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Begalinė ir žvaigždėta tyluma. 
Sidabriniai pasakų miškai tolybėj 

[klūpo.
Begalinė ir skaidri, kaip ledas tyluma. 
Tvenkiniuose miega spindinčios, 

(didžiulės žuvys... 
Miega žemė, žmonės ir kaimai...

H. N a g y s 
laikais Lietuvos 
šventąją Kalėdų 
didi palaima ir 
svajingais spar-

prasimuša pro plieno uždangas. 
Kurti ir gyventi ištroškusi tauta iš
plėšiama iš savo gimtosios pastogės, 
iš krauju ir prakaitu aplaistytos tė
vų žemės ir metama į rainuoto nai
kinimo priverčiamųjų darbų stovyk
las.

Į Rytus ištremtieji lietuviai yra 
skaudžiausiai kenčiančioj! Lietuva. 
Jų vienintelis tikslas yra išlaikyti 
gyvybę ir nenustoti vilties, kad dar 
ateis išsivadavimo metai. Jų Kalė- nuo Rytų iki Vakarų. Veltui motulė 
dos snieguotose dykumose, arkti
niuose miškuose ir ledynuose. Nėra 
jose lietuviškų sodybų jaukumo ir 
tos šventos ramybės, kuri buvo Lie
tuvos žemėje. Net pats dangus ten 
šaltas ir svetimas, gamta ten žiauri 
ir nedraugiška.

; . Bet ir pačioje Tėvynėje šiandien Tiesa, kruvinoji ranka ir mus pa-
jaū’ tiek įsuAuroe t pžtį'mūšų kapų tyla''ii- mirties »lauSa^’įtca"ū2' 

,— —j-j------ dėjęs'savo antspaudą ant visų dar
bų ir švenčių. Miškų glūdumoje 
slaptais takeliais vaikščioja laisvieji 
pavergtosios žemės gynėjai. Jų ei
lės nuolatos tirpsta, jų kova maža 
teturi vilties. Labai reikia taupyti

Auksinės laisvės 
kaimus ir miestus 
naktį apsiausdavo 
ramybė. Poezijos
nais ir šiandien nukylame iš niūrios 
gūdumas į tuos netolimus laikus, 
kai visi artimieji gimtuosiuose na
muose susirinkdavome prie gausio
mis gėrybėmis apkrauto Kūčių sta
lo, o snieguotais Tėvynės laukais 
padvelkdavo paties gerojo Dievo ar
tumas. Iš tolo tie laikai atrodo, lyg 
nuostabi laimės pasaka, lyg nereali 
jaunystės svajonė... Nedalia ir ne
palaima, per eilę metų mus lydėju- 

•1, i
kraują ir atmintį, jog pradedame 
nustoti normalaus gyvenimo supra
timo ir sunkiai beįsivaizdūojame, 
kad šių dienų pasaulio griuvėsiuose 
dar esama tyro džiaugsmo ir nerū
pestingas laimės...
, Ir ne be pagrindo mes toki tapo
me. Štai jau aštuntos Kalėdos, kai 
ne visi lietuviai renkasi su savo ar
timaisiais prie Kūčių stalo. Jau 
1940 metų Kalėdose nemažas skai
čius geriausių lietuvių, daugiausia 
inteligentų, niūrių ir drėgnų NKVD 
kalėjimų šienų buvo atskirti nuo sa
vo artimųjų. Sekančiais 1941 metais 
dešimtys tūkstančių lietuvių tremti
nių Kalėdų švenčių sulaukė speiguo
tuose Sibiro tyrlaukiuose, 
tos šeimos, vaikai atskirti 
žmonos nuo vyrų, seserys 

;lių... Badas ir šaltis, 
neįprasti darbai, dvasinės 
kančios lydėjo jų kiekvieną žingsnį, 
o mirtis turėjo ten savo gausios pjū
ties dienas. Tačiau naujos, dar is
torijoje nebuvusios mūsų tautos tra
gedijos dienas pradėjo 1944 metai. 
Šimtai tūkstančių tremtinių nu
bloškiami ir išmėtomi po visą Vaka
rų ir Šiaurės Europą, o Tėvynė tam
pa ištisais kapais. Vėl iš naujo nu
sitęsia virtinės tremiamųjų į Sibirą. 
Jos ir iki dabar nenutrūksta, bet dar 

.tolydžio didėja ir gausėja. Liejasi 
jų kraujas ir ašaros, jų dejavimas 
ir aimanos aidi beviltiškai, bet vis 
dar nepasiekia pasaulio sąžinės, ne-

Išdrasky- 
nuo tėvų, 
nuo bro- 
sunkiausi 
ir fizinės

NORECIAU BUT 
DABAR TENAI.

Tenai yra dabar naktis.
Ir tyliai krinta pirmas sniegas.
Tartum žiedai balti, balti 
Širdim parpuolę žemės pėdon 
Jie miega . . .

Akmenys šalti.
Jūs esat man šiandien šventi! 
Giliai nugrimzdę mano žemėn 
Ir mano karštoje širdy 
Jūs šviečiat nuostabiom spalvom, 
Brangiosiom kūdikio dienom.

1 jus (rašėm mes vardus 
Savųjų brolių ir tėvų. 
Ant granitinių jūs veidų 
O kaip norėtum įrašyt 
Ir savo vardą, nors kapuos, 
Ilsėtis tėviškės laukuos 
Parpuolę po šviesios dienos 
Ir krintant sniegui, lyg žiedam, 
Sapnuot kaip jūs šalti dabar...

Ir jaust, kad tu tenai esi, 
Kur tavo broliai ir tėvai, 
Kur pirmą kart žvaigždė šviesi 
Pasauliui skelbė, kad esi 
Atėjęs mirti, kur gimei 
Ir pirmą žingsni kur žengei . . .

Nors šalta akmenio širdim 
Norėčiau būti aš tenai — 
Kur krinta sniegas lyg žiedai 
Ir kur aukšti tėvų kapai ....

Paulius Stellngls

Ateina Kalėdos su Kūčiomis. Senu 
tautos papročiu šeimomis, draugys
tėmis, bendruomenėmis susėsime 
prie bendro Kūčių stalo ir prisimin
sime tėvus, brolius, seseris, draugus, 
bičiulius, pažįstamus; prisiminsime 
praeitį ir mintimis sieksime ateitį.

Ai daugelio pasigesime! Ir sielvar
tas skaudžiu liūdesio šydu daugeliui 
dengs veidą, o karti ašara riedės per 
išblyškusius skruostus.

