarę jokio spren-

6 d. ministrai tęsdami 
ir Molotovui įsileidus į

DR. K. GRINIUS AMERIKOJE VEIKIA
JAV išeinąs laikraštis Pittsburgh 

Post-Gazette š. m. lapkričio 8 d. 
laidoje spausdina pasikalbėjimą su 
buv. Lietuvos Respublikos Preziden
tu dr. K. Griniumi:

„Didelę dalį savo 80 metų amžiaus 
paskyręs kovai prieš komunizmą 
trečiasis Lietuvos Respublikos Prezi
dentas dr. Kazys Grinius, kalbėda
mas Amerikos lietuviams Pittsburge, 
pareiškė, kad Sovietų S-ga melų 
gamybos srityje pasiekė rekordą. 
Dabartiniu metu ji yra lengviau pa
žeidžiama už Hitlerį“.

Gydytojas Kazys Grinius, vėliau 
pasidaręs politiku, 1920—1922 m. 
buvo Lietuvos ministeriu pirmininku 

, ir 1926 m. — Respublikos prezidentu.
Jo pirmoji žmona ir duktė 1918 

m. buvo nužudyta raudonųjų maiš
tininkų, ir nuo to laiko visa jo po
litinė veikla buvo pažymėta sėkmin
gais susidūrimais su komunistine 
Rusija.

Pergyvenęs vokiečių okupacijos 
žiaurumus per paskutinįjį karą, dr. 
Grinius, norėdamas išvengti rusų 
okupacijos, pabėgo į vakarus, tikė
damas čia susitikti su 
jomis.

Toliau jis pareiškė: 
tautos yra priešiškai

demokratl-

,80% rusų 
nusitačiusi 

prieš dabar vykdomą Lietuvos agre
siją. Taip, rusai mus „išvadavo“. 

■Jie išvadavo mus nuo gyvybės, nuo 
laisvės ir turtų. Aš neturėjau kito 
pasirinkimo, tik bėgti, nes aš pažįstu 
rust; valdymo metodus!“

Buvęs Lietuvos prezidentas atvyko 
į Pittsburgą į vykstantį Lietuvių 
Tarybos skyriaus suvažiavimą ir 
bandys ieškoti paramos Lietuvių 
tarybos pasiųstam Jungt. 
atsišaukimui,

Kaip USA įprasta, tuojau mane 
apspito trijų/ vietos didelių anglų 
kalba leidžiamų laikraščių korespon 
dentai.

Pittsburghe yra apie 20.000 lietu
vių ir dar daug yra apylinkės žemės 
ūkiuose-farmose. Pittsburghe yra 
septynios katalikų parapijos, kurios 
aptarnauja ir apylinkę.

Salėje, kurioje dariau pranešimą, 
susirinko apie 600 lietuvių. Gaila, 
kad nedaug buvo jaunimo. Čia yra 
gražus choras. Teisingai 1946 metais 
sakė dailininkas Jonynas: „Per meną 
į nepriklausomybę“. Čionai ypač 
tai pasitvirtina, nes dainos, teatrai, 
baletas palaiko lietuvių tautybę. Net 
kas lietuviškai nė nekalba dažnai 
dainų sužavėtas eina greta su pa
triotais. Gaila, kad iš Europos čio
nai negali pasirodyti jūsų opera ir 
ansambliai.

Tiesa, mepo mecenatų čia nelabai 
matyti, bet kad atsirastų naujas Mi
kas Petrauskas, gal galėtų sukurti 
ką nors panašaus, kas buvo Miko 
Petrausko laikais. Jį daugelis čia 
labai gerai atsimena ir jo veiklą 
brangina.

Ačiū už „Lietuvių Žodį“, kurį mes 
gauname reguliariai.

Chicago. 1947. XI. 11.
Dr. K. Grinius.

Trečiasis Lietuvos prezidentas dr. K. Grinius su Pitsburgho veikėju p. 
Pivaronu (dešinėje) ir p Kutra (vidury).

SOVIETŲ SĄJUNGOS IR PRANCŪZIJOS 
SANTYKIAI AŠTRĖJA

Tautoms 
prašančiam atstatyti 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos pažeistas 
teises ir suverenumą.

Paklaustas, kada jis numato grįžti 
į tėvynę, dr. Grinius atsakęs:

„Aš negrįšiu tol, kol Lietuva 
sidarys vėl laisva“.

DR. K. GRINIUS RAŠO
Trečiasis Lietuvos Prezidentas dr. 

K. Grinius raše: Lapkričio 7 dieną 
buvau Pittsburghe Pa, kur leidžiamas 
Clevelando ir Pittsburgho savaitraš
tis „Lietuvių Žinios“.

pa-

RUSŲ ZONOJE SUIMINĖJAMI IR 
VAIKAI

Daug kartų spaudoje buvo rašyta, 
kad vakarinių sąjungininkų atleisti 
belaisviai vokiečiai, grįžę į rusų 
okup. zoną, būdavo suimti ir paso
dinti į koncentracijos stovyklas arba 
išgabenti Rusijos gilumon.

Prieš tokį elgesį užprotestavo vo
kiečių vyskupai. Jie nurodo, kad 
tarpe internuotų civilių yra didelis 
skaičius vaikų iki 14 metų. Jų skai
čius kas mėnuo didėja. Bažnytinėse 
įstaigose yra užregistruota virš 2.000 
suimtų jaunuolių.

— Beromūnster, XII. 8. Sibire 
Irkutsko metereologijos stotis užre
gistravo minus 51° Celsijaus. Tai yra 
ir Sibire nepaprastas šaltis šiuo me
tų laiku.

— DPD, XII. 5. Atsistatydino da
lis Persijos ministrų. Naująjį kabi
netą sudarys S. Sultaneh.

. — BBC, XII. 10. Sovietų, S-gos 
vyriausybė nutraukė prekybos pasi
tarimus su Prancūzija dėl 300.000 to 
kviečių pardavimo. Ji taip pat 
atšaukė savo repatrijacinę misiją iš 
Prancūzijos, liepdama apleisti Sov. 
S-gą prancūzų misijai.

Tai esąs atsilyginimas už nedrau
gišką Prancūzijos vyriausybės laiky
seną, ištremiant 19 Sov. S-gos pilie
čių ir repatrijacinio 
mą.

— BBC, XII. 8. 
pas MarshallJ buvo
vakarų ministrai. Reuteris praneša, 
kad galėję būti aptarti klausimai ry
šium su vokiečių delegacijos išrin
kimu, kuri atvyksianti į Londoną.

— UP, XII. 8. Suomijos savivaldy
bių rinkimai rodo, kad komunistinis 
partijų blokas neteko daug vietų. 
Laimėjo dešinieji ir socialistai.

— UP, XII. 8. Anglijos vyriausybė 
įves naujus maisto suvaržymus avi
žų ir 
būsią 
vaisių 
viniai.

Vašingtone vyriau- 
pradėti spausdinti 
skirti amerikiečių

lagerio uždary-

Vakar Londone 
susirinkę visi 3

miežių gaminiams. Taip pat 
sumažinti mėsos konservų, 
ir konservuotų kiaušinių' da-

— DPD, XII. 7. Berlyno operos 
rūmuose, buvo atidarytas vokiečių 
kongresas, turįs tikslą pasiųsti vo 
kiečių delegaciją į Londoną, keturių 
ministrų konferencijom Jį suorgani
zavo SĖD. Išrinkti 16 atstovų: dau-

giausia SĖD atstovų ir keli vakarų 
zonos komunistai. Kongresas savo 
pageidavimus perdavė 4 komendan
tūrai Berlyne.

—BBC, -XII. 8. 
sybės įsakymu 
nauji pinigai,
okupacinei zonai Vokietijoje ir Ko
rėjai. Tai daroma, jeigu nepasisektų 
dabartinė keturių konferencija. Ne
žinoma, ar šie pinigai galios ir 
prancūzų bei britų zonose.

Dalis šios naujos valiutos iš Vašing
tono atvežta Į Brooklyn’ą.

ANGLIJOS SOSTO ĮPĖDINĖS 
PADĖKA ANGLIJOS BALTŲ 

TARYBAI
Princesė Elzbieta Anglijos Baltų 

Tarybai atsiuntė tokio turinio pa
dėkos laišką:

„Aš esu labai sujaudinta, kad 
estai, latviai ir lietuviai, gyvenan
tieji šiame krašte, parodė man savo 
prisirišimą ir prielankumą, įteik

dami man tokį puikų sidabro padė
klą, kaip vestuvinę dovaną.

Aš esu ja labai susižavėjusi ir 
mane labai džiugina, kad ant pa
dėklo yra išgraviruota tų trijų val
stybių herbai, kas man visuomet pri
mins duosnumą ir nuoširdumą tų, 
kurie prisidėjo prie tos taip priim
tinos dovanos. Elzbieta.“ (Brit. Liet.)

bėms, leisti padidinti plieno pro
dukciją ligi 10—12 mil. tonų per 
metus ir įkurti visos Vokietijos eko
nominius departamentus. Sov. S-ga 
reikalaujanti, kad Vokietija jai su
mokėtų 10 milijardų dolerių repara
cijų per 20 metų.

Į Marshallio klausimą, ar 10 mili
jardų reparacijų reikalavimas yra 
esminė sąlyga ūkinei vienybei įgy
vendinti, Molotovas atsakė, kad šiuos 
reikalus galima diskutuoti lygia
grečiai.

Tuo būdu
keturių ministrų pasitarimai įžengė 
į naują fazę.

Sic Molotovo ■ reikalavimai nieko 
nesiskiria nuo š. m. balandžio mėn. 
Maskvoje pateiktų reikalavimų, dėl 
kurių keturi ministrai negalėjo susi
tarti.

Kartu su šiuo memorandumu Mo
lotovas įteikė kitą dokumentą, kuria
me kaltina' tris Vakarų valstybes, 
kad šios Ruhro sritį ir Vokietijos 
pramonę pajungusios imperialisti
niams tikslams, kaip bazę prieš kitas 
Europos valstybes. Jame taip pat 
aštriausiai pasisakoma prieš Marshal
lio plano įgyvendinimą Vakarų Eu
ropoje. ,

Sakoma, kad šis priedas keturių 
konferencijai padaręs kartų įspūdį.

Gruodžio 9 d. ministrai, tęsdami 
positarimus, susitarė dėl įvežimo ir 
išvežimo reguliavimo iš Vokietijos. 
Jie negalėjo susitarti dėl okupacinių 
išlaidų paskirstymo ir Vokietijos 
gėrybių racionalaus tarp visų oku
pacinių zonų panaudojimo.

Ministrams Londone nesėkmingai 
diskuotuojant,

JAV delegacijos narys John 
Dulles gruodžio 5 d. atvyko į 

Prancūziją.
Žurnalistams jis pareiškė, kad 

dabartinis prancūzų tautos atspa
rumas prieš komunizmą esąs 
daug svarbesnis, negu dabar 
vykstanti 4 ministrų konferen

cija Londone.
Jis pasirengęs kalbėtis Prancūzijoje 
su visomis partijomis, išskiriant ko
munistus. Jo nuomone, komunistai 
nesanti Prancūzijos partija. Gruo
džio 5 ir 6 d. d. jis turėjo eilę pasi
matymų su Prancūzijos vyriausybės 
nariais, kaip antai: su min. pirm. 
Schumannu, Socialistų vadovu Blu- 
mu ir nuosaikiųjų profsąjungų va
dovu Jouhaux (Zuo). Jis kalbėjosi 
Ir su gen. De Gaulle. Po to jis 
reiškė, kad Amerika nieko prieš 
turėtų, jeigu de Gaulle grįžtų į 
riausybę.

Gruodžio 8 d. Londone buvo tvir
tinama, kad Dulles parvežęs Prancū
zijos vyriausybės pažadą, kad ji ne
sipriešinsianti sujungti savo zoną su 
jungtine britų — amerikiečių zona, 

• jeigu iširtų dabartinė 4 ministrų 
konferencija.

Dėl šio Dulles vizito Paryžiuje 
komunistų spauda kėlė didelį triukš
mą. Esą tai tikras įsikišimas į Pran
cūzijos vidaus reikalus.

Jau trečia savaitė Prancūzija gy
vena krizę.

1 Bet dabartinė Prancūzijos padė
tis yra jau visai pasitaisiusi.

1 Šiuo metu tebestreikuoja tik apie 
' 0,7 mil. darbininkų. Tuo tarpu kri

zės metu streikuojančių buvo apie 
2 mil. Komunistinės profsąjungos

■ savo atsišaukimais, raginančiais dar
bininkus ir toliau streikuoti, neįsi
gyja šių simpatijos ir paramos. Dar
bininkai, parlamentui priėmus anti- 
strelkinį įstatymą 
prezidentui, grįžta 
pav. gruodžio 8 d.

Italijos komunistų 
buvęs priešingas 
įgyvendinimui va- 

A. B.

TRUMPOS ŽINIOS
— DPD. XII. 5. Pagal JAV senato 

priimtąjį laikinės pagelbos įstatymą 
Italijai, Prancūzijai ir Austrijai yra 
numatyta, kad pagelbos teikimas bus 
tuoj sustabdytas, jeigu ten valdžią 
perimtų komunistai.

— Beromūnster, XII. 8. Švedijos 
karalius Gustavas šventė 40 laimingų 
karaliavimo metų sukaktuves. Visa 
Švedija šią dieną iškilmingai pa
minėjo.

— DPD, XII. 5. Bulgarijoje įsi
galiojo naujoji konstitucija, pagal 
kurią visi sukakę 18 m. amžiaus turi 
balsavimo teisę.

— Beromūnster, XII. 5. Tarp Suo
mijos ir Sov. S-gos sudaryta preky
bos sutartis numato, kad į Suomijos 
uostus gali įplaukti rusų laivai paim
ti rusų prekių, kurios rusų trauki
niais bus vežamos iki Suomijos uostų.

— DPD, XII. 5. JAV vyriausybė 
kviečia savo piliečius kuolabiausiai 
taupyti maisto produktus. Jeigu da
bartinių taupymo priemonių nepa
kaks, tada Amerikoje bus įvestos

ne” maisto kortelės.
vy-

pa-

— DPD, XII. 5.” Sirijoje kryžiaus 
karui prieš žydus yra renkamos 
aukos. Visi mokesčiai apdėti 10% 
ypatinga rinkliava.

— DPD, XII. 5. JAV vyriausybė 
Maskvoje (teikė protestą dėl neišlei- 
dimo 290 amerikiečių žmonų į Ame
riką. Šia proga pareikštas protestas 
ir dėl neleidimo išvykti į Ameriką 
JAV piliečių, gyvenančių rytų. Euro
pos kraštuose.

— DPD, XII. 5. JAV užsienių rei
kalų ministerijos ekonominių reikalų 
vadovas Lovett pareiškė, kad dabar
tiniai neramumai Prancūzijoje ir 
Italijoje yra Sov. Rusijos politikos 
integralinė dalis, 
laikys Ameriką, 
tikslo.

— DPD, xn.

Tačiau 
siekti

6. Tass

tai nesu- 
užsibrėžto

ir ' jį patvirtinus 
prie darbo. Taip 
Paryžiuje skelb-

kritikavo 
Marshall!, kad JAV delegacija nero
danti noro derėtis, o siekianti pri
versti kitus pasiduoti jos valiai. Esą, 
jau prieš išvykstant Marshailiui į 
Londoną, buvę kalbama, kad jis 
Londone ilgai neužtruksiąs. Tai esąs 
tikras šantažas.

1
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LIETUVIŠKOS SMULKMENOS NAUJOSE ŽEMĖSE
Neatsakingos „mokytojos“. Atsi

menu prieš kelerius metus laik-
raštyjė skaitytą ar kažkieno pasako
tą atsitikimą, kaip padauža lietuvis, 
nusitrenkęs į kažkurią tietų Ameri
kos valstybę, apgavo ten aukštą tos 
valstybės asmenį. Tas asmuo norėjo 
savo sūnų išmokyti vienos pasauli
nės kalbos, o lietuvis, didžiu ir mo
kytu rodydamasis, prisiplakė prie 
šio asmens ir susilygo išmokyti, ko 
reikia, pats temokėdamas tik lietu
viškai. Jis tą berniuką ne kaip 
kitaip, o tik lietuviškai mokė, kol 
paaiškėjo apgavystė, ir padauža bu
vo su gėda pavarytas. .

Šitokiu pat atžagareivišku patrio
tizmu naudojasi šiandien kai kurios 
lietuvaitės merginos, dirbančios An
glijoje kartu su anglėmis. Jos angles 
moko lietuviškai. Lietuvių kalba turi 
gražių žodžių, ir jei anglaitė domisi, 
jokios žalos nebus, jei ji bent pra
mogai pramoks vieną kitą lietuvišką 
žodi ar posakį.

Tik gaila, kad tas mokslas vyksta 
ne iš to galo- Neatsakingosios 
mūsiškės merginos anglaitėms kala 
j galvą pačius šlykščiausius žodžius, 
kokius tik galima užtikti lietuviška
me žodyne (gyvajame, ne rašyti
niame!). Gražu, kvatojasi, kai jų

visiškai nauji žmonės. Žmonių teisė 
laisvai pasirinkti sau vadovus viską

mokinės taria šias nešvankybes!

nulemia.
Bet vienur kitur dar suspurda ir 

profesionalai. Štai esu gavęs vieno 
bičiulio kaišką, kuriame jis aiškina 
užkulisius laikraštyje iškelto fakto, 
kad vienoje stovykloje Anglijoje, 
minint Rugsėjo 8 d., nedalyvavusi 
net Lietuvių Sąjungos skyriaus val
dyba. „Keletą dienų prieš tai buvo 
Liet. Sąjungos valdybos tartasi su 
p. X ir kitais“, rašoma laiške „kaip 
geriau pravesti minėjimas, bet buvo 
išsisukinėjančiai atsisakyta padėti. 
Valdyba, negalėdama ir neturėdama 
žmonių surengti didesnio masto 
minėjimą, nutarė apsiriboti tik rytą 
pamaldomis bažnyčioje, nes kas nors 
kita, neprisidedant pravažiuojan
tiems, buvo neįmanoma. Kadangi 
daugumas čia gyvenančių lietuvių 
dirba labai nevienodu laiku, buvo 
vis dėlto nutarta pamaldose daly
vauti kuo gausiausiai. Rugsėjo 8 d. 
p. X. su kelių asmenų grupe (čia 
kalbama apie pravažiuojančius, nes 
{vykis buvo pereinamojoje stovyk
loje. K. B./, nieko mus, Valdybos, 
nepainformavę, surengė jau iš ap
rašymo laikraštyje žinomąjį minė
jimą. Valdyba sužinojo tai, minėji-

Retkarčiais tokie vaidai pasiekia la
bai aštrų laipsnį, pasidaro net
nebeimanomas bendras darbas. O 
reikia ir bendrai dirbti ir bendrai 
gyventi.

Kai šitokie vaidai kyla tarp pačių 
lietuvių, visada lengviau susiranda 
tarpininkų, kurie susivaidijusius 
išveda j taikos kelią, bet tarptauti
niai vaidai žymiai painiau sprendžia
mi. Žinoma, lengviausias sprendi 
mas — atiduoti visą bylą darbovie
tės ar gyvenvietės vadovybei, bet 
šis kelias vargu ar priimtinas: ne
verta kitiems rodyti savo namų 
dūmų.

Mano galva, tose darbovietėse, kur 
yra kelių tautybių dirbančiųjų 
tremtinių, tektų sudaryti tarptauty- 
bines komisijėles. ar komitetėlius iš 
daugiausiai pasitikėjimo turinčių 
kiekvienos tautybės asmenų. Iš 
kiekvienos tautybės į tokią komi
siją užtektų parinkti po vieną žmo
gų. Va, šitokia komisija prireikus ga
lėtų ir ginčą ar nesusipratimą iš
spręsti, kai jis kyla tarp dviejų tau
tybių asmenų. Pagaliau šitokios 
institucijėlės galėtų turėti ir kitų

STOVYKLINĖ DEMOKRATIJA
RAŠO VACLOVAS ClŽlCNAS

Stovykla — tremtinių bendruome
nės vienetas. Sunkus ir neįprastai 
slogus mūsų tremtinių gyvenimas 
stovyklose. Su tokiu gyvenimu joks 
normalus žmogus normaliais laikais 
nesutiktų ir bėgtų nuo jo, kaip nuo 
maro. Ankšta ir skurdu stovykloje 
ne tik žmogaus kūnui, bet ir sielai. 
„Pilkieji namai“ stovyklose slepia 
daug žmogiškojo skausmo, sielvarto, 
nuobodulio, nusivylimų ir nevilties. 
Juose ir džiaugsmas yra trumpalai
kis, blankus, kaip blankus jų gyven
tojų rytojus.

Tačiau žmogus-tremtinys apsi
prato su „ žirnio prie kelio“ likimu. 
Apsiprato ir seniai tvarkosi, kaip 
įmanydamas, pagal savo skonį, iš
monę ir būvio reikalavimus. Pažvel
kime tik, ką vargingieji benamiai 
nuo ankstybojo pavasario -.įsirengia 
sau stovyklose po barakų langais, 
laisvesniuose kampeliuose, visur ten, 
kur kastuvas ir grėblys įveikia ve
lėną! Tai regimoji benamio trem
tinio buities pusė. Tačiau „pilkieji 
namai“ slepia savyje daug tylaus

iš tikro nė negali biauriau būti.
Apie tokias pasišlykštėjimo vertas 

tariamąsias išdaigas pasiekė žinios 
iš kelių vietų. Palauksime, kol ateis 
pakartotinų žinių, o tada supažin
dinsime skaitytojus ir su tomis lie
tuvaitėmis „mokytojomis“, kurios 
atlieka šitokį „kultūrinį žygi“: tegu 
tada visi lietuviai žinos, kas'tos be
gėdės gudragalvės besančios.

Pašauktieji, bet neišrinktieji. Prieš 
keletą mėnesių „Lietuvių Žodyje“ 
buvau prasitaręs, kad dalis mūsiškių 
stovyklinių veikėjų yra dvasiškai 
bankrotavę ir nebeturi bendruome
nės pasitikėjimo, bet ne vienas to
kių, apsirūpinę atitinkamais savo 
asmenį giriamaisiais dokumentais, 
mėgins ir naujuose kraštuose vėl 
veržtis i vadovaujančias vietas.

Šitas mano spėjimas (jis buvo pa
grįstas) ne vienoje vietoje pasitvir
tino. Vadovavimą pasidarę lyg ir 
kokia profesija, šitokie asmenys šen 
ten mėgino pasidaryti vadovais nau
jose vietose, tik pasirodo, kad api
pešioti vanagai jau perdaug gerai 
pažįstami, todėl daugelyje vietų savo 
bendruomenėm vadovauti išeina

AŠ BUVAU
Pripuolamai susitikau su vienu 

vokiečiu, kuris dvejus metus buvo 
rusų karo nelaisvėje ir buvo laiko
mas Lietuvoje.

— Kurioje Lietuvos vietoje pate
kai į nelaisvę ir kuriose Lietuvos 
vietose Tamstai teko būti? — pa
klausiau.

— Į nelaisvę patekau ties Telšiais. 
Nelaisvės laiką praleidau Šiauliuose, 
Klaipėdoj, Šilutėj ir Pagėgiuose. 
Šiauliuose buvau dukart. Šiauliuose 
dirbau prie gatvių taisymo, namų 
atstatymo, griuvėsių šalinimo. Klai
pėdoj dirbau atstatant uostą ir tai
sant gatves. Šilutėje ir Pagėgiuose 
plentą remontavau. 1946 metais pa
tekau antrą kartą i Šiaulius. Šį kartą

O mui jau įpusėjus, visiškai iš paša-

uždavinių, kai prireikia ką nuveikti-aukojimosi artimiesiems ir tautos 
ar suderinti visoms tautybėms. laisvės idėjai, atkaklaus ir ryžtingo 

K. Barėnas. darbo, kantrybės ir kitų dorybių,

kurių neįžvelgė ar neaprėpė pavaiz
duoti to paties vardo romano auto
rius. Kokių visuomeninio organizuo
tumo, kūrybinio entuziazmo ir me
ninių polėkių pavyzdžių slypi tame 
benamių gyvenime, žinome daugelis, 
o turėtume žinoti visi. Stovyklinis 
gyvenimas tremtyje yra vertas nuo
dugnesnio pažinimo ir atvaizdavimo, 
nes tame siaurame ir troškiame pa
saulėlyje yra sutirštinta daugelis 
mūsų tautos charakterio savybių. 
Tegul jos toli gražu ne visos gauna 
reikštis tokiose nenatūraliose buities 
aplinkybėse, tačiau tas buities pa
veikslas nebūtų, kaip kreivo vei
drodžio grimasa M Bavarsko romane.

Tačiau ne literatūrine tema čia 
prabilti norima. Mums rūpi įžvelgti 
stovykliniame gyvenime socialini 
aspektą, demokratinės bendruome
nės formas ir galimybes tobuliau 
reikštis jose tikram demokratizmui. 
Stovykla yra ne tik likimo lemta 
varganos DP gyvenimo kasdienybės 
arena, bet ir pagrindinis bendruo
meninis junginys. UNRRA’os apy
gardos ir skyriai buvo tik admini
straciniai didelių plotų padaliniai, 
kurių eilinis stovyklos gyventojas

linių asmenų, kurie pasakė, kad tu
rįs būti kažkoks minėjimas. Daly
vauti tame minėjime buvo jau 
vėlu“.

Tai tik laiško ištrauka, atiden
gianti dalį intrigų. Visas reikalas iš 
tikro remiasi intrigomis. Man rodos, 
šitaip daryti nevalia. O žmonės, ki
taip nebepajėgdami iškilti į viršų, 
savo interesams išdūduoti panaudo
ja net didžiąsias tautos šventes, kad 
paskui, keldami savo nuopelnus, ga
lėtų žeminti kitus ir drumsti.

Dar dėl tautybių santykių. Aną
kart, rašydamas apie įvairių tautų 
tremtinių tarpusavio santykius, kė
liau šviesias puses, linkėdamas laiky
tis to gražaus kelio. Bet, kad ir kaip 
gražiai norėtume sugyventi, juoda 
katė visada gali perbėgti kelią ir 
suardyti sugyvenimą. Ji retkarčiais 
ir padaro taip, visiškai nepaisydama 
mūsų gerų norų. Juk ne kiekvienas 
žmogus pakankamai nešiojasi savyje 
pakantos (tolerancijos), tūlam trūks
ta taikiam sugyvenimui reikalingų 
būdo ypatumų. Dėl to pasitaiko atsi
tikimų, kad lietuvė miltinai susi
bara su este ar lietuvis su latviu.

LIETUVOJE
sios žiauriai išnaudojamos. Į Šilutės 
ir Pagėgių apylinkes, karui praūžus, 
buvo pradėję keltis ir įsikurti lietu
viai. Vėliau rusai lietuvius pašalinu 
ir pradėjo kraštą kolonizuoti rusais. 
Jie apgyvendinami kolchozine tvar
ka. Yra čia užsilikusių ir senųjų 
krašto gyventojų.

— O gal ką apie Vilnių galiu 
pakląusti?

— Apie Vilnių galiu tik tiek pa
sakyti, kad mums važiuojant namo, 
Vilniaus stotyje vaikštinėjo moterys 
ir klausinėjo, ar neturime parduoti 
šukų ir kareiviškų virimo katiliukų.

— Dar klausimas —apie išveži- 
ms?

— Negalėčiau pasakyti. Viepa

V. K. Jonynas: Titulinis lapas P. Merimėe lietuviškajai novelei „Lokys“ 
(medžio raižinys 1946)

nei pažino, nei jautė reikalo pažinti.
Ir dabar, kai britų okupacinėje zo
noje vyksta sąjūdis keltis i Angli
ją, čia, Vokietijoje, paliekame ir 
toliau gyventi stovyklose, o ir An- 
glijon atvykę randame tą pati sto
vyklinį gyvenimą. Taigi galima 
drąsiai sakyti, kad kol esame IRO 
ar kieno kito globojamų tremtinių 
padėtyje ir gyvename Europos ribo
se, tol mūsų dauguma ir toliau turės 
gyventi stovyklose.

Demokratinė tremtinių buities 
formų genezė. Kai tretysis reichas 
gyveno savo agonijos dienas, milijo
nai Hitlerio karo mašinos vergų, 
įvairių Europos kraštų darbininkų 
ir belaisvių laukė, kaip išganymo, 
sąjungininkų galutinės pergalės ir 
jos nešamos laisvės. Tūkstančiai 
„pilkųjų namų“ sugriautų ir pusiau 
sugriautų Vokietijos miestų pakraš
čiuose ir niūrios vokiečių ūkininkų 
palėpės slėpė savyje tų milijonų 
žmogiškųjų individų tragizmą ir 
neišpasakytai dideli troškimą atgauti 
žmogaus vertę ir garbę. Kraugėrlš- 
kasis reichas žlugo. Už mėnesio kito 
ėmė plaukti srovės „išvietintųjų“ ir 
visomis kryptimis namo, tačiau 
didžiausios jų masės vyko j išlais
vintuosius Europos vakarus. Kiti 
laukė savo eilės, spiesdamiesi UN
RRA’os globojamose stovyklose ir 
priimdami taip vėliau visiems įgri
susi D? vardą.

Šis laikotarpis (1945 metų antroji 
pusė) lietuviams tremtiniams ir pa
bėgėliams buvo spietimosi ir orga
nizavimosi stadija. Greitoji repatri- 
jacija jiems buvo tolygi pražūčiai. 
Jų mintys telkėsi ties klausimu, kaip 
išvengti tų pačių metų viduvasari 
darlaisvokai vienur kitur vakarinėse 
zonose besišvaistančių „didžiosios 
tėvynės“ karių ir agentų. Visų tau
tiečių rūpestis buvo beveik visur 
vienodas: susispiesti miestuose ir 
galimai greičiau sudaryti savas tau
tines bendruomenes. Vyriausias tų 
pastangų motyvas buvo noras užti-

dirbau dažytoju, dekoratorium ir net 
šoferiauti teko. Šiauliai gerokai su
griauti, bet su Klaipėda negalima 
lyginti. Klaipėdos didžioji dalis su
naikinta. Šilutė ir Pagėgiai kiek 
mažiau nukentėję.

— Koki ir kieno namai remontuo
jami?

— Remontuojamos bei atstatomos 
kareivinės, Įstaigos ir šiaip įvairūs 
pastatai. Atremontuotuose namuose 
apgyvendinami rusų karininkai su 
šeimomis ir Įvairūs civiliai rusų 
tarnautojai. Šiauliuose, rusų Įsaky
mu, buvo atstatyta miesto viduje 
esanti bažnyčia. Atstatymo darbus 
atlikome mes, karo belaisviai.

— Ką galėtumėte pasakyti apie 
lietuvius?

— Turiu pasakyti, kad tik lietu
viams esu dėkingas, jog gyvas grjžau 
namo.

Lietuviai mus labai dažnai, rusams 
nematant, sušelpdavo duonos gaba
lu. Kartais net lašinių ar mėsos pa
kišdavo, ir mokėdavo įteikti.

— O kaip lietuviai elgėsi rusų 
atžvilgiu?

— Kartu su mumis dirbo ir rusai. 
Jie buvo pristatyti prievartos dar
bams esą už bendradarbiavimą su 
vokiečiais ar už kovojimą vokiečių 
pusėje. Ir šių rusų lietuviai vengda
vo.