Kad ir kaip medžiagiškai gerai 
tūlas negausus iš gausaus tremtinių 
būrio būtų medžiagiškai patenkintas, 
dvasiškai bei moraliai niekas negali 
būti ramus ir bent minimališkai pa
tenkintas.

Visi mes sielojamės ne tiktai dėl 
tėvų, giminių, kovojančių tautiečių, 
bet sielojamės dėl didžion nelaimėn 
patekusios Tėvynės.

Prie bendrojo Kūčių stalo mes pri
siminsime Sibiran, Varkuton, Alta- 
jun ištremtus ir žuvusius tautiečius; 
prisiminsime aktyviuosius su oku
pantais kovotojus, kurie negalės sėsti 
prie bendrojo Kūčių stalo, ir, žinoma, 
didžiausį mūsų sielvartą sukels ne
laimėn patekusi mūsų Tėvynė — 
Lietuva.

Ir visos mūsų Kūčių vakaro mintys 
ir šnektos suksis aplink Lietuvą, joje 
pasilikusius bei prievartaujamuosius 
ir iš jos ištremtuosius . . .

Tačiau seną tautos paprotį sekda 
mi, šventes norime puošniau, ištai
gingiau, sočiau praleisti ir tam rei- 
kalui, kiek pajėgdami, daugiau iš- kalui.

Amerikos Lietuvių Vyčių 34-to seimo, įvykusio 1947 m. rugsėjo 12—14 dienomis Philadelphijoje, dalyviai. Vyčiai yra katalikiška Amerikos lietu
vių jaunimo organizacija, gaivinanti lietuvybę ir tuose Amerikos jaunimo sluoksniuose, kurie jau nėra matę gyvosios Lietuvos. Vyčių organas — 

prof. K. Pakšto redaguojama „Vytis".

jėgas, kad dar ilgai galėtum ištverti. 
Nesaugios ir nelinksmos ir jų Kalė
dos. Ne prie savo šeimos stalo... 
Ir tose lietuviškose trobelėse, kurios 
dar išliko iš karo audrų nesunaikin
tos, ir kur dar gyvena seneliai, mo
terys ir vaikai, nesusirenka per 
šias Kalėdas visi šeimos nariai, kur 
rie anksčiau rinkdavosi, nes daugy
bės jų jau ir gyvų nebėra, o kiti iš
siblaškę po visą platų žemės rutulį 

sengalvėlė norėtų prie linų staltiese 
uždengto stalo pasidalinti plotkele 
su visais savo šeimos nariais... jie 
nesusirenka ir nesusirinks nieka
dos. ..

Laimingesni esame tie, kurie gy
vename šiapus plieninės uždangos.

gaiš būdais, ji sugeba įsibrauti į fi
lantropines organizacijas ir net vai
ruoti visą tremtinių likimą mums 
nepageidaujama linkme. Bado šmėk
la persekioja ir mus vargingose mū
sų sulūžusių barakų stovyklose. Iš

leidžiame lėšų.
Ir liūdėdami bei sielvartaudami, ir 

džiaugdamiesi bei ištaigaudami, nie
kuomet neužmirškime to, kas visiems 
mums, o ypatingai tremtiniams, yra 
svarbiausia: visuomet atsiminkime 
Tėvynę ir jos vadavimo reikalą. Vi
suomet atsiminkime, kad Tėvynei 
reikia iškovoti laisvę. Kova gi rei
kalinga lėšų. Tam tikslui yra telkia
mos lėšos į Tautos Fondą.

Laisvės rinkliava pradėta vykdyti 
nuo 1947 m. lapkričio mėn. 1 d. Anot 
Vadovaujamųjų Organų, „rinkliavos 
įgyvendinimas yra nepaprastai svar
bus mūsų tolimesnei kovai už Lietu
vos išlaisvinimą. Nors ši rinkliava 
yra savanoriška, tačiau kiekvienam 
lietuviui tremtiniui moraliai priva
loma. Normos yra labai mažos, taip 
kad mokėtojai yra kviečiami jas sa
vanoriškai pasididinti. Nežiūrint vis 
sunkėjančių tremtinio gyvenimo są
lygų. gyvam pasiryžimui esant, ta 
prievolė būtų mums pakeliama.

Lėšų reikalas mūsų laisvės kovoje 
yra labai opus, nes kiekvienas žings
nis tiek čia vietoje, tiek mūsų 
„užsienyje“ yra surištas su išlaidomis. 
Šiandien yra tokia padėtis, kuri ver
čia Vad. Organus savo veiklą kaip 
galima labiau suintensyvinti, kad iš
naudotume kiekvieną galimybę Lie
tuvos laisvės reikalui žadinti, o tai 
visa reikalauja lėšų. Laisvės rinklia
vos forma surinktos lėšos bus naudo
jamos išimtinai tik čia minėtam rei- 

blyškę vaikučių veidai, sulinkę se
neliai ir jėgų nustoję gražiausio am
žiaus žmonės liudija apie tai, kad 
visi gražieji žmonijos šūkiai, kilnio
sios idėjos įšąlo iškilmingų chartų 
popieriuose ir nepasiekia gyvojo 
žmogaus, nepasiekia buvusiojo karo 
aukų. Ir dar kokia ironija! Tos ne
laimingos aukos dar dažnai norima 
karo nusikaltėliais padaryti. Nužmo
ginimo mašina mala visoje Europo
je, kur tik rasime bent vieną trem
tinio pėdą. Mes gyvename tik lais
vės ir savosios žemės ilgesiu. Kartu 
su poetu mes visi šių švenčių metu 
matome savo Tėvynės vizijas ir 
drauge su juo rezignuojame : 
Rodos, mano kalba vėl bažnyčios

[pragydo 
Giesmėmis stebuklingai šviesiom... 
•PntL-- tik, varpr' 

[Sant Egyao 
Kelia žmones Bernelių mišiom.

(K. Bradūnas)
Bet vis dėlto mes esame toji kovo
jančioj! ir bent minimum laisvės 
turinti, nors nuo savo gyvojo medžio

Mokėtojam reikia įprasti prie pa
stovaus rinkliavų mokėjimo, nes iš 
to yra ne tik materialinė nauda, bet 
taip pat ir moralinė: rinkliavą pa
stoviai mokantis tremtinys lietuvis 
laikys save tiesioginiu kovotoju dėl 
Lietuvos laisvės atstatymo ir tuo pat 
jausis arčiau susietas su Lietuviškąja 
bendruomene, stiprindamas mūsų 
kovotojų eiles, kur jis bebūtų. Į šią 
laisvės rinkliavos mokėjimą norima 
įtraukti ne tik Vokietijoje esančius 
lietuvius, bet taip pat ir jau kitur 
įsikurdinusius bei šiaip visame pa
saulyje esančią lietuvių išeiviją. Tuo 
reikalu atitinkami žygiai jau pada
ryti“, — sako Vadovaujamieji Orga
nai.