— Ar neteko pastebėti kurių nors 
priešinimosi rusams žymių?

— Taip. Vieną kartą mus rusai 
nugabeno j mišką medžiagos pa
ruošti. Tai buvo Šiaulių apylinkėje. 
Pamiškėje rusų kareiviai mus su
stabdė, pradėjo papirosus dalinti ir 
mus girti: „deutscher Kamerad ist 
gut!“ Paskui liepė vieniems į mišką 
eiti, o patys pasitraukė j pamiškėje 
esančias triobas. Šis rusų elgesys 
tada man buvo nesuprantamas. Bet 
draugai, kurie dažniau miške dirbo, 
papasakojo, kad miške esą lietuvių 
partizanų. Rusai, bijodami jų, nie
kuomet mažesniais būriais į mišką 
neiną. Esą buyę atsitikimų, jog lie
tuvių partizanai paimdavę miške 
dirbančius vokiečius i „nelaisvę", 
apginkluodavę ir priversdavę kariau
ti prieš rusus. 1946 metų vasarą 
Šiauliuose Įvyko stiprus sprogimas. 
Vėliau sužinojome, kad lietuvių 
partizanai „pasiuntė į. orą“ (in die 
Luft gejagt) netoli stoties esančią 
NKVD ištaigą.

— O apie Klaipėdą?
— Klaipėda, kaip minėjau, labai 

karo sunaikinta. Didžiausią miesto 
gyventojų dalĮ sudaro rusai. Yra ir 
lietuvių ir dalis senųjų gyventojų — 
moterų. Jos man pasakojo, kad, 
rusams užėmus Klaipėdą, jos buvu-

krito i akis: Lietuvoje nepaprastai 
mažas skaičius jaunų vyrų. Moterys 
ir seniai sudaro visur žymią daugu
mą.

— Lietuviams amžinai būsiu dė
kingas, — baigdamas sako buvęs 
karo belaisvis. — Buvo taip. Antrą 
kartą Šiauliuose dirbau butų dažy
mo ir dekoravimo darbus. Buvau 
daug laisvesnis. Pradėjau susipažinti 
su lietuviais. Kartais „suorganizuo
davau“ kelis svarus dažų ir juos 
išmainydavau i maistą. Lietuviai la
bai guodėsi rusais. Kartą pokalbio 
metu vienas lietuvis man pareiškė: 
— „Tamsta esi belaisvis, bet ateis 
laikas ir vėl galėsi grįžti tėvynėn ir 
būsi laisvas. Mes-gi netenkame vil
ties kokiu nors būdu iš nelaisvės 
ištrūkti . . Taip man bedirbant 
atėjo 1946 m. ruduo. Vieną dieną 
priėjo prie manęs vienas lietuvis ir 
pranešė, kad mūsų stovyklai nuo 
rytdienos, dėl pasirodžiusios šiltinės, 
{vedamas karantinas. Nusigandau. 
Visos viltys kada nors gyvam grįžti 
namo dingo. Pamatęs mane nusimi
nusi, tas lietuvis pradėjo raminti. 
Pasiteiravo, ar moku šoferiauti. Va
kare gavau įsakymą vykti į Vilnių. 
Kuomet iš Vilniaus grįžau, į sto
vyklą neįleido. Patekau į kitą sto
vyklą. Nusilpau. Buvo patikrinta 
sveikata ir pranešta, kad būsiu pa
leistas namo. Sulaukiau. Namo vyko
me per Kauną, Vilnių, Minską, Lie
tuvos Brastą, Vakarų Prūsus, kol 
patekome j Frankfurt a/O. Iš čia 
paleido namo. Taip buvau išgelbėtas.

Matas Vainora.
SOVIETINĖ PROPAGANDA

Vis dažniau ir daugiau tremtinių 
tarpe platinama sovietinė bolševikinė 
spauda. Į tremtinių tarpą ji impor
tuojama visokiais keliais: tiesiai iš 
Lietuvos ir per Ameriką. Dabar 
didžiausia dalimi nukreipta repa
triacijos kryptimi. Bet kiek joje 
melo! Štai keli pavyzdžiai:

245-me JAV lietuvių bolševikų 
„Laisvės“ n-ryje Įdėtas K. Vairo- 
Račkausko

„Svarbus laiškas iš Kauno".
Vairas Račkauskas nūdieni Kauno 
gyvenimą gretina su prieškariniu ir 
karo meto, ir rašo:

„Kauno gyvenimas grįžta j norma
lų stovj. Pavyzdžiui, imkime susisie
kimo klausimą. Vokiečiai išsivežė 
(arba sunaikino) Kauno autobusus, 
išsivežė arba sunaikino visas Kauno 
buvusias lengvas mašinas ir sunkve
žimius; sugriovė keturius Kauno til
tus ant Nemuno ir Neries“.

Tai juk akiplėšiškas melas! Vokie
čiai Lietuvai buvo žiaurūs ir pikti 
okupantai, kurie jai labai daug žalos

ir nuostolių pridarė: susprogdino fa
brikų, tiltų, Kauno radio stotj, su 
degino kaimą net su žmonėmis ir, 
bendrai, grobė, plėšė ir naikino visą 
Lietuvą. Tačiau niekuo negeresni ir 
rusiškieji bolševikiškieji okupahtai, 
kurie, kaip ir vokiškieji, naikina 
Lietuvą. Juk visi gi gerai žinome, 
kad Kauno autobusais, karui prasi
dėjus, išbėgo iš Lietuvos bolševikai; 
lengvąsias mašinas ir sunkvežimius 
konfiskavo ir pasiėmė rusai kai tik
tai okupavo Lietuvą 1940 metais; 
visus Kauno tiltus, išskyrus Vilijam
polės tiltį, kuris buvo išgelbėtas 
vieno partizano gyvybės auka, su
sprogdino, karui prasidėjus, besi
traukdami iš Kauno bolševikai rusai. 
Tie tiltai buvo atstatyti dar karo ir 
vokiečių okupacijos metu. Tokia yra 
tiesa. Ir keista, kad K. Vairas taip 
akiplėšiškai rašo. Nesinori tikėti, kad 
jis tai rašytų gera valia. Greičiausia 
taip ir yra, nes laiško galas atsklei
džia tikslus:

„Baigdamas savo laišką, norėtųsi 
pabrėžti, jog mes čia, Lietuvoje, gy
vename ypatingai svarbų pokarinio 
atsistatymo laikotarpį, kuriam rei
kalinga įtempti visas kūrybines jėgas. 
Būtų gerai, jei didžio mūsų visų 
darbo talkon Įsijungtų visi, kurie 
karo audrų buvo nublokšti už tėvy
nės ribų“.

Taigi. Už tėvynės ribų — Rusijos 
gilumoj, Vokietijoj ir kitur. Bet . . . 
vieni negali todėl, kad jie nepa
leidžiami jš sunkiųjų darbų, o kiti, 
kad netiki kvietimu ir pažadais. Ir 
kaip patikėti, jeigu melagingai ra
šoma net apie tuos dalykus, kurie 
visiems yra gerai žinomi? <

Melagystėmis pagrista ir perpildyta 
visa bolševikiška spauda. Va, tas pat 
K. Vairas rašo apie atstatymą, spar
tą ir t. t. Tuo tarpu šio rudens 
iliustruotas bolševikinės Eltos lei
dinys

„Lietuva šiandien“
patiekia visą seriją dabartinės Lie
tuvos vaizdų: Vilniaus, Kauno, Šiau
lių ir t. t. Ir tie vaizdai visi iš 
Nepriklausomybės laikų. O ką karas 
sugriovė, tas ir riogso sugriauta. Pav. 
Vilniuje Gedimino kalno bokštas 
tebestovi apdaužytas ir neremontuo
jamas; buv. arkivyskupo, o karo 
metu — Vilniaus burmistro namai 
ties katedra, tebestovi be dangčio, 
apgriauti ir neremontuojami; Kaune 
buv. Smito-Vailokaičio metalo fabri
kai taip gi tebestovi sugriauti ir 
neremontuojaml ... Ir t. t.

Tat kur tas atstatymas, apie kurį 
visi plepa — ir Paleckis, ir Vairas, 
ir kiti į juos panašūs?

Koks tas atstatymas ir kokia pa

žanga, mėtyti iš 5-to „Tėvynės Bal
so“ n-rio, kuriame Žemės ūkio in
stituto dir. agronomas V. Vazalinskas 
rašo:

„Pats pirmiausias uždavinys, tai 
bekarviškumo likvidavimas mūsų 
kaime“ ...

Štai, koks atstatymas! Trejiems 
metams po karo praėjus Lietuvos 
ūkininkai tebėra be karvių, kurias 
juk likvidavo ne kas kitas o rusai 
bolševikai. Argi girdėta, kad lietuvis 
ūkininkas trejus metus galėtų išgy
venti be karvės?! Tik prievarta, 
vergija ir skurdas be prošvaistės ir 
vilties padarė tai, kad darbštus Lie
tuvos ūkininkas turi skursti net be 
nė vienos karvės!

Tas skurdas nesulaikomai veržiasi 
ir iš tų propagandinių sovietinių 
leidinių, kurie yra tikras to balsaus 
visuotinio sovietinės Lietuvos skurdo 
vaizdas.OFICIALUS PW/DP PRANEŠIMAS DĖL ĮSIJUNGIMO Į DARBĄ

Jei jus nesat aktyviai įtrauktas į 
darbą, pravartu bus jums šitą pra
nešimą pasiskaityti. Geras yra daik
tas kai kada šiais sunkiais ir netik
rais laikais ramioj nuotaikoj žvilg
terėti atgal, o paskui žvilgterti pir
myn, pasvarstyti, ką esat nuveikę 
ir ką tikitės nuveikti.

Galimas daiktas, jog anais tolimais 
prieškariniais laikais jūs buvot ama
tininkas. Savo rankų miklumu bei 
stiprumu jūs buvot gamintojas pui
kių daiktų, kurių buvo reikalinga 
jūsų bendruomenė. Kitais žodžiais 
tariant, jūs buvot naudingas ben
druomenės narys ir dėlto jūs buvot 
tvirtai nepriklausomi.

Karas visa tai pakeitė. Galimas 
daiktas, kad jus jis pakeitė taip pat. 
Jis tikrai pakeitė ne vieno žmogaus 
gyvenimo kelią, bet jis nepakeitė 
reikalingumo būti naudingu žmoni
jai — net daugiau jis šitą reika
lingumą padidino.

Jūs galit paklausti, kokiu būdu Vi
sa tai liečia jus ir koks yra jūsų in
teresas. ( Štai paprastai, atviras ir 
neginčijamas atsakymas.

Kiekvieną dieną, kurią jūs nedir
bat, jūs ne tik pridedat naštos tiems, 
kurie dirba, bet jūs stumiat atgal 
pažangą, kuri yra pasiekta, nors ir 
iš lėto, normaliam padoriam jūsų 
paties, jūsų šeimos ir jūsų tautiečių 
gyvenimui atstatyti.

Koki darbą jūs bedirbtumėt (o 
šiame išteriotame krašte yra tiek 
daug kas darytina), jūs greitinai

krinti išsklaidytiesiems nugalėtosios 
Vokietijos plotuose tautiečiams bet 
kurią aiškesnę teisinę padėtį nuga
lėtojų karinės valdžios organų akyse, 
taip pat pastogę ir duonos kąsni. 
Tos bendruomenės kūrėsi beveik 
visur panašiu būdu. Kur tik buvo 
susispietęs keliolikos ar kelių dešim
čių tautiečių būrelis, ten buvo sku- 
bomis renkami tautiniai komitetai 
iš 3-jų, 5-ių ar 7—8-ių žmonių. Pir
muoju tų komitetų rūpesčiu buvo 
prisistatyti vietinės karinės valdžios 
organams, išprašyti iš jų teisę regi
struoti ir spiesti į krūvą platesnėse 
apylinkėse išsklaidytus tautiečius, 
išgauti jiems gyvenamąsias patalpas, 
surasti darbo ir duonos kasdieninės. 
Ilgainiui, atsiradus visuose vakarų 
Vokietijos kampuose UNRRA’os 
skyriams, aprūpinimo klausimai 
nuslūgo Į antraeilę vietą. Atėjo 
persiorganizavimo laikotarpis. Susi
darė šioks toks ryšys tarp kaimyni
nių bendruomenių, išryškėjo taip pat 
spontaniškai susimezgę organizaci
niai centrai bei jų vaidmuo. Buvo 
gautos jų direktyvos ir jų poveikyje 
imta perrinkinėti pirmuosius lai
kinuosius komitetus pagal Lietuvių 
Sąjungos įstatus. Nuo tų dienų iki 
LTB statuto priėmimo ir tolimesnio 
organizavimosi jo dvasioje etapas 
neilgas, bet gaina reikšmingas ypač 
lokalinių bendruomenės organų _
LTB apylinkių požiūriu.

Pagrindinė to laikotarpio organiza
cinio tremtinių gyvenimo žymė yra 
ta, kad ir susidariusių LTB apylin
kių veiklą visą laiką dominavo, tiks
liau, apsprendė kolektyvinio gyveni
mo veiksnys — stovykla („lageris” 
— nutrintu žargonlniu žodžiu ta
riant). Stovykla tapo organiškas bend
ruomeninis tremtinių junginys, ku
rio socialinis vaidmuo buvo nepaly
ginamai reikšmingesnis už bet kurių 
didesnių organizuotų apylinkių 
vaidmenį. Taip yra dėl to, kad visos 
tremtinių bendruomenės buvo ir dar 
tebėra pasaulinės labdaros išlaiko
mos. Ta aplinkybė yra nulėmusi 
stovyklų administracinę struktūrą ir 
net paties gyvenimo dvasią jose.

Socialinė stovyklos struktūra ir 
jos reikšmė. Likimas lėmė susispiesti 
stovyklose įvairaus amžiaus, išsila
vinimo, padėties ir įvairių profesijų 
žmonėms. Visi šie žmonės turėjo 
tėvynėje savo ryšius su Įgimtąja na
tūraliąja aplinka, pastovų darbą 
profesijos ar verslo srityje, buvo vi
somis savo būvio šaknimis {augę i 
amžiais susidariusią socialinę bend
ruomenę. Karo audros iš tos 
bendruomenės išrauti, tremtiniai 
neteko minėtų ryšių su įgimtąja ap
linka, kartu neteko ir to vaidmens, 
kurį turi kiekvienas žmogus tauti
nėje bendruomenėje po tėvynės 
dangumi. Benamiai klajūnai kur} 
laiką (tuoj karo veiksmams pasibai
gus) buvo tik žmogiškosios būtybės, 
visomis išgalėmis leškojusios sau 
duonos kasdieninės, saugumo ir 
galimybių grįžti atgal i tėvynę. 
Pirmą ir antrą tremtinių rūpesčių 
objektą užtikrino ir suteikė nuga
lėtojų karinė administracija ir vė
liau pasaulinės labdaros organiza
cija UNRRA, trečiojo patys tremti
niai, nors ir skatinami (likimo iro
nija!) kuriam laikui atsisako. Trem
tinių globėjai, teikdami globą ir 
būtiniausią išlaikymą, ilgainiui pri
vertė visus DP susitelkti nurodytoje 
stovyklose, kurių gyventojai iki šių 
dienų turi paklusti specifiniam sto
vyklinio gyvenimo režimui, daug ko 
atsisakyti ir prie daug ko priside
rinti ar priprasti. Šitaip mechaniškai 
sutelkti i bendruomenini junginį 
žmonės daug kur nesudaro organiš
kai išaugusios bendruomenės. Daž
nas stovyklų kilnojimas, skirstymas 
ir jungimas neleidžia tėvynės, profe
sijos darbo ir natūralių socialinių 
ryšių su aplinka netekusiems žmo
nėms suartėti ir susijungti į darnią 
bendruomenę. Šitokiuose mecha
niniuose žmonių telkiniuose kiek 
vienas individas jaučiasi kitų betar
piškos artumos varžomas ir speci
finės stovyklinės atmosferos nu
asmeninamas.

Kaip begalvotume apie stovyklini 
gyvenimą, vertindami ji asmens 
gyvenimo požiūriu, jis nepakeičiamai' 
reikšmingas ir vertingas yra tautlš- 
kai-bendruomeniniu požiūriu. Kuo 
būtų mūsų tautinė bendruomenė 
tremtyje; jei jos nariams būtų lemta 
gyventi laisvai individualiniu, jokių 
dirbtinių telkinių nesaistomu gyve
nimu? Gyvendami išblaškytt’VOkle- 
tljos ir Austrijos miestuose bei kai
muose, neturėtume tų visuotinai 
reikšmingų tautinės bendruomenės 
žygių ir laimėjimų kultūrinės veiklos 
ir reprezentacijos srityje ir nebū
tume atlikę didelės reikšmės tautinio 
ugdymo bei ugdymosi ir jaunosios 
kartos auklėjimo darbų. Jų nebūtų 
atstoję jokie periodinės spaudos ir 
literatūros poveikiai. Taigi stovykla, 
kad ir kaip sunkiai pakeliama joje 
buitinė gyvenimo pusė, yra didelis 
mūsų tremtinių bendruomenės tau
tinio atsparumo ugdymo židi
nys. Jo gyventojų moralė, dvasinio 
gyvenimo turinys ir organizacija 
mums turi rūpėti tol, kol šitokia 
gyvenimo forma mums yra neišven
giama.

Kaip jau minėjome, LTB apylin
kės visą laiką turėjo derintis prie 
UNRRA’os apygardų ir skyrių vai- ' 
domų lietuvių DP telkinių, kurių 
pagrindinis pavidalas buvo ir tebėra 
stovykla. Stovyklos buvo didinamos, 
mažinamos, kilnojame* ir dalijamos, 
o LTB apylinkės turėjo tik derintis 
prie tų permainų. Pagaliau, britų 
zonoje LTB padaliniams teko savo 
veiklą nutraukti ir perleisti ją ofi
cialiai pripažintajai organizacijai — 
Baltų Centrinei Tarybai, kuri savo 
periferinių padalinių, be įgaliotinių 
prie karinės valdžios apygardų va
dovybių, neturi. Taigi, stovyklos yra 
savarankiškai savo vidaus gyvenime' 
besitvarką DP -telkiniai, betarpiškai 
priklausą Išlaikytojams (seniau , 
UNRRA’ai, dabar — karinei val
džiai ar UNRRA’os įpėdinei — IRO) 
ir tik tarpiškai, tautinių interesų 
ribose, turj ryšių su BCT. (b. d.)

dienas i laisvesnį ir. geresni gyve
nimo kelią.

Anksčiau ar vėliau šita nevykusi 
būklė turi" baigtis. Ne neveiklumas 
padės jums nugalėt ateiti, bet Įgu
dimas i darbą, noras dirbti ir darbo 
puikus atlikimas yra pagrindai lai
mingesnei ir šaunesnei jūsų ir jūsų 
šeimos ateičiai.

Apie tai verta pagalvoti.
Jau praslinko dveji su puse metų, 

kai Sąjungininkai galutinai nuga
lėjo ir parbloškė nacių despotizmą. 
Kai mes pažvelgiame atgal i tuos 
dvejus su puse metų, mes Įsitikina
me, jog pergalės kaina nėra pilnai 
sumokėta ir jog kiekvienas iš mūsų 
yra šaukiamas daryti dar tolesnių 
pastangų, jei norima, kad pergalė 
turėtų kokią nors realią prasmę 
mums patiems ir mūsų šeimoms. Ką 
gali reikšti šios būsimos pastangos 
jums, kurie 1947 m. pabaigoj dar ma
tėte save tebegyvenant keistą ir ne
realią būklę jūsų buvusiųjų priešų 
krašte. Tai reiškia kaip tik tai, jog 
jūs, kurie esate tinkami ir pajėgūs, 
turit vaidinti jūsų vaidmenį didžia
jam Europos atstatymo darbe, vaid-

menj, kuri visų tautų žmonės vieno
kiu būdu turi vaidinti ir prisiimti 
atsakomybę, kuri turi būti uždėta 
visiems.

Jei jums atrodo keista, kad jūs 
esat skatinami dirbti Vokietijoj, 
jūs turit suprasti, jog Vokietijos ūkio 
atstatymas yra svarbus veiksnys 
Europos atstatyme ir tikrai kovoj už 
mūsų visų gyvybę. Kad šita tauta 
niekad daugiau nebepajėgtų grasinti 
mūsų gyvybei ir nedominuotų, mes 
turime žiūrėti taip pat Į tai, kad ji 
duotų tinkamą Įnašą taikai, ir tai 
štai yra, dėlko jūs esat skatinami 
prisiimti dali darbo šičia Vokietijoj. 
Jūs esat dabar kryžkelėj — žiūrėkit 
l pirmyn vedanti kelią. Kaip inte
ligentinga tauta jūs suprasit, kad 
nuolatinis neveiklumas pakasa jūsų 
žvalumą, jūsų jėgas ir jūsų vyriš
kumą. Jums' buvo teikiama šalpa 
praeityje, jūs neabejotinai norit pa
tys save šelpti ateityje.

Pirmas žingsnis i nepriklausomu
mą bei asmens savigarbą yra pasi
ryžimas dirbti sau patiems ir savo 
šeimoms. Jei jūs norit, progų ne
truks. Tad laikas pradėti.

2
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Švietimo Valdybos Įgaliotinio 

Britų zonai vyr. inspektoriaus M. 
Krikščiūno rūpesčiu ir pastangomis 
š. m. gruodžio mėn. 3—6 dienomis 
Neustadto (prie Hannoverio) YMCA‘ 
os patalpose buvo sušaukta Anglų 
zonos lietuvių aukštesniųjų mokyklų 
lietuvių kalbos ir matematikos-fizi- 
kos mokytojų konferencija.

Konferencija pradėta pamaldomis 
vietos katalikų bažnyčioje. Mi
šias laikė ir atatinkamą pamokslą 
pasakė vyr. Anglų zonos kapelionas, 
Augustdorfo klebonas, kun. Ign. 
Starkus.

Vyr. insp. M. Krikščiūnas, atida
romoje kalboje nubrėžęs konferen
cijos svarbą ir uždavinius, j darbo 
prezidiumą pakvietė dir. A. Rin- 
kūną, mok. V.' Cižiūną ir prof. K. 
Rindzevičių. Atsistojimu ir susikau
pimo minute pagerbti mirusieji ir 
žuvusieji mokytojai. Konferenciją 
sveikina YMCA’os atstovas. Nieder- 
sachsų apygardos BCT atstovas, raštu 
Liet. Mok. Profesinė sąjunga ir 
Švietimo Valdyba. »

Vyr. insp. M Krikščiūnas savo 
pranešime Lietuvių švietimas Anglų 
zonoje plačiai išaiškino švietimo or
ganizacijos schemą ir jos institucijų 
santykius su visais vadovaujamais 
ir mus valdančiais veiksniais. Pa
staruoju metu suformuotos apygar- 
dinės komisijos (Anglų zonoje) švie
timui tvarkyti, į kurias įeina oku
pacinės valdžios atstovas, vokiečių 
švietimo ministerijos atstovas ir po 
vieną kiekvienos tautybės trem
tinių atstovą. Per šias komi
sijas dabar ir bus stengiamasi 
komisijas dabar ir bus stengiamasi 
koordinuoti visą zonos švietimą. Mo
kyklų padėtis yra žymiai pablogė
jusi: dėl nepaprastai blogo maitini
mo, dėl mokinių ir mokytojų suma
žėjimo ir dėl kitų (vairių, dažniau
siai nuo vietinių sąlygų priklausan
čių trukdymų. Padėtis dar rodo 
tendencijos blogėti, bet lietuviška 
mokykla vis dėlto yra pasiryžusi vi
sus sunkumus nugalėti ir išsilaikyti 
ir sunkiausiose aplinkybėse. Anglų 
zonos švietimo padėtis matyti iš šių 
skaičių: 1947 m. pradžioje visoje zo
noje buvo: valkų darželiuose 1038, 
pradžius mokyklose 1873, gimnazi
jose 1198, prekybos mokykloje 78, 
amatų mokyklose 339, mokytojų kur
suose 31, dailės studijoje 8, jūrinin
kų mokykloje 32, Pabaltijo univer
sitete 299, vokiečių universitetuose 
354; iš viso — 5250 besimokančių 
vaikų ar mokslus einančio jaunimo.

Dėl skryningų, kurie labai skau
džiai palietė kai kurias stovyklas, dėl 
emigracijos ir kitų pasunkėjusių są
lygų per šiuos mokslo metus moki
nių ir studentų skaičius gerokai su
mažėjo. Šiuo metu yra šitokia Anglų 
zonos mokinių, mokyklų if moko
mojo personalo statistika:

44 valkų darželiai su 61 auklėtoja 
ir 1003 vaikais,

40 pradžios mokyklų su 125 mo
kytojas ir 1673 mokiniais,

10 gtmn: ir 5 progimn. su 223 mo- 
kytojais ir 1087 mokiniais,

3 amatu mokyklos su 47 mokyto- į 
jais ir 309 mokiniais,

1 jūrininkų mokykla su 10 lekto
rių ir 21 klausytoju,

1 Pabaltijo universitetas su 45 
pers, nariais ir 136 stud.,

vok. universitetuose apie 300 stud. 
Iš viso 511 mokomojo personalo ir 

4509 moksleiviai.
“Mokytojų problema tolydžio sun

kėja, nes klasių skaičius dar vis 
lieka beveik tas pat, o mokytojų 
emigruoja. Dėl emigracijos visai iš
nyko prekybos mokykla, dailės stu
dija, sunkiai laikosi jūrininkų mo
kykla. Labai sunkioje padėtyje yra 
amatų mokyklos, nes joms labiausiai 
trūksta darbo priemonių, o iš glo
bojančių įstaigų visai nesulaukiama 
jokios paramos (gal net trukdymų 
patiriama). Didžiausius pasikėsini
mus atlaikė Pabaltijo universitetas.

Iš viso konstatuota, kad mokyklų 
padėtis visiais atžvilgiais yra nepa
prastai sunki. Tačiau mokytojai ir 
vadovybės, turėdami prieš akis ne
paprastai didelius lietuviškos mo
kyklos uždavinius ir jos reikšmę tau
tos išlikimo sargyboje, įtrempė visas 
pastangas, kad lietuviška tremties 
mokykla išliktų deramoje aukštumo
je. Daroma žygių, kad ir tuose 
kraštuose, kur išvyksta mokyklinio 
jaunimo, būtų sudarytos sąlygos kur
tis lietuviškam švietimui.

Švietimo Valdybos paruoštame pra
nešime, kurį taip pat darė vyr. insp. 
M. Krikščiūnas, plačiai buvo nu
šviesta tremties mokyklos ir švieti
mo organizacijos istorija. Pranešta 
ir paaiškinta visa eilė mokyklas 
tvarkančių nuostatų ir nutarimų. 
Tremties mokyklos tvarkosi ir vei
kia vadovaudamosi Nepr. Lietuvos 
Švietimo (statymu ir Lietuvoje susi
dariusiomis švietimo tradicijomis. 
Mokykla auklėja tautiškai krik
ščioniškoje dvasioje. Mokyklose lei
sta veikti skautų ir ateitininkų or
ganizacijoms. Prašoma leidimo veikti 
kudirkiečiams. Visose vakarinėse zo
nose veikia: 78 vaikų darželiai su 
148 auklėtojomis ir 2280 vaikų; 88 
pradžios mokyklos su 364 mokyto
jais ir 3655 mokiniais; 24 gimn. ir 
16 progimn. su 713 mokytojų ir 3122 
mokiniais; 6 specialios mokyklos su 
81 dėstytoju ir 437 klausytojais. Vo
kiečių universitetuose studijuoja apie 
2000 studentų.

Bendruosiuose posėdžiuose skaitė 
paskaitas: Dr. Vydūnas „Šviesos ir 
gyvybės slėpiningumas“; profj. M. 
Biržiška paskaitoje „XVI-jo am
žiaus reikšmė Lietuvos kultūros 
istorijoje ir jos nustatymo svarbu
mas mūsų mokyklos darbui" labai 
plačiai analizavo 16-ojo amžiaus Lie
tuvos valstybinio ir visuomeninio 
gyvenimo veiksnius ir iškėlė to am
žiaus reikšmę tolimesnei Lietuvos tybė — žmogus (Truman, JAV), „Ar 
kultūrinei raidai. Prof. Ve. Biržiška kas gali būti brangesnio už žmogų?“ 
paskaitoje .Keturių šimtų metų (Attlee, D. Britanija), „Prieš žmo- 
lletuvių knygos kelias“ iškėlė dau- gaus vertę visos brangenybės niekai“

gybę labai įdomių faktų mūsų 
raštų istorijoje.

Atskiruose lituanistų posėdžiuose 
prof. V. Maciūnas skaitė paskaitą 
„Antanas Strazdas naujų dokumentų 
šviesoje“ ir, pasiremdamas jo paties 
Vilniaus archyvuose surastais doku
mentais, nauja šviesa nušvietė kai 
kuriuos A. Strazdo asmenybės bruo
žus. V. Cižiūnas paskaitoje „Gyvo
jo žodžio kultūros ugdymas trem
ties mokykloje“ kvietė mokytojus 
sukoncentruoti visą dėmesį į gyvojo 
lietuviško žodžio grožį ir tą žodį 
ugdyti visomis priemonėmis išeinant 
net už mokyklos sienų. A. Rinkū- 
nas paskaitoje „Lietuvybės ugdymas 
lituanistikos dalykų dėstymo pagel- 
ba" išdėstė tuos pavojus, kurie gre
sia jaunimo dvasiai tremtyje, ir 
kvietė lituanistikos dalykų dvasia, iš 
kurių dvelkia gyvoji Tėvynė, per
sunkti visą mokyklą. Pr. Naujokai
tis paskaitoje apie lietuvių lyriką 
apibudino naujosios lietuvių lyri
kos idėjinius ir estetinius pagrin
dus ir išryškino tuos momentus, 
ties kuriais reikėtų sustoti tremties 
mokykloje; antroje paskaitoje „Lite
ratūros dėstymas tremties moky
kloje“ davė pluoštą metodinių nuro
dymų dėstant literatūrą ir atkreipė 
dėmesį į tuos lietuvių literatūros 
momentus, kurie labiausiai ugdo 
tautinį charakterį ir kuriuose sti
priausiai yra pasireiškęs kūrybinis 
lietuvių tautos genijus.

Matematikų ir fizikų sekcijoje 
prof. V ik t. Biržiška skaitė dvi pas
kaitas — „Matematikos esmė“ ir 
„Matematika istorijos šviesoje“; insp. 
M. Krikščiūnas „Matematikos 
kurso apimtis ir mokymo metodas 
aukštesniojoj mokykloj“; prof. K. 
Rindzevičlus — „Fizikos dėstymas 
tremties mokykloje".

Bendrajame konferencijos užbai
gos posėdyje priimti sveikinimai 
VLIKui, Švietimo Valdybai, TT val
dytojui, LRK ir BALFui, švietimo 
vadovams okupacinėje valdžioje ir 
IMCAi.