Į Tautos Fondo lėšų mobilizaciją 
jau yra įtraukti ir labai veikliai da
lyvauja Jungtinių Amerikos Valsty
bių lietuviai, kurie ypatingai daug 
aukoja lėšų. Mobilizuojasi Pietinės 
Amerikos ir Anglijos lietuviai.

Ir mes — tremtiniai, — kurių ne
dalia ypatingai skaudžiai primena 
Tėvynės nelaisvę, mes visomis pro
gomis — ir dirbdami, ir šventes 
švęsdami — visumet atsiminkime, 
kad Tėvynės laisvė yra būtina pasi
šventimo ir aukų.

Aukokime Tėvynės laisvei. Auko
kime, kiek galėdami, daugiau, bet 
nesivaržykime ir su mažomis auko
mis, nes ir maža auka — vis dėl to 
auka. Auka gi Tėvynės laisvei šven
čių metu pačią šventę padarys ir 
malonesnę ir kilnesnę. J. Kardelis, to. Jie švęs Kalėdas visai neįpras- pareigos toje kovoje dalyvauti, vis

ir atskilusi, savosios tautos dalis. 
Visokeriopos mūsų kultūrinės ap
raiškos, atkreipiančios svetimųjų dė
mesį, palyginti, apylaisvė lietuviška 
spauda ir visi kitokį laisvo žmogaus 
pasireiškimai ginant savo ir savo 
tautos teises — yra tie reiškiniai, 
kurie vargingą mūsų buitį stovyk
lose įprasmina ir mus pačius labai 
įpareigoja. Savo bendruomenėse 
mes esame susikūrę savo gimtųjų 
namų mažučius kampelius, savuo
sius kultūros ir mokslo židinėlius, 
kuriuose saugojame ir ugdome savo 
tautos tradicijas ir gyvybės kibirkš
tis. Kiekvienas savo širdyse ir ran
kose bei ant savo kambarėlių sienų 
turime šventų savo krašto relikvijų, 
kurios mus nukelia į gyvąją mūsų 
Tėvynę. Sėdėdami prie Kūčių stalo 
savo lietuviškoje aplinkumoje arba 
įsiklatisydami į Šventosios nakties 
mistiką, mes persikeliame į laimin
guosius praeities laikus ir drauge su 
poetu mėginame susirasti stiprybės 
gimtųjų namų pastogėje, lietuviško
je kultūroje:
Kai blaškys mus benamius ir nuogus, 
Kai tavos nematysim žvaigždės, — 
Tavo žemos šiaudinės pastogės 
Mus per visą kelionę lydės.

(B. Brazdžionis)
Tam tikram mūsų tremtinių skai

čiui šias Kalėdas tenka švęsti jau. 
ne tremtinių stovyklose, bet prie sa
vo darboviečių užjūriuose. Anglijos 
fabrikai, kasyklos, o daugiausia že
mės ūkis sutraukė nemaža lietuviš
kos darbo jėgos. Kai kurie, girdėti, 
visai žmoniškai įsitaisė, kiti dar te
bevargsta ankštose pereinamosiose 
ar darbininkų stovyklose. Sunkiau
siai yra tiems, kurie išvyko darbo 
ieškoti, palikę savo šeimas ir patikė
ję darbo siūlytojų pažadais. Jų lau
kimas iš tikro prailgo. Jų nusivyli
mas turi pagrindo. Jų Kalėdos ne
linksmos, bet vis dėlto nebeviltiškos. 
Išvykusieji pradėjo žengti į žmogaus 
vertės atgavimą, į savo buities rei
kalų savarankišką apsirūpinimą.

Kai 
darbo 
kuose. 
siomis 
jų šių
siskyrėlių Kalėdos, 
skaidrinti jau nuo seniau Kanadoje 
gyveną lietuviai, 
dras Kūčias.

Šie metai dar 
mūsų tautiečius 
kraštus. Tolimoji Australija, karš
toji Venecuela ir įvairios kitos šalys 
nuviliojo po kelis tūkstančius ge
riausios mūsų darbo jėgos, paties 
sveikiausio ir ryžtingiausio elemen-

kuris skaičius mūsų jaunos 
jėgds atsidūrė Kanados miš-

Kaldami dolerius, jie švie- 
akimis žiūri į ateitį. Bet ir 
metų Kalėdos yra liūdnos at- 

Jas žada pra-

labiau paskleidė 
po visus pasaulio

tose aplinkybėse, nors ir laisvų žmo
nių kraštuose.

Tik tie lietuviai,'kurie jau nuo se
no yra įsikūrę svetimuose kraštuose, 
ir šias Kalėdas švenčia įprastu bū
du, pagal tų kraštų papročius ir 
dar iš Lietuvos išsilikusias tradicijas.

Duotieji vaizdai rodo, kad šių die
nų kenčianti ir kovojančioj! Lietuva 
yra išblaškyta po visą pasaulį ir vis 
dar labiau blaškoma. Nelinksmos 
tai Kalėdų šventės. Bet tokioje nuo
taikoje kyla dvi labai svarbios min
tys. Pirma, kur mes bebūtume ir 
kokiose aplinkybėse begyventume, 
visi turime nenutraukti ryšio su sa
vo realiąja Tėvyne: su savo kalba, 
su savo krašto atsiminimais, su lie
tuviškomis bendruomenėmis, su lie
tuviškomis mokyklomis bei organi
zacijomis. Kitaip mes pasijusime 
kaip medis, augąs ant uolos, negau
nąs gyvybės sulčių:
O vargšas medi, prie pilies akmens

[ir mūro
surengdami ben- Nuogom prigludęs šaknimis,

Kuo gyvas būsi tu, neatgaivintas 
[šalto Mūro 

Ir be dangaus kuo tavo lapai mis? 
(B. Brazdžionis) 

Antra, visa lietuvių tauta šiandien 
yra įtempusi jėgas kovai dėl išliki
mo ir dėl laisvės atgavimo. Nė 
vienas jos narys nėra laisvas nuo

tiek ar jis būtų Tėvynėje, ar trem
tyje, ar jau nuo seno kur nors įsi
kūręs. Viso pasaulio Lietuviai turi 
gyvi pasijusti, anot Vydūno, savo 
Tėvynėje ir suglaustomis eilėmis, 
visi solidarūs ir vieningi, kovoti dėl 
šviesesnės tautos ateities. Prie Kū
čių stalo sėsdami, kur mes bebūtu
me ir kas bebūtume, pasijuskime 
esą visi vienos šeimos nariais, su
jungtais tamprių meilės ryšių ir 
tautinio solidarumo dvasios. Mes 
esame geros valios tauta, verta, kad 
ramybė ir taika palaimintų mūsų 
gyvenimą, bet kol taikos ir ramybės 
angelas pajudins vandenis, mes tu
rime įtempti visas fizines ir dvasi
nes jėgas savo tautos prisikėlimui.