Priimta eilė svarbių rezoliucijų: 
Vykdomajai Tarybai, Švietimo Val
dybai, Vyr. Inspektoriui, LTB Vyr. 
K-tui,; lietuvių kalbos ir kitiems 
mokytojams ir visuomenei. Jose 
pabrėžiamą reikalas globoti ir išsau
goti mokytojus (ypač lituanistus) 
išsisklaidant tremtiniams po platųjį 
pasaulį; atkurti pasaulio lietuvių są
jungą; atkreipti visų lituanistų, kul
tūros veikėjų ir visuomenės dėmesį 
į gyvojo lietuviškojo žodžio saugo
jimą ir ugdymą; paruošti ir jau pa 
ruoštus išleisti tremties mokyklai 
būtinai reikalingus vadovėlius (pir
moje eilėje lituanistikos dalykams); 
atkreipti LTB komitetų dėmesį į 
tuos tautiečius, kurie savo vaikus 
leidžia į kitataučių mokyklas. Nu
tarta prašyti „Žingsnių“ redakciją, 
kad konferencijos darbus ir nuta
rimus išspausdintų minimam žur
nale.

Konferencija buvo darbinga ir

TRUMPAS PLOKŠČIŲ ISTORIJŲ KURSAS

Lietuva dar

Gyvename visokio santūrumo ir 
taupymo laikus. Jau nuo 1939 IX. 
1 d. praktiškais sumetimais viskas 
imama ne sąvokomis ar žodžiais, bet 
raidelytėmis vadinti: NKVD (iš ru
siško lietuviškai išvertus: nežinau, 
kada namo grįšiu), SAVIVALDA 
(saugokis apgaulingo vokiečio ir 
visuomet atsimink: 
atgims) ir t. t. Ghette uždaryti žydai 
iš viso ir vardo neturėjo, buvo pažy
mimi daiktu — Siono žvaigžde, 
kacetininkai — trikampiais lopukais 
ir numeriais, kaip trečiaisiais po 
karo metais mes, tremtiniai, įprasti
niu DP. Tąsią pat, laikams kintant, 
kintą ir žodynas ir enciklopedijos. 
Pvz., paskutinė „Encyclopoedda Bri
tannica“ laida penktus puslapius 
skiria žodžiui atomas.“ Pirmojoj lai
doj iš 1768 m. atomui tebuvo pa
skirta 4 eilutės. Bet • paskutinėj lai
doj pranyko žodis „amūras“, kuris 
pirmojoj laidoj turėjo net 5 psl. 
erdvę. Kaip matome, atomas pra
ryja amūrą . . . Arba, va, 1945metais 
vokiečių spauda Hitlerio laikų kon
centracijos stovyklas vadino tikrinio 
vardo santrauka — KZ, šįmet jau 
daugumas ima tai vadinti „Sammel- 
stellen fūr die politischen Hžiftlinge“ 
(surinkimo vieta . . .) kitąmet, tur 
būt, iš KZ padarys „klubus“, dar po 
poros metų — „kolonijas“, o dar 
vėliau, kaip „OB“ spėja — „poilsio 
namus“.

Š|met Vakarų Europoje normaliu 
žmogumi yra tas, kuris minta iš noi- 
mos, o Rytų Europoje — tas, kuris 
atlieka penkmečio grafiko nustaty
tąją išdirbio („Tiesos“ nomenklatū
ra) normą. Gal būt, kiti žodį krema
toriumas aiškins kaip „kremo dirb
tuvė", o reformacija, kaip reformų 
(moteriškų apatinukų) dirbtuvė“ ir 
t. t.

I. Ar žmogus gali būti vargšas? 
Esama visokitų nuomonių, bet, fizikų 
teigimu, nei viena ligšiolinė nėra 
tiksli. Tereikia pradėti eksploatuoti 
intraatominę atomų energiją ir pa
aiškės, kad paprastas žmogelis yra 
vertas visą milijardą dolerių. Gal 
kas netikite? prašom, šit prekybinė 
aritmetika: kilogramas bet kurios 
substancijos turi 21.5Q0 milijardų 
milltermljų arba 2 milijardus kilo- 
vat — valandų. Imant tad šio meto 
kainą, akmuo, sveriąs 1 kg, turi su- 
kondensuotos energijos už 18 mili
jonų dolerių, o žmogus, sveriąs 65 
kg — per vieną milijardą dolerių!

Kaip matome, žmogus yra turtin
gas.. vargšas, o kas svarbiausia—ne 
kiekvienoje biržoje lygiai perkamas 
ir parduodamas. Vakaruose jo kur
sas šitoks: „Pati didžioji mūsų ver-

gyvai įtraukė visus klausytojus į Štai po ranka spaustuvėje spaus- 
aktyvų įvairių profesinių ir kultu- dinto „Žingsnių“ žurnalo du nume- 
rinių klausimų svarstymą. riai (9 ir 10, ankstesnieji buvo ro-

Dalyvis tatoriumi spausdinti). Iš dviejų nu-

V. K. Jonynas: J. Tumo-Vaižganto portretas.
Medžio raižinys, 1934.

DAIL. V. K. JONYNO MONOGRAFIJA
Karo ir okupacijos metais mažai, 

beveik nieko, nėra mūsų išleista 
gražaus bei gražiai. Skurdas įsivieš
patavo gyvenime; jis lydi ir leidyk
las bei leidinius. Baugu darosi, kad 
netekę nepriklausomybės, mes labai 
sparčiai pradedame skursti. Tary
binė okupacinė Lietuvos valdžia net 
propagandai, kuriai nieko nesigaili, 
nieko neišleidžia ne tiktai gražaus, 
bet ir pakenčiamo. Ir knygą ir lai
kraštį dabar Lietuvoje apnyko bai
sus skurdas. Tarybinė Lietuvos 
valdžia beįstengia leisti tiktai 47 
periodinius leidinius, kurių daugumo 
vardas „Tiesa“, kai tuo tarpu Ne
priklausomoje Lietuvoje buvo apie 
500 periodinių leidinių. Ir tie tary
biniai leidiniai ubagiški visais atžvil
giais.

Mes, tremtiniai, juk esame nelai
mės žmonės, netekę ne tiktai tėvy
nės, bet ir turto. Bet gi mūsų leidi 
niai, palyginus su sovietiniais, yra 
tikrai „buržujiški“. Dabar gi pasirodė 
ištisa jau eilė leidinių, kuriuos ma
lonu laikyti ant stalo ir pasigrožėti. 
Ypatingai puošnus, gražus ir estetiš
kas tremties leidinys yra Aleksio 
Rannito paruoštoji dailininko V. K. 
Jonyno monografija, trumpai' pava
dinta „V. K. Jonynas“, išleista Edi
tions arts et sciences Baden-Baden,

(Bidault, Prancūzija); Rytuose kur
sas toks: „Jei žmogus neatlieka par
tijos ir vyriausybės uždedamų pa
reigų, jis ne tik nieko nevertas, bet 
ir trukdo pažangą“ (LTSR švietimo 
ministro pareiškimas), „Toks žmogus, 
kuris nepaiso vyriausybės ir parti
jos pareigų ir vinio nevertas (iš L. 
Janušytės feljetono per Vilniaus ra
diją 1946 m.; tais metais uknoliai 
LTSR šunbiržėj buvo po 5 rb.). O, 
an, Robotnik“ pranešimu, buvusioj 
koncentracijos stovykloj Ošwięcime 
sargybiniai, paskirti tvarkai daboti, 
patys netvarką daro, nes sudegintų 
kalinių pelenus pardavinėja po 
10.000 zlotų vežimą. Įvežimą „Kruž- 
nica“ nuomone, gali tilpti 100 lavonų 
pelenai — kitaip tariant, ne ką už 
uknolius brangesnis žmogus ir da
bartinėje Lenkijoje. Gen. Ulrych 
vienos parodomosios bylos metu 
Maskvoje, ( kaltinamuosius rodyda
mas pirštu, sušuko: „Tokiems šunims 
ir kulkos gaila“. Skodos apyskaitiniu 
metraščiu pasiremiant, šautuvo kul
kos savikaina Tarybų Sąjungoje 
1938 metais buvo kažkas apie kapei
ką. Ne kitaip žmogų vertino ir ru
dojo totalizmo valdovai . . .

II. Mainų gadynei sugrįžus. „Tele- 
graf“ praneša tdkj vaizdelį iš Kie- 
lio: Mano draugui buvo pasiūlyta 
svaras sviesto už 320 Rm., neturėda
mas tiek pinigų, paėmė kreditan. 
Pusę svaro atidavė žmonai, o už kitą 
pusvarį krautuvėj gavo 50 papirosų. 
10 papirosų pasilaikė sau, o 40 papi
rosų smuklėj paleidom apyvarton ir 
gavom butelį degtinės ir butelį vyno. 
Vyną parnešėm namo, o su degtine 
išvykom kaiman, kur už tai gavom 
2 svarus sviesto. Kitą dieną mano 
draugas 1 svarą nunešė tam, iš kurio 
buvo 
mat, perbrangu. švaraus pelno, už 
kurį nesumokėjom jokio mokesčio, 
buvo: pusantro svaro sviesto, butelis 
vyno ir 10 papirosų.

Bet esti ir kitokių mainų, apie 
kuriuos rašo „Samedi Soir“: Nūrn- 
bergo bylos metu už 2 ar 3 ameri
koniškas cigaretes buvo galima gauti 
Papeno, Sauckelio arba Schachto 
autografas. Goringo, Hesso ir Kei- 
telio autografas atseidavo 20 ameri
koniškų cigarečių. Po sprendimo pa
skelbimo autografai pabrango: už 
Gbringo mokama 10 dol., už Keitelio 
— 7 dol., už Hitlerio — 5 dol. (mat 
pasirodė daug falsifikatų).
Rytuose (politine prasme) pasitaiko 
ir tokių mainų:

„Tygodnik Powszechny" skiltyse 
randame žinomo lenkų literato ir 
muzikos kritiko J. Waldorffo laišką, 
kuriame jis pažodžiui rašo: „Apie 
save galiu pasakyti, kad, iš tikrųjų, 
pakeičiau politines pažiūras. Prieš 
karą buvau nacionalistas. Šiandie 
jau nebesu nacionalistas. Nėra nei

gavęs, ir atsisakė pirkti,

ANGLŲ ZONA TAIP PAT TURI SAVO KULTŪROS ŽURNALĄ

1947. Freiburgas/Br.
Labai gerai padaryta, kad mono

grafija sąmoningai paruošta repre
zentacijai kitataučių tarpe, nes iš
leista ir labai gražiai ir net keturio
mis kalbomis — lietuviškai, prancū
ziškai, angliškai ir vokiškai. Pasau
linio masto dailininkas išleistas 
didžiosiomis pasaulinėmis kalbomis, 
kurių intelektualai gyvai domisi, 
supranta ir moka vertinti visus kul
tūrinius < reiškinius.
Aleksis Rannitas V. K. Jonyno mo
nografiją parašė suglaustai, aiškiai 
ir suprantamai kiekvienam žmogui. 
Vis dėlto ji duoda dailininko vaizdą. 
Gilesniam gi meno vertintojui bei 
študijuotojui padės monografijon 
(dėtos 48 darbų klišės. Tai daugiau
sia didžiosios knygų iliustracijos: 
Donelaičio „Metai“, Goethes „Jau
nojo Verterio kančios“, Prosper Me- 
rimee „Lokys“ ir kitos.

Leidinys palyginti gerame popiery, 
heblogai tekniškai atspaudintas ir, 
kas svarbiausia, estetiškai išleistas.

Tikrai gražus ir svetimtaučių 
tarpe platintinas leidinys, ne tiktai 
patiems sau, ypač jaunimui, nau
dingas.

Lauksime daugiau tokių pasiro
dant. J. Kardelis. 

manomą, kad ir ateityje nepakeisčiau dailia brošiūra informuoja savo ka- 
pažiūrų, kadangi, mano manymu, rius apie komunizmą. Pačiu būdin- 
politinės piliečių pažiūros privalo guoju komunisto bruožu paduodama 
būti politinės padėties valstybėje 
funkcija. Bevartydami LKP (b) 
„Tiesą“, randame, deja, ir savo tė
vynėje- ne vieną režimo charakterį.

III. Kelionė į politinę geografiją. 
Klimatą, Gerbiamieji, išjausite teks
tą beskaitydami. Važiuojam:

1. Stetine, „Daily Mirror“ praneši
mu, britą jūrininką ištiko didelis 
nemalonumas. Jis, iškilmingai pa
sirėdęs, išėjo pasižiūrėti miesto ir 
žmonių. Po poros valandų pagrįžo j 
laivą visai nuogas, teprisidengęs 
vietos oficiozu.

2. „New Leader“ korespondento 
teigimu,. Lenkijai atitekę Rytprūsiai 
— šitai klaiki dykuma. Važiuok va
landą ir kitą ir nieko nesutiksi. Kas 
iš įrengimų ir trobesių neišvežta J 
Rytus, sudeginta (gulų,' kurios 80% 
moterų užkrėtė venerinėmis ligomis. 
Sodybų vietoje teauga kiečiai. Atsi- 
kėlusieji lenkai neturi jokio invento
riaus, tik valią gyventi. Mačiau mo
telį — rašo korespondentas: — kuri 
turėjo 3 vištas ir kas . naktį jas pasi
imdavo su savim į lovą, bijojo, kad 
kas nors nepavogtų.

3. „New Chronicle“ praneša, kad 
Berlyne pavasarį bulvių tona atsei- 
davo 8.000 Rm., o valstietis iš val
džios už toną bulvių tegaudavo 76 
Rm. Bulves valdžia vartoja degtinės 
varymui. ’ Pusė sovietų zonos biu
džeto (apie 5 milijardai Rm.) pa
dengiama iš įplaukų už degtiną. 
Prieš karą vokietis darbininkas už 
didesnę taurelę degtinės mokėdavo 
10 minučių darbo, o dabar — 4 
dienas darbo.

4. IP žiniomis, lenkų Pamaryje, 
Chelmžoje, statoma didžiausia deg
tinės varykla, kuri per metus paga
mins 5 milijonus litrų spirito. Ryšium 
su plintančiu girtavimu katalikų sa
vaitraštis rašo:

„Dirbti — dirbame, atstatomasis 
darbas — vyksta, bet kodėl žmonės 
nuobodžiauja? Kodėl virš Lenkijos 
kybo keista nepasitikėjimo, suabejo
jimo, nevilties ir sustingimo migla, 
o lenkiškoji provincija šiandie yra 
tiesiog sapne paskendusi šalis, kur 
pilkšvą prieblandą ir nuobodžiau
jančių bei išvargusių žmonių nuo
taiką tepraskaidrina degtinė?“

„Nowiny“ paaiškina: Žmonėms 
reikia ne degtinės, bet-laisvės.

5. „Daily Telegraph“ pranešimu, 
maršalui Tito įsakius Jugoslavijoje 
uždrausta amerikietiški šokiai, o 
džiazas pavadintas „juokingu bur
žuazinio pasaulio reiškiniu“, jo gi 
(taka „laukinė ir demoralizuojanti“. 
Kiek atmintis siekia, tą patį apie 
džiazo ir JAV muzikos nemoralumą 
kalbėjo ir kažkoks Hitler.

6. JAV karo departamentas' spe-

merių jau galima susidaryti kiek 
pilnesnis vaizdas, jau galima pajus
ti laikraščio veidas.

Laikraščio išvaizda yra kukli, be 
pretenzijų. Viršelis dail. A. Puo
džiūno. Knygelės formato, 64 psl. 
dydžio. Spausdinamas Stadės vokiš
koje spaustuvėje, turinčioje šiek 
tiek lietuviškų spaudmenų. Redak- 
torius-žinomasis lituanistas Petras 
Būtėnas, leidėjas Antanas Kaspe
ravičius.

Pirmajame numeryje redaktorius 
ir leidėjas tarp kitų dalybų taip 
pasisako apie žurnalo uždavinius: 
„Mes nemanom ir negalim kalnų 
nuversti, būdami eiliniai kultūrinin
kai . . . Turėdami prieš akis šiuos 
400 metų sukakties metus nuo pir
mosios spausdintos lietuvių knygos 
išleidimo, neišleidžiame iš akių ir 
Anglų zonos lietuvių skaitytojų bei 
jų interesų, turinčių atspindėti šiame 
žurnale. Kol sąlygos leis tą kultū
ros žurnalą leisti — leisime, Ir jis 
bus taikomas visiems lietuviams, t. 
y. savo dvasia jis eis Lietuvos keliu 
ir savo turiniu stengsis tenkinti 
visus tautiečius . . .

Abiejuose numeriuose daugiausia 
vietos skirta literatūrai ir knygai. 
Iš poetų čia su savo kūryba daly
vauja Pranas Kozulis, Juozas Mik- 
štas, Jonas Minelga. Išspausdintos 
7 A. Vienažindžio dainos (labai pra
vers mokykloms). Mokyklų ir lite
ratūros mėgėjų reikalams duodamas 
Dr. A. Rukšos išverstas Vergilijaus 
„Eneidos“ pirmosios giesmės frag
mentas (numatoma ir daugiau iš
spausdinti. Be to apie Vergilijų to 
paties autoriaus (dėtas ir straipsnis). 
Jurgis Jankus davė novelę „Pasiti
kėjimas“, Aloyzas Baronas vaizdeli 
„Įtikinimas“, Albinas Marius Kati
liškis — „Nuobodžios valandos.“ 
Literatūros ir lietuviškos knygos 
istorijai prof. Ve. Biržiška per du 
numeriu pateikė net tris straipsnius 
— „Lietuvių pasaulietinės literatū
ros užuomazgos“, „Nežinomas 18 a 
poetas Tadas Jurevičius“, „Seniau
sias lietuviškas laikraštis ir jo re
daktorius N. P. Ostermeyeris“. A. 
Vienažindžio asmenį ir poeziją na 
grinėja A. Samušis straipsnyje 
„Kun. Antano Vienažindžio gyveni
mo kelias ir kūryba“. Redakcijos 
vardu rašoma apie mirusį Balį 
Sruogą. Dr. J. Balys įduoda straips
nelį „Lietuviškos knygos ir kultūros 
ateitis Amerikoje“. Vydūnas kiek
viename numeryje spausdina po 
dalykėlį: filosofinio pobūdžio str. 
„Skirtingo žmonių elgesio priežastis“ 
ir biografinis straipsnelis apie <įr. 
V. Bruož( „Pamirštas Birutinirtkas.“ 
Pati redakciją nagrinėja Vydūno 
kalbos ypatumus.

. Iš kitos rūšies minėtini didesni 
straipsniai. V. Cižiūnas antrame nu
meryje duoda ištrauką iš ciklo „Apie 
tautos būdą ir likimą“ — „Tautos 
būdo esmė ir raida.“ Emigracija be
sidomintiems bus įdomus žinomo 
geografo doc. T. Daukanto per abu 

tai, kad jis priešingas demokratijai, 
nori smurtu nuversti dabartinę 
Amerikos vyriausybę. Kaip gi pa
žinti kas komunistas? Nagi, šit kaip:

„Komunistas yra tas žmogus, kuris 
daro tai, ką jam įsako partija; jis 
sutinka su viskuo, ką rašo partinė 
spauda ir visuomet remia Sovietų 
vyriausybės politiką.“ •

7. Sovietų žinių agentūra TASS 
pranešė, kad Tarybų Sąjungoje 
klesti tikybinė literatūra ir spauda. 
Be kita ko, paminėjo, kad .Katalikų 
Bažnyčia išleidžia didelį kiekį naujų 
brevijorių". „Tablet“ ryšium su tuo 
kreipėsi į TASSo skyrių Londone ir 
paprašė brevijorių anglų kunigų se
minarijoms. Atsąkymo iki šiol nesu
laukta.

8. „L’Aurore“ rašo: Ačiū Suomijos 
premjerui turime naują nepriklau
somybės definiciją. Jis neseniai pa
reiškė, kad „Suomijos, kaip nepri
klausomos tautos, ateitis priklauso 
nuo Rusijos“. Turėjome iki šiol „vai 
ruojamą laisvę, „liaudies teisingu
mą? ir t. t. Dabar į kolekciją pri
buvo: „nepriklausomybė, kuri pri
klauso . . .“

9. L. Fisher knygoje „Didysis 
iššaukimas“ rašo: „Aštuonl miestai 
pavadinti Stalino vardu, tai: Stalin
grad, Stalingorsk, Stalinabad, Stalin, 
Stalino, Stalinir, Stalinissi, Stalina- 
vul . '. .“

10. Šiandie, kai kiekvienas kalba 
apie karą, tiesiog sunku patikėti, kad 
yra pasaulyje tauta, kuri neturi 
žodžio „karas“ ir nežino, ką tai reiš
kia.

Ta atsilikusi tauta -yra eskimai. 
IV. Londonas juokiasi

1. ’Vienos zonos vokiečiai šneka:
— Jei dar ilgiau mums švies rau

dona saulė, vėl būsime rudi . , .
2. Rusijoje nutarta pastatyti pa

minklas Puškinui. Paskelbas konkur
sas paminklo projektui. Gauta įvai
rių: Puškinas įkvėpimo valandą, 
Puškinas berašantis ir t. t Komisija, 
peržiūrėjusi visus projektus, nutarė 
pastatyti paminklą Stalinui su Puš
kino knyga rankoje.

3. Lenkijos premjeras Cyrankie- 
wicz vieną dieną į gatvę išeina su 
lietsargiu. Vienas iš palydos klausia:

— Kodėl su skėčiu, juk tokia puiki 
diena?

— Taip, bet Maskvoj, kaip radi
jas praneša, lyja, — atkirto premje
ras.

4. — Ar JTO pajėgs užbėgti už 
akių ateinančiam karui?

Ak, per dideli reikalavimai . . . 
Gerai jau bus, jei JTO nesukels 
ateinančio karo . . . 

J. Garšva.

numeriu einąs straipsnis „Argen
tina.“ Be to dar pora straipsnelių 
apie Angliją, o gale kultūrinės kro
nikos keli skyreliai: Rašytasis žo
dis, Mokslas ir menas, Lietuvos įdar- 
byje, Lietuviai tremtyje, Dabartis.

Iš žurnalo, redakcijos pasisakymo 
ir iš kreipimosi viešai ir laiškais J 
visą eilę įvairių sričių bendradar
bių ir tremtinių institucijų matyti, 
kad redakcija rodo daug paslanku
mo ir gerų norų spaustuvėje pra
dėtąjį spausdinti mėnesinį žurnalą 
padaryti rimtu kultūriniu periodi
niu leidiniu, kuriame galėtų atsis
pindėti ir tremties kultūrinio gyve
nimo veidas, ir lietuvių tautos ke
lio pagrindinės gairės, ir pasaulinių 
(vykių atspindžiai. Tačiau tai la
bai sunkūs uždaviniai ir ne iš karto 
realizuojami. Visą eilę vertingų 
straipsnių žurnalas jau ir dviejuose 
numeriuose išspausdino, bet pilnes- 
nio kultūrinio gyvenimo vaizdo dar 
iš tų kronikos skyrelių vis dėlto ne
galime susidaryti. Čia redakcijai iš 
tikro reikia geros talkos, į kurią, 
reikia tikėtis, ateityje ateis mūsų 
kultūrininkai. Be to ir pati redak
cija, turėdama labai ribotą žurnalo 
talpą, turėtų atsiunčiamą medžiagą 
taip sukondensuoti, kad jos kiek ga
lint daugiau būtų aprėpiama ir kad 
būtų išlaikyta proporcija (ypač mi
nint stovyklų kultūrinius pasireiški- 
rrius). Atrodo, kad ne visos Dabar
ties skyriaus politinės žinutės tiktų 
tokios paskirties žurnalui. Viena 
maža pastabėlė prie laikraščio kal
bos. Redaktorius yra puikus kal
bos specialistas. Tačiau ne visos 
kalbos retenybės, kurios įdomios 
kalbos specialistui, tinka Ir plates
nei visuomenei skirtame kultūros 
žurnale. Tokių kalbos retęnybių čia 
vienur kitur pastebima. Kuriais mo
tyvais pradėta rašyti poezija vietoje 
visiems įprastos poezijos?

Sveikiname „Žingsnius“, užsimoju
sius gražiai žengti lietuviškuoju kul
tūros keliu, linkime tobulėti, vis 
pilniau ir giliau apimti nužymėtuo
sius darbo barus, o ypač turėti kan
trybės ir išvermės sunkiame spaus
dinto lietuviško žodžio darbe.

Pr. N,

LYS LITERATŪROS 
KONKURSO REIKALU
Pakartotinai pranešame apie pas

kelbtą LVS-gos literatūros konkursą 
parašyti beletristikos veikalui — 
romanui ar novelių rinkiniui, kur 
būtų pavaizduota kova dėl Lietuvos 
laisvės ar lietuvių kultūros. Už ge
riausius veikalus skiriama dvi pre
mijos. Pirmoji premija 15.000 RM ir 
antroji 8.000 RM. Juos atspausdinus, 
autoriams bus sumokamas papildo
mas honoraras.

Konkurso skelbėjai gavo eilę pa
klausimų. Visi Jie liečia veikalų 
apimtį ir autorių teises. Į juos čia 
ir atsakome.

Kovą dėl Lietuvos laisvės ar lie
tuvių kultūros mes suprantame pla- 

, čia prasme ir nebūtina liesti pasku
tinį laikotarpį. Ta kova per šimt
mečius buvo vedama įvairiausiomis 
priemonėmis ir autoriai čia nevar
žomi. Veikalą premijavus, LVS-gai 
priklauso teisė lietuvių ir anglų kal
bomis i šleisti pirmąsis laidas. To
limesnės visos teisės paliekamos au
toriams.

Pageidaujant, konkurso terminas 
rankraščiams pristatyti nukeliamas 
j 1948 m. vasario mėn. 16 d. Ta 
data yra galutinė. Rankraščiai, jei 
kas nepajėgtų perrašyti mašinėle, 
gali būti ir ranka rašyti. Jury ko
misija, kaip buvo pranešta, bus su
daryta iš dviejų Lietuvių Tremtinių 
Rašytojų Draugijos valdybos ir dviejų 
LVS skirtų atstovų. Rankraščius rei
kia siųsti šiuo adresu: (14b) Pfullin
gen, Goethestr. 22, LVS Literatūros 
Konkursui.
ANDRIAUS KUPREVIČIAUS KON

CERTAI ŠVEICARIJOJE
Lapkričio pradžioje pianistas An

drius Kuprevičius koncertavo Švei
carijoje. Programoje buvo Debussy, 
Ravelio ir Chopeno kūriniai. Dvi 
koncertų recenzijas įsidėjo laikraš
tis ,Keue Zūricher Zeltung“ Ir vieną 
recenziją „Volksrecht“. Nors ir nu
rodoma kai kurių trūkumų, bet kon
certai įvertinti labai palankiai, su 
nemažu susižavėjimu. Taip pat 
publika labai gausiai juos lankiusi 
ir šiltai priėmusi.

Turime pastebėti, kad Kuprevičių 
muzikų ir pianistų yra ir daugiau. 
Vienas buvo likęs ' Kaune, kitas, 
likusiojo brolis, neseniai sugrįžo 
Lietuvon. Abu jie lengvojo žanro 
muzikai. O Andrius Kuprevičius yra 
visai kitų Kuprevičių šeimos.

SPORTAS PABALTIJO UNIVER
SITETE

— Lapkričio mėn. pradžioje Ham
burgo anglų YMCA pasikvietė sa- 
von svetainėn Pabaltijo Universiteto 
YMCA-os šachmatininkus (lietuvius 
ir estus) santykių užmezgimui bei 
draugiškam jėgų išbandymui šach
matų lentose.

— Pinnebergo vokiečių sporto va
dovybė pakvietė Pabaltijo Univer
siteto sportininkus (-kės) dalyvauti 
jų žiemos sezono mankštose. Mank
štoms vadovauja žinomi vokiečių 
lektoriai.

— Lapkričio 22 d.prof. Stepas Kai
rys davė simultaną prieš šešis šach
matininkus: p. Ivanauską, Dr. J. Yčą 
ir studentus: Narkevičių, Juršėną, 
Snarskį II ir Petrauską. Prof. S. 
Kairys visas partijas laimėjo.

— Lapkričio 23 d. „Vilniaus“ rū
muose buvo suruoštos šachmatų žai
bo žaidynės. Nepralaimėjęs nė vie
nos partijos, pirmąją vietą užėmė 
prof. St Kairys, surinkęs visus 7 
taškus.

— Žinomas biržietis lengvaatletas 
ir universiteto liet, lengvosios atle
tikos vadovas — stud. med. Kostas 
Astravas gruodžio mėn. išvyksta į 
Kanados kasyklas. (E. S.)
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BRONIUS MICKEVIČIUS - TEISĖS DAKTARAS
S. m. spalio mėn. 31 dieną Bon- 

nos universitete, išlaikęs nustatytus 
egzaminus, už vokiečių kalba para
šytą mokslini darbą iš teisės srities 
„Das Problem der Todesstrafe- 
abschafĮung“ diplomuotas teisinin
kas Bronius Mickevičius gavo teisės 
daktaro laipsnį.

Jaunasis mokslininkas yra gimęs 
1913 m. liepos mėn. 27 dieną Javi- 
donių kaime, Biržų apskrityje. Žei
melyje baigęs pradžios mokyklą, nuo 
1926 m. iki 1934 m. lankė Raseinių 
gimnaziją. Tais pat 1934 m. įstojo 
į Kauno V. D. universiteto Teisių 
fakultetą. Teisės mokslus kaip 
diplomuotas teisininkas baigė Vil
niaus. universitete 1940 m. pavasarį. 
Vilniaus teisme atlikęs teismo kan
didato praktiką, nuo 1942 m. pra
džios ėjo tardytojo pareigas Rasei
niuose.

1944 th. vasaros įvykių nublokštas 
į Vokietiją, kaip ir kiti tremtiniai, 
kentėjo tremties vargus ir pavojus, 
tačiau nepalūžo ir nenustojo noro 
siekti dar aukštesnio mokslo. Iš
mokęs gerai vokiškai ir dideliu 
darbštumu angliškai, 1946 m. gegu
žės mėn. 23 dieną įstojo į Bonnos 
universitetą ruoštis daktaratui. Dar
bą rašė pas prof. Dr. v. Weber. Vei
kale išsamiai išdėstoma mirties 
bausmės pagrindai ir praktika bei 
jos panaikinimo motyvai. • 

TUNTININKIŲ SUVAŽIAVIMAS
Lapkričio 30 ir gruodžio 1 dieno-vios tuntininko dail. Žilinsko deko

mis Schwabisch Gmūnd lietuvių 
stovykloje buvo suvažiavusios LSS 
Seserijos atstovės-tuntininkės. Su
važiavimo metu aptarta daug svar
bių Seserijos reikalų ir padaryta 
pranešimai iš kiekvieno tunto vei
klos. Vyriausioji Skautininkė J. 
Augustaitytė - Vaičiūnienė, besiarti
nančios emigracijos akivaizdoje, nu
rodė veikimo gaires, nušvietė są
jungos jubiliejinių metų reikšmę ir 
būdus juos švęsti bei padarė išsamų 
pranešimą apie Seserijos nuveiktus 
darbus. Tremtyje Seserija jau išau 
go, sutvirtėjo ir subūrė gausingą 
lietuvaičių skaičių po savo garbinga 
vėliava, sudarydama 16 atskirų skau
čių tuntų bei visą eilę skaučių sky
rių mišriuose tuntuose.

Vyriausiosios Skautininkės pava
duotoja vyr. sktn. Dr. Kesiūnaitė 
išnagrinėjo vyresniųjų skaučių klau
simą, sukėlusį gyvų diskusijų, ir 
referavo programų reikalą. Jos su
važiavimo galutinai priimtos ir pa
tiektos Pirmijos posėdžiui tvirtinti.