Visame pasaulyje išblaškytiems ir 
savo Tėvynėje kovojantiems ir ken
čiantiems lietuviams linkime Kris
taus gimimo šventėje pakilti nuo 
biojoglško žmogaus į dvasios žmogų 
ir visomis priemonėmis ir pastango
mis prisidėti prie tikrosios taikos ir 
laisvės įgyvendinimo Tėvynėje ir vi
same pasaulyje. Pr. N.

1
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PASIBAIGĖ TARIAMO BENDRADARBIAVIMO LAIKOTARPIS POLITIKA BE POLITIKOS
MARSHALLIO, BEVINO IR BIDAULT POKONFERENCINĖS KALBOS. TRUMANAS PERSKAITĖ KON
GRESUI MARSHALLIO PLANĄ. SUSKILO PRANCŪZIJOS PROFSĄJUNGOS. ITALIJOS KOMUNISTŲ 
PROVOKACIJOS. SOVIETAI SAVO ZONOJE KURIA „NAUJĄJĄ DEMOKRATIJĄ“. NAUJI KOMUNIS

TINIŲ VYRIAUSYBIŲ SUSITARIMAI BALKANUOSE.
Prieškalėdinės dienos buvo ypač 

gausios svarbių politinių įvykių. 
Turbūt, nė viena šių metų savaitė 
neturės tokių lemtingų pasekmių 
būsimajai tarptautinei politikai. Ši
tą išryškino paskutinės trijų Vaka
rų ministrų kalbos, paskelbtos per 
radiją plačiajam pasauliui. Šių 
kalbų tikslas buvo: įsąmoninti liku
sįjį laisvąjį. pasaulį, kad

su Rusija ir jos dominuojamo
mis Rytų Europos valstybėmis 

yra neįmanoma susitarti.
Marshallis savo kalboje, pasaky

toje gruodžio 20 d., pareiškė, kad 
Londono konferencijos pasekmės 
nuvylusios amerikiečių tautą. Šią 
konferenciją, jis apibūdino kaip pa
kartojimą buvusios Maskvos konfe- 

’ rencijos. Jis ypatingai pabrėžė
Molotovo atsisakymą sudaryti ko
misijas Vokietijos rytinėms sienoms 
nustatyti. Jis taip pat priminė, kad 
Vokietijos centrinė vyriausybė bū
tų tik Šešėlis to, kas tikrai turėtų 
būti.

Jis pasakė vokiečiams^
kad jie privalą susitaikinti su 
mintimi, jog dabartinėmis sąly
gomis sujungti Vokietiją neįma

noma. .
Vakarų įtakoje likusios zonos turi 
būti pastatytos ant kojų. Tam nu
matoma panaikinti zoninius varž
tus, grąžinti dalį konfiskuotų vo
kiečių turtu, visoj Vokietijoj refor
muoti valiutą.

Marshallis paprastais žodžiais 
amerikiečiams išaiškino, kad jeigu 
būtų sutikta su Spvietų reparacijų 
planu, tai amerikiečiai tada mokė
tų reparacijas Rusijai. Jo nuomo
ne, sovietų zoną reikia laikyti at
skira Sov. S-gos provincija, kurio
je Rusija turi ypatingąsias eksteri- 
torialumo teises.

Jis baigdamas pareiškė,
kad svarbiausioji Londono kon
ferencijos nepasisekimo priežas
tis yra Sov. S-gos nenoras pa
leisti iš savo rankų okupuotą 

Vokietiją.
Bevinas savo ataskaitinį praneši

mą skaitė parlamente gruodžio 
18 d. Savo kalboje jis nebuvo toks 
griežtas/ kaip JAV užs. reikalų mi
nistras. Konstatavęs faktą, kad dėl 
Sov. S-gos laikysenos ši konferen
cija yra sugriuvusi, jis dar reiškė 
viltį, jog D. Britanija ' būsimiems 
susitarimams durų neužtrenkianti. 
Esą D. Britanija nieko iš anksto 
neplanavusi šios konferencijos ne
pasisekimui paskatinti. Jis pabrėžė, 
kad kaltinimai, jog jie ruošę Euro
pos padalinimą, yra neteisingi; juos 
reikią kaltinti již tai, kad jie iš 
anksto prie šio padalinimo nepasi
rengė.

Bevtao kalbai parlamentas prita
rė, ir po Naujųjų Metų būsią nauji 
debatai užs. politikos klausimais. 
Bevinas pabrėžė, 

kad vyriausybė, apsvarsčiusi 
naują padėtį, susidariusią po 
konferencijos nepasisekimo, pa

darė labai rimtų sprendimų.
Pirmuosius savo įspūdžius Bi- 

dault papasakojo korespondentams 
Londone. Prancūzija nelaukusi, jog 
keturi i ministrai susitartų, bet kon
ferencijos nutraukimas esąs rimtas 
smūgis bendradarbiavimui. Pran
cūzija dėjusi visas pastangas, kar
tais aukodama savo interesus, su
taikinti Amerikos ir Sov. S-gos

Politika, ypač demokratinėje san
tvarkoje, labai madoje. Žinoma, pi
lietis gali nepolitikuoti, bet tuo at
veju jis bus ne kažin koks pilietis, 

nuomones, bet. ši jos misija nedavu- do, kad gruodžio 21 d. sovietai pa- nes nesugebės tinkamai atlikti savo 
šalino CDU sovietų zonos’ vadovą pilietinių pareigų. Sakysime, balsa-

■ Keiser -ir jo pavaduotoją Lemmers. vimų metu jam bus sunku ■ apsi- 
Taip pat sulikviduota senoji šios spręsti už kurią partiją balsuoti:

l partijos 
i dakcija.
■ bar šis 

organas.
Gruodžio 19 d.

i pasįrašytas savitarpinės pagelbos ir
1 draugiškumo paktas tarp Grozos ir Širstą balsų už ir prieš politikavimą. 