Didelį susidomėjimą sukėlė trys 
paskaitos: 1) Prof. St. Ylos ,,Išvi
dinės ir .išorinės kultūros sąveika“.
2) Pon. Novickienės „Lietuvės vaid
muo nepriklausomybės metais“ ir
3) Psktn. Augustinavičienės „Jau
nimas ir tautos reprezentacija.“

Suvažiavimas nutarė suaktyvinti 
Seserijos veiklą, jubiliejinius metus 
atžymėti skaučių konkursu, įvairiais 
darbais, spaudiniais ir tinkamai pa 
siruošti emigracijai. Jau spausdinama 
pagrindinė knyga „Skautybė Mer
gaitėms.“ Ruošiamas leidinėlis iš
vykstančioms sesėms bei tautiškų 
juostų ir atvirukų albumėliai. Aps
kritai suvažiavimas praėjo labai gy
vai ir atliko didelį darbą. Jį tin
kamai pravedė vyr. sktn. Dr. V. 
Barmienė.

Suvažiavimo proga buvo atšvęstą 
vietinio „Gabijos“ Skaučių Tunto 
metinės su tautiniais šokiais, plasti
ka ir deklamacijomis. Didelio este
tinio pasigėrėjimo kėlė gražios ža-

Hannoverio lietuvių progimnazijos direktoriui JUOZUI KAŠELIONIUI 
mirus, jo šeimai reiškiu nuoširdžią užuojautą

M. Krikščiūnas

Mūsų -mielam bendradarbiui
dir. JUOZUI KAŠELIONIUI

mirus, jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.
„Lietuvių Žodžio“ Redakcija ir Administracija.

PRANEŠIMAI
Darbo pasiūlymai

1. Britų šeimoms Anglijoj yra rei
kalingas tam tikras skaičius auklių, 
prityrusių virėjų ir kambarinių. 
Darbas būtų suteiktas tinkamoms 
savanorėms privačioj namų tarny
boj. ,

2. Kiekvienu atveju siūlomas dar
bas yra nuolatinio pobūdžio. Atitin
kamo darbdavio ar jo atstovo ne
delsiant būtų padarytas savanorių 
apklaus) mas.

3. Daugeliu atvejų į tą patį namą 
(šeimą) galėtų būti priimtos šeimų 
grupės, pav. vyras su žmona, moti
na su dukterimi ar seserimis, kur 
vyras galėtų tarnauti šoferiu ar 
daržininku.

4. Šiuo metu būtų laisvos vietos: 
1) virėjai, šoferiui ir kambarinei 
britų šeimoj, vykstančioj į Norvegi
ją dviejų metų laikui. 2) prity
rusiai virėjai ir patarnautojai anglų 
šeimoj pradžioj Vokietijoj, o paskui 
Anglijoj ir 3) auklės dviem anglų 
šeimoms, kurios greitu laiku grįžta 
Anglijon. BCT.

NAUJAS MATEMATIKOS 
VADOVĖLIS

Pranešama, kad Stade's Lietuvių 
Stovyklos Švietimo Skyrius visai 
baigia spausdinti Br. Ketarausko 
„Diferencijalinio ir integralinio skai
čiavimo pagrindus“ mokslo reika
lams. Mokyklos ir pavieni asmenys, 
norintieji šitą knygą įsigyti, teuž- 
sisako norimą knygų skaičių, pri- 
siųsdami už knygą po 18 (aštuonio
lika) RM, nes yra spausdinamas ne
didelis ęgzempliorių skaičius. Užsa
kymus siųsti šiuo adresu:

Lithuanian Camp, Pulverweg, 
(24a) Stade (Elbe).

Reikia pastebėti, kad Dr. Br. 
Mickevičius tame pat Bonnos uni
versitete lygiagrečiai studijavo ir 
dabar tebestudijuoja medicinos mok
slus. Sėkmingai atlikdamas visus 
praktikos ir egzaminų darbus yra 
jau pasiekęs ketvirtą semestrą.

Linkime nenuilstamajam mokslo 
mylėtojui ištverti pasirinktame ke
lyje ir netrukus sulaukti to laimingo 
laiko, kad įgytąsias žinias galėtų 
pritaikinti mylimoje Tėvynėje. N.

Dr. Bronius Mickevičius

racijos. Metinių proga „Gabija“ su
silaukė labai daug sveikinimų. „Ga
bijos“ tuntininkė sktn. Kodaitienė 
nuoširdžiai atliko šeimininkės parei
gas ir įvairiu būdu rodė gražią 
paslaugą suvažiavimo dalyvėms.

A. Kr.
IŠ OLDENBURGO

— Oldenburgo ap. Unterm Berg 
lietuvių stovykloje nuo š. m. gruo
džio mėn. 1 d. prasidėjo medžio ap
dirbimo kursai. Kursams vadovauja 
tos srities specialistas p. Jokubaus- 
kas, Jokubausko priežiūroje jau ku
ris laikas veikia medžio apdirbimo 
dirbtuvės, kurių gaminiai ypač labai 
mėgiami svetimtaučių.

— Wehnen lietuvių stovykla iki 
šiol neturėjo kooperatyvo. Padidėjus 
stovyklos gyventojų skaičiui, nutarta 
kooperatyvas įsteigti. Išrinkta val
dyba iš p. p. Karaliaus, Pašilio ir 
Vizgaičio. Al. Gintas
JAU TRYS SEIMŲ TRANSPORTAI 

ANGLIJOJE
Į Angliją atvyko trečiasis šfeimų 

transportas. Viso 92 asmenys (mote
rys ir vaikai). („Britanijos Lietuvis“ 
19 nr.).

IS ANGLŲ ZONOS Į JAV
Ligšiol iš Anglų okupacinės zonos 

į JAV gali išvykti tik ypatingai pri
vilegijuotieji. Dabar iš Detmoldo iš
vyko prof. inž. J. Čiurlys, konserva
torijos prof, pianistė E. Ciurlienė ir 
išraiškinio šokio solistė E. čiurlytė. 
Abudu pp. Čiurliai išvyko per 
Prancūzijos Havro uostą (XII. 9.), o 
p. Čiurlytė per Bremeną (XI. 29).

Kada palengvės išvykimas į 
JAV ir iš Anglų okupacinės' zonos?

KARANTINAS AUGUSTDORFE 
PANAIKINTAS

Augustdorfo stovykloje gydytojai 
buvo konstatavę vaikų paralyžiaus 
susirgimą, dėl to stovykla buvo už
daryta. Kadangi daugiau susirgimų 
nepasireiškė, tai po dviejų savaičių 
karantinas panaikintas.

SPAUDOS PLATINTOJAMS
Spaudos Skyrius Detmolde prašo 

visus spaudos platintojus iki 21.' 12. 
47 atsiskaityti už išplatintas knygas: 
„Angliški ’ Pasikalbėjimai“ ir „Tau- 
nienės Bičiuliai“.

GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 
YRA KNYGA

Spaudos Skyriuje Detmolde, 
Wittjestr. 14, galima užsisakyti šias 
naujas knygas:

1. „Anglų Kalbos Skaitymai“ (su 
žodžių vertimu ir kai kurių po- 
posakių paaiškinimais).

2. „Kelionė į Lietuvą“, gausiai 
iliustruota A. Giedriaus pasaka 
vaikams.

Be to dar galima gauti šiuos ank
stesnius leidinius:

1. „Angliškai Lietuviams“ Nr. Nr.
1, 2, 3 ir 4,

2. A. Giedriaus, „Taunienės Bi
čiuliai“, pasaka vaikams,

3. „Tėvynes Šešėlyje“, Nr. 1, 3 ir
1947 m Nr. 1.

Baigiama spausdinti:
1. „Angliški Pasikalbėjimai“ II

papildyta laida.
2. „Tėvelių Pasakos“, liaudies pa

sakos vaikams, parengė A. 
Giedrius Gausiai iliustruotos.

3. „Daili Saulutė“, Dail. Z. Kolbos
piešinių albumas vaikų dar
želiams ir mokykloms.

PAIEŠKOJIMAI
BCT ieško tūlo PARACHNO- 

WITCH, gimusio 1929 mt. kovo mėn. 
4d. Paskutinė gyv. vieta Kaunas 
arba Habichtsberg — Hela. Ieško
masis, rusams artėjant į Lietuvą 
persiskyrė su savo tėvais. Žlnan-

LIETUVIAI AUGUSTDORFO STOVYKLOJE
Gruodžio 6—7 dienomis sukako 

metai, nuo dalies lietuvių perkėlimo 
iš Detmoldo ir Hiddeseno stovyklų 
į Augustdorfą. Anksčiau Augustdorfe 
buvo vienalytė didelė lenkų stovykla. 
Prieš metus ten įkurta ir pabaltiečių 
filija su atskira virtuve ir maisto 
sandėliu, aptarnaujamu pačių pabal
tiečių

Stovykloje šiuo metu yra 315 lie
tuvių (94 vyrai, 98 mot., 113 vaikų), 
660 latvių, 80 estų ir 1700 lenkų. 
Didžiausias lietuvių skaičius buvo 
liepos mėnesį — 365. Į Angliją yra 
išvykę virš 20, į Kanadą 8, į Austra
liją 1. Tai pavieniai be šeimų asme
nys arba mažos šeimos be mažų vai
kų. Lietuvių bedruomenės pradžią 
čia sudarė Detmoldo-Hiddeseno lie
tuviai. Vėliau juos papildė iš Ober- 
casselio atkeltos Bonnos universiteto 
studentų šeimos, o dar kiek vėliau 
dalis iš Greveno atkeltų šeimų. Visi 
darbingi stovyklos žmonės dirba vie
nokį ar kitokį darbą. Nemažas skai
čius turi darbą Detmolde ir kasdien 
vienom ar kitom priemonėm turi 
vykti 12 km. Gana dažnai tenka pės
tiems nueiti 4 km. iki tramvajaus ir 
tokiu pat būdu grįžti. Įdomų kad 
yra žmonių, kurie, jų apskaičiavimu, 
per metus kelyje į tarnybą pėsčiomis 
yra sukorę netoli 2000 kilometrų.

Prie Augustdorfo bendruomenės 
priklauso ir apie 60 lietuvių, gyve
nančių Detmoldo mieste.

Augustdorfo lietuvių stovykla turi 
ir savo įžymybių. Juk iš čia ir dra
mos kolektyvas „Aitvaras“ paskutinį 
kartą išskrido su savo „Bubulio ir 
Dundulio“ gastrolėmis į plačiąsias 
vakarinių zonų erdves ir paskui 
amžinai suglaudė savo sparnus. Čia 
galutinai užgimė ir išėjo į gyvenimą 
tremtinių opera ... čia ji ir mirė. Čia 
beveik visa „Lietuvių Žodžio“ redak
cija, „Saulutės“ redakcija, „Skautų 
Aido“ redakcija. Veikia vaikų darže
lis, pradžios mokykla, gimnazija, va
dovaujama kun. Ign. Starkaus. Vei
kia anglų k. ir elektros instaliatorių 
kursai. Skautai yra įsirengę aikštelę 
su aukuru, su stiebu, į kurį minėti
nomis dienomis pakeliama trispalvė, 
su berželių tvorele, su primityviu 
skautišku kryžiumi . . .

Lietuviai tolimoje Indokinijoje: Kairėje karys p. Radavičius ties palme, vidury — su kitais lietuviais kariais 
iš svetimšalių legijono ir dešinėje — po bananu.

LAPKRIČIO 25 D. MINĖJIMAS BELGIJOJE
Dabar kiekvienas lietuvis savo 

širdyje turi nešiotis Lietuvos kario 
dvasią. Šia mintimi vadovaudamieši, 
Belgijos lietuviai angliakasiai š. m. 
lapkričio mėn. 23 d. Liege surengė 
Lietuvos kariuomenės šventės minė
jimą.

11 vai. 45 mln. Tilleur bažnyčioje 
buvo iškilmingos pamaldos, kurias 
atlaikė ir gražų pamokslą pasakė 
kun. dr. Pranas Gaidamavičius. Per 
pamaldas giedojo vyrų balsų kvar
tetas ir ponia Račinskienė solo.

13.30 vai. buvo minėjimas Tilleur 
parapijos teatro salėje. Tylos minute 
buvo pagerbti žuvę už Lietuvos 
laisvę kariai ir partizanai, o ponia 
Račinskienė pagiedojo „Kritusioms 

tieji apie šį asmenį prašomi pra
nešti BCT-Detmold, Wittjestr. 14.

BCT ieško tūlo GERR, kuris pas
kutiniu laiku Lietuvoje gyveno RO
ZALIMO miestelyje ir dingo drauge 
su kitais dviem vaikais. Žinantieji 
apie šį asmenį prašomi pranešti 
BCT-Detmold, Wittjestr. 14.

141. Brazilijos lietuvis Simas Bak
šys ieško savo žmonos, sūnaus ir 
brolio. Pranešti: K. Pažiūraitė, (13a) 
Eichstatt/Bay., E 182 d.

142. Keburis Povilas, gyv. Q M 
Techn. Labor Service Co 4060, Zeils- 
heim b. Frankfurt a. M., ieško But
kaus Roberto, paskutiniu metu gyv. 
Sventojoj-Palangoj. Žinantieji apie 
šį asmenį prašomi atsiliepti aukš
čiau minėtu adresu. Yra svarbių 
žinių.

143. BCT-ba, Į21a) Detmold, Witt
jestr. 14, prašo suteikti žinių apie 
šeimą, susidedančią iš Prano Burbos 
(gal Urbos), apie 45 m. -amžiaus, 
Apolonijos Burbienės (arba Urbie
nės) — Balsevičiūtės, apie 38 m. 
amž. ir 6 m. amž. dukrelės Lios 
Burbaitės (Urbaitės).

Iš JAV bei kitur per C/Kartoteka, 
yra paiškomi žemiau išvardinti 
asmenys. Žinantieji jų likimą pra
šomi apie tai pranešti savo LTB 
Komitetams.

305. NIURNAITIS Jonas iš Pilviš
kių. 306. PREIKŠAS Jonas ir jo 
Brolis Eduardas. 307. VAIČIUS Pra
nas iš Krūčių k. ir GASIŪNIENE- 
Džiaugytė Bronė. 308. GENIENE- 
Paražinskaitė Jadvyga (1913). 309.
HARTUSEVICIENE-Veriingytė Her
ta (1912). 310. KAIRIŪKŠTYTE Al
dona iš Kauno. 311. KAZAKEVI
ČIUS Jurgis (1925), stud, iš Kauno.