Tito vyriausybių. Abu komunistai Tačiau nesileidžiant į tą ginčą, kuris, 
1 pareiškė, kad šis susitarimas užtik- reUi:ia Pasakyti, vyksta nuo pat ne

rtas taiką Balkanuose. Groza siu- Priklausomo* gyvenimo pradžios, 
' lė, kad padunojo valstybės sudary- tenka pabrėžti, kad yra tokių sričių, 
; tų atskirą uniją.

Gruodžio 17 d. pasirašius Alba
nijos ir Bulgarijos draugiškumo ir ' 
savitarpinės pagelbos paktą, 

Dimitrovas kaltino Ameriką, 
kad ši kliudanti įgyvendinti tai

ką Balkanuose.

Kultūros Fondas ryžtasi varyti po- - 
litiką be politikos. Sakau, vienintelė 
jo politika bus savos. kultūros puo- 

’ selėjimas organizuotu būdu visuose 
lietuvių susibūrimuose, išsiblaškiu
siuose pasaulyje.

LKF organizatorių įsitikinimu, 
kiekvienas geras lietuvis negali be
sisieloti lietuvių kultūros išsaugoji-

- mu bei jos ugdymu, nors ir nepa- 
’ lankiausiose sąlygose, nes nuo jos 
' priklauso tautos gyvybės išsaugoji- 
; mas. Prie to darbo Fondas nori su

telkti ko plačiausias tremtinių ir 
išeivių mases, kad kiekvienas turė
tų progos įmūryti kad ir mažą ply
telę į mūsų kultūros pastatą. Kaip 
iš lašų susidaro upė, taip iš mūsų 
individualinių pastangų turi susida
ryti lietuvių kultūrinis sąjūdis, kuris 
mus visus gaivintų lietuviška dva
sia. Kaip savo geografiniu pobūdžiu, 
taip savo ideologija Lietuvių Kultū
ros Fondas yra visų lietuvių uni
versali organizacija.

LKF idėja nėra nauja — nepri
klausomoje Lietuvoje apie tai daug 
buvo kalbama ir rašoma — bet ji 
konkretizuojama kaip tik tokiu mo
mentu, kada mūsų kultūrai gresia 
didžiausi pavojai.

Galimas dalykas, kad netrukus 
mes dar labiau išsiblaškysime po 
pasaulį, kaip dabar. Daug kur, nu
važiavę svetur,' rasime senas lietu
vių išeivių kolonijas, turinčias savo 
organizacijas, šiokias ar kitokias 
visuomeninio gyvenimo tradicijas, 
spaudą. Ir mums, tremtiniams, teks 
į tą- gyvenimą įsijungti, o kai kur, 
gal būt, ir viską iš naujo kurti. Tai 
priklausys nuo aplinkybių. Bet vie
nas dalykas nuo jokių aplinkybių ir 
nuo jokių geografinių platumų ne
turėtų priklausyti: būtent, lietuvių 
kultūros meilė ir nuoširdus pasiry
žimas ją puoselėti, nežiūrint, kokiuo
se klimatuose mums tektų gyventi 
ir kokius ten rastume mūsų išeivių 
išmintus takus arba nerastume jo
kių. > .f'

Vakarinėje Europoje gyveną (lie
tuviai tremtiniai kultūriškai yra pa
tys pajėgiausi. Jiems tenka didžiausia 
atsakomybė tvirtai laikyti rankose 
lietuvių kultūros švyturį. Atsidūrus 
senose mūsų išeivijos kolonijose, 
pirmasis mūsų uždavinys turėtų 
būti įlieti naujo kraujo į vietos kul
tūrinį gyvenimą, o, atsidūrus tuose 
kraštuose,' kur lietuvių labai maža 
arba visai nėra, pirmų pirmiausia 
turėtume organizuoti kultūrinį dar
bą: steigti mokyklas, vaikų darželius, 
organizuoti spaudą, supažindinti 
vietinius gyventojus su lietuvių kul
tūros laimėjimais, tuo propaguodami 
Lietuvos vardą ir keldami jos aspi
racijas į laisvę. Tie užsimojimai su, 
politinėmis srovėmis nieko bendra 
neturi: tą darbą gali dirbti visų 
laisvos tėvynės siekimus pripažį
stančių srovių žmonės.

Kad tas darbas būtų našesnis, kad 
visame pasaulyje išsisklaidę lietu
viai kultūrininkai būtų susieti glau
džiais bendradarbiavimo ryšiais, kad 
mūsų . pastangos būtų naudingesnės 
tėvynei, kad vieni kitus galėtume 
paremti ir kad būtų sudalyti organi
zaciniai rėmai, kuriuose galėtų tilpti 
visokių pažiūrų žmonės, pasiryžę 
galingu kultūros įrankiu kovoti dėl 
Lietuvos laisvės atgavimo, ir yra 
steigiamas Lietuvių Kultūros Fondas.

Vyt AlantasPIRMIEJI TREMTINIAI AUSTRALIJOJE
Lapkričio 28 d. Australiją pasiekė 

pirmasis DP transportas — 843 as
menys: 439 lietuviai, 262 latviai ir 
143 estai. Apie jų kelionę, Austra
lijos priėmimą ir įsikūrimo pradžią 
šokančiame „L. Z.“ n-ry įdėsime 
platų laišką.
ĮSISTEIGĖ TARPTAUTINU) BIU

RO FRANKFURTO SKYRIUS
Lapkričio 25 d. Frankfurte įvyko > 

steigiamasis Tarpt. DP ir polit.’ pa
bėgėlių biuro skyriaus susirinkimas,, 
kuriame dalyvavo lenkų, lietuvių, 
latvių, estų, ukrainiečių, gudų ir

tiškai gyvi. Dviejų nuomonių čia 
negali būti. Ar mes išpažinsime 
vienokią ar kitokią politinę bei reli
ginę ideologiją, mes vistiek prieina
me prie tos pačios išvados: jei mes 
tremtyje neišsaugosime savo tauti
nės kultūros vertybių ir nesisteng
sime kurti naujų, mes ne tik geo
grafiškai, bet ir dvasiškai atskilsime 
nuo savo tautos kamieno, užmiršime 
savo tautinės kultūros tradicijas ir 
žūsime svetimose jūrose. Tai yra 
tiesa, 
tame 
buvo

Sį
džiugu konstatuoti, steigiant Lietu
vių Kultūros Fondą. Fondo steigėjų 
nuomone, ši organizacija turi būti 
visai apolitinio pobūdžio. Jos svar
biausias tikslas — organizuotai puo
selėti lietuvių kultūrą visuose pa
saulio kraštuose, kur tik yra ar dar 
bus lietuvių. Jokie politiniai, religi-

• si reikalingų vaisių.
‘ Gruodžio 20 d. jis kalbėjo par- 
l lamento užsienio reikalų komisijai.
• Čia' jis dar kartą patvirtino, kad
■ Prancūzija dėjusi visas pastangas 
’ susitarimui pasiekti. Bet dėl Sov. 
! S-gos laikysenos esminiais klausi-
■ mais susitarti buvo neįmanoma.

Paklaustas, ar Prancūzija įstos į 
kuriamą Vakarų bloką, jis-' atsakė, 
kad tokio pasiūlymo jam niekas ne
padaręs, bet suprantama, kad jis 

. nepasakysiąs „ne“.
Gruodžio 18 d., 

. prastosios sesijos 
į sėdyje Trumanas 
. atstatymo planą.

kad Amerika per 4,5 metų pa
skirtų 17 milijardų dolerių 16 
Europos valstybių, sutikusitį 
prisidėti prie Marshallio plano.

Si pinigų suma turėtų apsaugoti 
pasaulio taiką ir pastovumą nuo 
gresiančių smūgių.’ Nesuteikus pa
gelbos, pasauliui gresiąs sugriuvi
mas ir patekimas į totalitarizmo 
rankas.

Prėzidentas savo kreipimąsi pa
iliustravo šiais žodžiais: „Mes netu
rime likti akli,, matydami komunis
tinę opoziciją, nukreiptą prieš mūsų 
pastangas atstatyti Europą. Dabar
tiniai streikai rodo komunizmo pa
stangas sutrukdyti mūsų tikslus, nes 
jie tikisi, kad chaosas duos jiems 
progą užvaldyti pasaulį“. ,

Prezidentas, norėdamas sušvel
ninti šios sumos milžiniškumą, Kon 
gresui palygino, kad tai sudarą vos 
5% buvusio karo išlaidų if tik 3% 
Amerikos pajamų per numatytąjį 
laikotarpį. Jis pasakė, kad Ame
rika jau iki dabar Europai gelbėti 
esanti išleidusi 15 milijardų dolerių.

Prancūzijoje, padėčiai stabilizuo- 
, jantis, nekomunistai profsąjungų 
vadovai, norėdami sudaryti atsvarą 
prieš komunizmą, 

atsisakė klausyti centrinės prof
sąjungų vadovybės ir iš jos iš
stojo, įkurdami naują darbinin

kų profesinę sąjungą.
Į naująją profesinių sąjungų va

dovybę įeina visi nuosaikieji, ku
riems tikrai rūpi darbininkų reika
lai, bet ne komunstinių doktrinų 
įgyvendinimas. Naujosioms profe
sinėms sąjungoms priklauso per . 1 
mil. darbininkų ir tarnautojų.

Gruodžio 20—21 d. d. Prancūzijos 
parlamente buvo svarstomas vy
riausybės finansinis planas, kuriuo 
per 6 mėn. laikotarpį yra numatyta 
stabilizuoti algas ir atlyginimus. 
Komunistai šį planą siūlė atmesti, 
bet jų siūlymą parėmė tik 183 ko
munistai. Šia proga degaulistai 
reikalavo, kad vyriausybė paleistų 
parlamentą ir paskelbtų naujus rin
kimus. Šumanas atsakė, kad vy
riausybei svarbiau dabar sutvarky
ti ūkį, negu pradėti politinius gin
čus. ’ '

Italijoje komunistinės profsąjun
gos įsakė streikuoti didmenų pre
kybos ir maisto produktų darbinin
kams bei tarnautojams. Nors šio 
įsakymo paklausė nevisi darbinin
kai, bet buvo jaučiamas sutrikimas 
produktų paskirstyme. Laukiama,

kad Italijoje ir kitose pramonės 
šakose prasidėsią nauji streikai 
ir neramumai, kuriuos toliau 

. provokuosią komunistai,
Tik pasibaigus Londono konfe- vo pasiųsta protestų ir memorandu- 

rencijai, sovietai- pradėjo „demo- mų. Į vieną tokį memorandumą . 
kratinti“ savo zonos partijas. Atro- Hanau stovyklai raštu atsakė ame

rikiečių štabo specialus atstovas 
prie IRO, generolas J. Wood, kuris 
be ko kita rašo:

„Aš Jus noriu užtikrinti kuo rim
čiausiu būdu, kad Tarptautinė pa
bėgėlių Organizacija visiškai neturi 
tikslo pravesti politinį screentagą, 
tikslu ką nors priverstinai repatri
juoti ar išskirti iš IRO globos. Vle-

re- arba jis turės visai nebalsuoti, arba 
pareiškė, kad da- balsuoti pabūręs pirštais. Bet vienu 
nęsąs jo partijos ir kitu atveju jis neatliks, kaip rei

kiant, savo pilietinės pareigos. Zo- 
Bukarešte -buvo dŽKi, politika reikalinga.

Ir mūsų tremtinių spaudoje pasi-

organo „Die Neu Zeit‘
Keiseris 

laikraštis

kurią mes visi lygiai pripažįs- 
ir dėl kurios tremtyje dar ne
kilę jokių ginčų.
malonų vieningumo faktą

Kongreso nepa- 
paskutiniame po- 
išdėstė Europoj 

Jis reikalavo,

Zemutinės Saksonijos Apygardos Švietimo Inspektoriui
JUOZUI KASELIONIUI

mirus, gilaus liūdesio valandoje jo žmonai ir artimiesiems reiškia 
gilią užuojautą.

Zem. Saks. Apyg. Komitetas

■kur galima labai gražiai išsiversti 
be politikos ir vis dėlto daryti di
delę politiką. Turiu galvoje kultū
rinę sritį. Ak, Žinoma, normaliais 
laikais kiekviena partija gali turėti 
savo kultūros politiką, bet, gyvenant jaiai ar bet kurie kiti ideologiniai 
tremtyje, atrodo, mes visi kultūros 
klausimais esame vieningos nuomo- 

Bulgarija taiką ginsianti ginklu. Jo nės. Mes visi pripažįstame, kad tau- 
nuomone, „reikią sustiprinti Grai- tinė kultūra yra tas veiksnys, kuris 
kijos demokratinio sąjūdžio frontą gali mums padėti išvengti nutauti- 
ir jį įtraukti į taikos trokštančių mo, kad tik rūpestingai puoselėdami 
valstybių tarpą“. ' A. B. savo kultūrą, mes galime išlikti tau-

įsitikinimai negali būti kliūtis pri
klausyti tai organizacijai. LKF rė
muose galės sutilpti žmonės visų 
mūsų srovių, esančių tiek tremtyje; 
tiek išeivijoje, išskyrus, žinoma, 
komunistus, kurie su lietuviškais 
reikalais nieko bendra nebeturi.

ttVAOĄ RAMINA. 
GLOSTO PETELIU* 
IR APGAUT KETINA 
ĮKYRIUS PIRŠLIU*.