Gyvenimo sąlygos gana sunkios. 
Ypač daug vargo teko patirti pir
miesiems čia atkeltiesiems. Mat, čia 
buvo jau nuo seniau įvesta tokia 
tvarka, kad dipukai nepakęstų esa
mų gyvenimo sąlygų it pasiduotų 
repatrijacijos skatinimams Privalo
mas bendras katilas, atskiros vir
tuvės vaikams, atskiros motinoms, 
atskiros normaliesiems ir dirban
tiems. Visur reikia laiku nubėgti, 
atsinešti iš kelių katilų tokios pat 
kukurūzinės sriubos ir būti sočiam 
tuo, ką teikia virėjo malonė. Net 
gydytojui buvo uždrausta į namus 
užeiti ir atlankyti ligonį: arba būk 

Augusdorfo stovyklos vaizdai
sveikas, arba gulk į ligoninę. Tik 
kai dėl to išsiplėtė tymų epidemija, 
tik tada ta keista tvarka buvo pa
keista. O kova dėl bendros virtuvės 
tęsėsi daugiau kaip tris mėnesius. 
Tik po energingų žygių ir motyvuotų 
raštiškų pareiškimų buvo leista lais
vai pasirinkti: valgyti iš bendros 
virtuvės ar pasiimti maisto davinį 
ir gamintis maistą pagal savo skonį. 
Tik prievarta vaikams valgyti ben
droje virtuvėje taip ir pasiliko iki, 
kol UNRRA baigė savo dienas. Kai 
kurios negerovės, kankinusios visus 
metus, ir šiandien nėra pasibaigusios. 
Pirmiausia tikras vargas su elektros 
šviesa. Elektra gęsta taip dažnai ir 
taip ilgai būva užgesusi, kad tikrai 
galima tvirtinti, jog nė pusės viso 
tamsos laiko neturima šviesos, o kai 
kuriuose barakuose tiek yra per
krauti laidai, kad šviesa ką tik 
spinkso. Vargas ir su vandeniu. Mat, 
stovykloje yra vandentiekis, bet jis 
labai dažnai nutraukia vandens 
tiekimą ištisomis dienomis, kartais 
net savaitėmis. Gyventojams tenka 
eiti gana toli ieškoti vandens į grė

kariams“. Paskui „Gimtosios Šalies“ 
redaktorius padarė pasaulinių įvykių 
apžvalgą, o Stepas Paulauskas pas
kaitė paskaitą „Kariuomenės reikš
mė tautai ir valstybei“. Baigiant mi
nėjimą buvo priimti sveikinimai 
Amerikos lietuviams — A. L. T. ir 
Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetui.

Meninėje dalyje vaikučiai pade
klamavo patriotiškų eilėraščių, mer
gaitės pašoko plastikos: „Atėjo kara
laitė“ ir „Leiskit į Tėvynę“, ir liau
dies šokius kalvelį ir valsą. Ponia 
Račinskienė padainavo solo „Šį pa
vasarį“. Armonika pagrojo Ignas 
Mažeikis, o akordeonu Jonas Dulkė.

312. BUGAILIŠKIAI iš Paežerių k. 
ir PAŠAKARNIAI: Stanislovas, 
Juozas, Ona bei Olė BIELSKIENE, 
visi iš Tryškių. 313. POVILAITIS 
Paulius ir jo sesuo Irena, iš Kaimo. 
314. CEPULEVICIUS Antanas iš Pa
nevėžio ir MARMAKIENE Marija 
bei JANKEVICUS Česlovas iš Su
bačiaus. 315. GEDUTYTE Petronėle 
(1922), iš Skėrių k. 316. MATULE
VIČIUS Pranas, iš Vitkūnų k. 317. 
JASULAIČIAI: Albinas ir Pranas, 
abudu kilę iš Kybartų. 318. ŠIM- 
KIENŪ-Pupaleigytė Veronika-Birutė 
(1918). 319. GASIŪNENE-Džiaugytė 
Bronė. 320. GRYBAUSKAS Juozas 
(1901/2), gyvenęs Vilniuje. 321.ALEŠ- 
CIKAI (broliai) ir ŽALIADUONIS 
Vincas, iš Kulviškių k. 322. DAPKUS 
Benadas ir ŽILAITYTE Bronė iš 
Veliuonos, BUTKUS Stasys ir DAK
TARAS Antanas iš Kauno, JONY
NAS Feliksas iš Šiaulių ir URMO
NAS Rap. iš Mažeikių. 323. MANIU-. 
KAS Juozas, SABEIKA Stasys, 
SINKEVIČIENE — Marcinkevičiūtė 
Jadvyga, ULDUKIENE-Enzinaitė Er
na, Dr. KOŽICA Jonas, Dr. PO- 
CIENE-Namikaitė, Dr. VAIKEVI- 
CIENE Ona ir SUŠINSKIENE Jani
na su sūnumi Vytautu. 324. NEU
MANN Gustav iš Naumiesčio. 325. 
RADIONOV AITE Veronika . (gyv. 
Berlyne). 326; STELMOKAITIS Vy
tautas ir Liuda, ŽYGELYTE Elena 
ir BUSLIS Stasys. 327. VIDRINS- 
KAS Pranas (1934) iš Kidulių. 328. 
PODALSKAITE Ona (mokytoja). 
329. VASILIAUSKAI: Adomas,ZEle- 
na-Ratvinskaitė, Jadvyga (1920) ir 
Viktoras (1922). 330. NEVERDAUS- 
KAS-Juozas (1904), VIDKE Robertas 
(1905) ir Švarcienė-Kleinaitė Ida su 
dvynukais Elvyra bei Ervinu. 331. 
ŠUIŠEL Greta iš Nimmersatt, ŠUR-

timo kaimo šulinius.
Visa didžiulė stovykla yra buvu

siuose kariuomenės barakuose. Juost 
karo metu buvo rusų belaisvių sto
vykla, paskui apsigyveno lenkai. 
Per daugelį metų neremontuojami 
barakai suiro, susidėvėjo. Jei kas 
nori švariau gyventi, pats savo lė
šomis turi pasidaryti remontą, pa
sitaisyti langus, duris, kiaurus sto
gus. Prieš metus atkeltieji lietuviai, 
jau gana šaltam orui esant, buvo 
suvaryti į patalpas be langų, be 
durų, be krosnių. Žmonės patys už 
gaunamas cigaretes užsilopė skyles, 
įsirengė krosneles, susirankiojo bal-

dus. Barakuose nėra jokių sandė
liukų nei malkoms, nei' kitam ma
žiau reikalingam daikteliui pasi
dėti. Kiek geresnis vaizdas yra mū
ro barakuose, kur yra įvairios, ad
ministracinės įstaigos ir kur gyvena 
dalis gyventojų.- Tik deja, lietu
viams iš tų geresnių patalpų tetenka 
tik pusantro barako. Vienintelė 
stovyklos gyventojo paguoda — 
graži gamta. Stovykla yra pietinėje 
Teutoburgo girios pusėje, tarp miškų 
ir sausų pušynų. Miškelių yra ir 
pačios stovyklos rajone. Bet ir čia 
reikia pasakyti, kad kaž kieno pikta 
ranka visus gražiuosius miškus, net 
ir pačioje stovykloje apie barakus, 
nukirto. Ir taip beveik visame me
dinių barakų rajone, gana dide
liame plote, yra likę tik kalnai kel
muoti, pakalnės nuplikę, kur ša
koms ir šiškoms nuklotą degina 
saulė nenaudingą plotą. Ir į tuos 
kirtimus bežiūrint, taip širdžiai 
skaudu pasidaro, taip traukia il
gesys ten, kur vėl pasijustum žmo
gumi esąs, kur Tėvynės, laukai ir 
pievos priglaustų pavargusią širdį.

Angliakasių vyrų balsų kvartetas pa
dainavo penkias daineles.

Ponia Račinskienė ir kvarteto ve
dėjas p. Dulkė buvo mergaičių ap
dovanoti gyvų gėlių puokštėmis.

Svečiams — vietiniams gyvento
jams ir iš seniau Belgijoje gyvenan
tiems lietuviams minėjimas paliko 
gražių įspūdžių. Žetnaituks

PADĖKA
L. T. B. Švietimo Valdybai 

Skaudžiausioje mūsų gyvenimo ne
laimėje, mirus

Baliui Sruogai,
už pareikštą mums užuojautą nuo
širdžiai dėkojame
Vanda Sruogienė ir Dalia Sruogaitė

KO Ferdinando šeima iš Egelboden, 
ŠPERTAL Kari bei Maria iš Kuršė
nų, BUVELEIT Adam iš Žardų, 
MEYER-Ramonaitė Kathe iš Klai
pėdos, TRUMPIENE Anna, GUN- 
TERYTE Ida iš Pavangių, BIEBE- 
RIENE Frieda iš Baltupėnų ir 
BAMBULIENE-Kalb Meta iš Klai
pėdos.

Be to, C/Kartotekoje yra: a) DEVE- 
NIENEI Elenai, gyvenusiai Bayreuth 
affidevitas vykimui į JAV. b) KIR- 
PYLIENEI - Altaravičiūtei Pranei, 
KRISTOPATYTEI Lilli ir MIKA
LAUSKUI Joniu (gimusiam Ožkaba
lių k. 1922) — giminių adresai iš 
JAV. c) Prašymas siuntinėti atlie
kamą spaudą tokiu adresu: Leg. Ro
bertas Miknevičius, S. P. 82, 388, 
9me Cie, T. F. E. O., F r a n c e.
d) laiškai — Antanui Viktoravičiui 
nuo Mrs. S. Brazauskienės, Navickui 
nuo brolio Kazimiero iš JAV ir 
J/M. Demikiams nuo S. Drunseikos.
e) ieškotų giminių adresai iš JAV — 
Viktorijai Volterytei, Juozui Jake- 
vičiui,. Veronikai Lenkevičienei- Ja
kubauskaitei, Jadvygai Lukauskie- 
nei, pik. Juozui, Tumosai, Aldonai 
Erštikaitienei-Stalauskaitei, Kazimie
rui Aukštikalniui, Onai Baltutienei, 
Petrei Ablomienei, Valei Tylienei- 
Viliūnaitei, Onai Sadauskienei- 
Snabkauskaitei, Vladui Samsonui, 
Marijai Putinienei-Piečaitei, Polikar
pui Jurgučiui, Teklei Jankauskienei- 
Medviegaitei, Silvestrui Slavickui, 
Jurgiui Piečaičiui, Stasei Matreikie- 
nei-Šiurkaitei ir Konstancijai Bal- 
čiūnienei-Vasaitytei.

Visais šiais ir panašiais reikalais 
j C/Kartoteką prašome kreiptis per 
savo LTB Komitetus, o ne betarpiai.

LTB O/Kartoteka.

LAIŠKAI IŠ INDO- 
KINIJOS

Šiandien iš vieno tautiečio Vokie
tijoje gavau keletą egzempliorių 
„Lietuvių Žodžio“. Mano džiaugsmui 
ir nustebimui nėra ribų. Kaip 
brangiausią relikviją laikau rankose 
šį laikraštį. Jis mielas — savas. Jis 
išleistas vienodo likimo draugų. Esu 
tikras, kad leisdami laikraštį, nepa
galvojote, jog jis nukeliaus keliolika 
tūkstančių kilometrų ir pasieks 
džiunglėse „tupintį“ lietuvį karį. O 
tai yra faktas. Mane beveik visiškai 
atskirtą nuo civilizuoto pasaulio, pa
siekė „Lietuvių Žodis“.

Dabar kreipiuos i Jus, gal galėtu
mėte nors retkarčiais pasiųsti vieną 
kitą egzempliorių man bei mano 
ginklo draugams. -Mes visi čia savos 
spaudos esame be galo išsiilgę. Ka
da —ne— kada sugriebiamas laikraš
tis eina iš rankų į rankas po šį 
platų kraštą. Pasenę ir suplyšę lie
tuviško laikraščio lapeliai vis dar 
siunčiami vienų kitiems. Be to, gal 
paprašytumėte tautiečių, kad jie, 
perskaitę laikraštį, nemestų jo, bet 
rinktų mums — kariams. Nesvarbu, 
kad jie bus seni. Ne žinios mums 
svarbu, bet savas gimtas žodis.

Tikiu, kad rasite galimybės suteikti 
mums dvasios peno ir leisite su 
Jumis užmegsti artimesnį ryšį.

Linkiu geriausias sėkmės bendroje 
kovoje dėl tėvynės laisvės!

Reiškiu pagarbą. St. Radavičius.
Kitame laiške iš Indokinijos 

rašoma:
Mes jau keli metai, kai nešiojame 

šautuvus ir daug šūvių paleidome 
kare už svetimus interesus. Neretai 
susideda aplinkybės taip, kad mes 
turime kariauti prieš tas tautas, ku
rios, kaip ir mūsiškė šiandien, kovo
ja už savo laisvę.

Mūsų dienos legijonuose prasidėjo 
tada, kai mes, traukdamiesi nuo 
„draugų“, pasidavėm nelaisvėn. Aš 
esu kauniškis darbininkas, žaliakal- 
nietis. Gyvenau ten iki 1943 metų, 
kada mane sugavo naciai ir išsiuntė 
prievartos darbams į Austriją, 32 kn< 
nuo Vienos miesto. Sunkiai dirbau, 
pusbadžiavau. Pagaliau naciai mus 
išsiuntė į savo kariuomenę. Tokiu 
būdu aš pasidariau „fašistu“ ir „ka-
ro nusikaltėliu“, kaip dažnai mus 
dabar vadina.

Iš prancūžų nelaisvės pasirašiau 
sutartį penkeriems metams į svetim
šalių legijoną.

Po kelių mėnesių apmokymo 
Prancūzijoj įsodino į puikų anglų 
keleivinį laivą, ir vieną 1946 m. sau
sio mėnesio rytą mes iš Marselio 
uosto palikome Europą.

Iš prancūzų nelaisvės pasirašiau 
matydavome visokias Viduržemio 
jūros salas. Port-Saido uostas atrodė 
žaviai.

Pagaliau priplaukėme didžiausią 
pasaulio tvirtovę — Singapūrą. Tuoj 
pastebėjom, kad ir čia karo būta. 
Dideliame uoste stovėjo šimtai 
didžiausių laivų. Kai kurie jų tebe
buvo užmaskuoti ir kyšojo tik pa
trankų vamzdžiai. Išlipome Indoki
nijos uoste Saigone. Kraštas atrodė 
labai keistas, svetimas. Žmonės — 
liesi, maži. Jų kalba mums europie
čiams neįprasta. O saulė, saulė! Ji 
taip pradėjo mus kaitinti, kad mes 
gėrėme kaip drambliai. Žinoma, tąi 
buvo labai neprotinga: kas daug 
geria, čia tuoj apserga. Dabar pri
pratom mažiau gerti ir tai tik ar
batą, kurią verdame dieną ir naktį.

Lietuviai esame išmaišyti įvairiuo
se legijonuose, visokių tautų tarpe. 
Labiausiai mes čia pasiilgstame lie
tuviškos kalbos, gimtojo žodžio.

Mes nepakrikome gyvenimo au- . 
drose ir nepaklydome, kad ir labai 
miglotose svetimų žemių platybėse. 
Čia neieškome mes laisvės ir rytą 
bei vakarą meldžiamės: Gerasis 
Dieve, leisk greičiau išeiti iš šių ne
valios narinį, iš ūkanotų tamsumų. 
Mano batalijone be manęs tėra 5 
lietuviai. Kitose kuopose taip pat 
retai. Kai dar gyvenome Saigone, 
dažnai sekmadieniais susitikdavome 
gana gražus tautiečių pulkas. Ir toli 
nuo gimtinės, praskambėdavo lietu
viškoji daina. Ten ir kariauti mažiau 
tekdąvo. Čia gi, šiaurėje, kovos 
vyksta daugiausia prieš komunistus.

Mums džiugu, kad' pasiekia mus 
žinios, kad pasaulis pradeda paga
liau susiprasti ir nebeverčia trem
tinių grįžti prievarta. Šie faktai 
duoda mums daug vilčių, ir mes, 
lietuviai tremtiniai Indokinijoj, 
ištversime. Kad ir kaip toli nuo 
gimtosios žemės gyvendami, tikimės 
pakelti tostus už patirtus didžiulius 
mūsų ir mūsų tautos vargus gražio
joj Lietuvos sostinėj — Vilniuje!

PADĖKA
Spakenbergo stovyklos lietuviams, 

ypatingai LRK Valdybai, Stovyklos 
klebonui dek. kun. V. Dabušiui, kun. 
Šarkai, kūn. Sabui, p. p.-Venckui, 
Dalibogams, Cinkams, O. Gešventui, 
Gešventienei, mūsų brangaus sūnaus 
ir brolio

a. a. Budininko Juozo 
ligos Ir laidotuvių metu morališkai 
bei materiališkai parėmusiems ir pa- 
lydėjusiems jį į amžinąją poilsio 
vietą, nuoširdžiai dėkojame.

Tėvai ir broliai
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