BALTA ŽAM KĘ-
UA AUKSO vep 
MAH: VEŽKITE* 
MARTEIĘ,DUKR? 
ŽELĘ MAH!W

Štai PER MliMi 
TRAUKIA ŽALČIO
KĄR I E TA r O GEGU^ 
f E *AUK!A TARTUM 
ARPUOTA.
Žalčio pasaka

GEN. WOOD PAREIŠKIMAS 
SKRYNINGO REIKALU

PC IRO paskelbtas naujas DP 
skryningas sukėlė susirūpinimo ir 
baimės. Iš daugybės stovyklų bu-

gauti tikrus 
pabėgėlių 

Kol nebus 
apie atitin-

nintėlis tikras tikslas reikalavimo 
iš išvietintų asmenų užpildyti pra
šymus IRO globai yra 
duomenis galutiniam 
problemos sprendimui, 
gauti tikslūs duomenys
karnų asmenų- skaičių ir jų pagei
davimus dėl perkeldinimo, tol ne
gali būti jokio tikro planavimo ir 
IRO negali padaryti atitinkamdms 
tautoms jokio- tikro pasiūlymo.

Šiuo metu tų duomenų nėra, nors 
buvo užpildomos įvairios formos 
karinėms įstaigoms ir tokioms or- 

irganizacijoms, kaip UNRRA 
Tarpvyriausybinis Komitetas.

P. Augiaus medžio raižinys

Tai daroma tik vienam tikslui — 
visų išvietintų asmenų greitas per- ' 
keldinimas į jų pačių pasirinktas 
vietoves, — kur jie galėtų laisvai 
gyventi ir pilnai veikti savo naujų 
tėvynių ekonominiame gyvenime.“
NAUJAS JAV SENATE DP ĮSI

LEIDIMO BILIUS
Amerikos senate yra Baąl-Smith- 

Soltanstall-Bricker-Cooper - Hatch- 
Nordrath-Mores bilius, kuris trem
tiniams yra palankesnis už Stratto- 
no bilių. Teigiama, kad jis norma
lėje Senato sesijoje praeis, bet į 
JAV įvažiuoti IRO lėšomis nebūsią 
galima.

TRUMPOS ŽINIOS
— BBC, XII. 17. Vašingtone tarp 

Anglijos ir Amerikos įgaliotinių pa
sirašytas susitarimas, kuriuo JAV 
perima didelę dalį okupacinių išlai
dų britų okupacinėje zonoje. Ame
rika turėsianti svaresnį žodį ūki
niuose ir finansiniuose sprendimuo
se, bet nesikišianti į politinę šios 
zonos struktūrą.

— DPD, XII. 19. Saugumo Ta
ryba svarstė veto teisės klausimą. 
Gromyko nurodė, kad Sov. S-ga vi
somis priemonėmis priešinsis da
bartiniam veto teisės pakeitimui. 
Tik Lenkija pritarė jo nuomonei.

— DPD, XII. 19. Į Ankarą atbė
go 7 bulgarų parlamentarai, priklau
sę Petkovo agrarų partijai.

— DPD, XII. 20. Sovietų karinės 
valdžios leidžiamas „Tagliche Rund
schau“ rašo, kad Vakarų Vokietijos 
sujungimas į vieną valstybę su sos
tine Frankfurte neliksiąs be pasek 
mių ir dabartinei Berlyno adminis
tracinei padėčiai.

Prieš kiek laiko amerikiečių, kari
nės valdžios šefas pulk. Hofley pa
reiškė, kad jie iš Berlyno išeis tik 
jėgos verčiami.

— BBC, XII. 21. Popiežius Pi
jus XII savo kalėdinėje enciklikoje 
kviečia visus katalikus melstis už 
taiką, kurtas trokšta visa žmonija. 
Didžiausia šių laikų nelaimė yra 
ta, kad daug žmonių atsisakę Kris
taus mokslo.
_ BBC, XII, 21. Vienuolikos 

Anglijos įžymių asmenų, jų tarpe 
lordo Vansitartto ir filosofo Russel, 
atsišaukime į vakarų pasaulį sako
ma, kad dabartinis komunizmas, yra 
daug agresyvesnis, negu 'fašizmas. 
Totalitarizmas niekada taip negra
sinęs Europai ir pasauliui, kaip kad. 
dabar. Visos pasaulio tautos turin
čios susijungti prieš šį naują paveju.

Stovykla — demokratizmo mo
kykla. Ar galimą kalbėti apie visuo
meninę pedagogiką tose aplinkybėse, 
kuriose . pats gyvenimas dažnai yra 
sunkiai pakeliama našta? Pamėgin
kime kiek sustoti ties šitokio klau
simo esme. Yra įprasta tam tikrais 
atvejais patį gyvenimą vadinti mo
kykla (dažnai pasakoma apie kurį 
daug patyrusį žmogų, kaip išėjusį 
„gyvenimo mokyklą“). Tikrai, žmo
gaus auklėjimas ir auklėjimasis 
prasideda lopšio dienomis ir baigiasi 
žmogui mirštant. Žmogaus gyveni
miškoji patirtis turtėja paskirais pa
tyrimais nuolat ir nenutrūkstamai. 
Būdamas aukščiausio laipsnio socia
linė būtybė, žmogus savo visuome
niškumą išugdo savyje bendrauda
mas nuo vaikystės dienų su kitais 
žmonėmis. Jeigu visų laipsnių mo
kyklos yra tarsi pakopos ne vien 
žmogaus žinioms ir įgūdžiams, bet 
ir būdui bei visuomeniškumui ugdy
ti, tai pastaruoju atžvilgiu gyveni
mas yra atbaigiamoji ir galutinė la
vinimo fazė. Tik ir gyvenimas turi 
būti pedagoginiais principais tvar
komas. Dar laisvosios tėvynės peda
goginiame bare esu ne kartą viešai 
gyvu ir spausdintu žodžiu („Moky
klos ir Gyvenimo“ puslapiuose) 
akcentavęs, kad tautinei politikai 
tarnaujanti valstybės, organizacija 
turi turėti ne vien administracinį 
bei tautos saugumo tikslą, bet ir 
giliai pedagoginį. Taip yra dėl to, 
kad mokykla yra nors ir galingas, 
bet ne visagalis jaunosios kartos 
ugdymo veiksnys. Už vis galingesnis 
yra iš tėvų-protėvių paveldėtų dva
sinių savybių kryžiavimasis su gy
venamosios aplinkos veiksniais. 
Pati visuomenė, sąmoningų jos na
rių vadovaujama ir pačios valstybės 
aparato remiama, turi kurti nuolat

STOVYKLINĖ DEMOKRATIJA
RAŠO VACLOVAS ClZlūNAS

palankesnę dvasinei ir fizinei priau
gančių kartų pažangai aplinką. Čia 
glūdi milžiniška pedagoginė vals
tybės reikšmė, nes valstybė, būda
ma universaliausia (visuotiniausią) 
visuomeninė ir ūkinė tautos organi
zacija, negali išleisti iš akių paskirų 
jos narių — piliečių ir jų visumos 
— visuomenės — ugdymo ir bran
dinimo momentų. Todėl greta' mo
kyklos pedagoginio darbo yra būti
nos teismų, policijos ir visų kitų 
valstybės bei savivaldybių ądmini- 
strac. įstaigų sąmoningos pastangos 
išmokyti ir įpratinti pilietį branginti 
bendruomeniškojo gyvenimo gėrį — 
ir formą, kartu su tuo ir aukščiausią 
bendruomeniąkojo gyvenimo gėrį — 
individo ir kolektyvo laisvę ir ne
priklausomybę. Tokių tikslų siekti 
totalinės pedagogikos priemonėmis 
gali tik demokratinė visuomenė ir 
tokia pati jos sukurtoji valstybė.

Mes esame netekę tėvynės ir 
valstybės. Bet mūsų visa žmogiškoji 
esmė nesusigyvena su tuo faktu ir 
protestuoja prieš jį. Gyvename sun
kią tremtinio buitį, bet mūsų gyve
nimas yra persunktas viltimi, kad 
tiesa laimės ir teisingumas užvieš
pataus pasaulyje. Visur, kur begy
ventume laikiną tremtinio buitį, 
jaučiamės ir -toliau jausimės, kaip 
keleiviai, užklydę nežinomoje gyve
nimo .stotyje. Tačiau tas laikinumas 
negali gniuždyti mumyse ryžtingą 
valią gyventi, organizuotis kovai už 
savo asmens ir visos tautos ateitį. 
Turime gerai suprasti ir įsisąmoninti 
dėsnį, kad asmeninė ateitis, jei ją 
įsivaizduojame lietuviškoje bend
ruomenėje, yra galima tik visiems

jos nariams sutramdžius savyje ego
izmą bei savanaudiškumą ir pagal 
išgales aktingai prisidėjus prie tos 
pačios bendruomenės gerovės. Šito
kios pastangos auklėti save ir reng
tis ne tik kovai už fizinį asmens 
būvį, bet ir kovai už tautos laisvę 
ir neprikląusomybę yra galimos tik 
organizuotu būdu. Pagrindinis mūsų 
organizuoto gyvenimo vienetas, kaip 
jau įžangoje buvo minėta, yra sto
vyklinė bendruomenė. Jos ribose 
galima ugdyti demokratinės pilie
tinės dorybės, kurių niekuomet pra
eityje neturėjome per daug.

Stovykla — demokratizmo mo 
kykla? Taip! Stovykla yra mažesnė 
ar didesnė bendruomenė, kurią jun
gia ne vieni tik nejaukūs mediniai 
barakai ar kareivinių blokai, bet 
vienodas jų gyventojų likimas' ir 
vienybės bei kovos idėja, apie kurią 
tik ką kalbėjome. Ar tos idėjos esa
ma stovyklų gyventojų sąmonėje? 
Mes neabejojame, kad taip, tik mū
sų kasdienybėje matome ją dažniau
siai užmirštą, blankią ir neaiškią, 
tik tautinių švenčių bei paminėjimų 
progomis iškilmingai deklaruojamą. 
Tačiau ne vienos šventės ar iškilmės 
stiprina mumyse tautiškumą ir ryž
tingumą išverti iki kovos galo, tiki
me — laimingo galo. Daug daugiau 
reiškia idėjos poveikis kasdienybės 
praktikai.

Siame rašinyje buvo kiek plačiau 
užsimintas stovyklinės bendruome
nės administracinių organų san
tykiavimas ir konstatuotas vienas 
— kitas nedarnumas tuose santy
kiuose. Tuos santykius lemia patys 
žmonės, kurie sudaro bendruomenę 
ir jos valdymosi organus. Jeigu kai

kur stovykla yra niekas daugiai!, 
kaip mechaninis žmonių telkinys, 
kuriame kiekvienas asmuo jaučiasi 
kito artumos varžomas, kur nevyks
ta jokia savitarpinė žmonių sąveika 
ir joks teigiamas konstruktyvus 
darbas, ten nėra "nė bendruomenės. 
Menka ji ir ten, kur iš paviršiaus 
žvelgiant visa administracija yra savo 
vietoje, tačiau nėra žmones į kolek-
tyvą cementuojančio dvasinio ben
dravimo, idėjinio gyvenimo turinio. 
O nežiūrint įgrisusio iki gyvo kaulo 
laikinumo jausmo, beteisės padėties 
ir daugelio kitų Mūsų gyvenimo 
neigiamybių ir trūkumų, mes turime
visus vienijančią idėją, mes galime 
ir privalome pajungti jai netgi ir 
mūsų paprasčiausius kasdieninius 
darbus ir žygius, nekalbant jau apie 
tuos, kuriais šiaip ar taip rengiamės
nežinomam rytojui. Ta idėja yra 
kova už mums atimtą laisvę ir ne
priklausomybę. Laisvę mylinti tau
ta, netgi ir jos atlauža — tremtinių 
bendruomenė, kovai rengiasi, Sti
prindama save iš vidaus. O stipri iš
vidaus gali būti tik giliai demokra
tinė tauta, nes jos narius sieja į 
vieną šeimą šios visuomeninės. do
rybės: 1. teisės ir pareigos visuoti
numo bei pusiausvyros jausmas, 2. 
asmeninės atsakomybės ir solidaru
mo jausmas, 3. visuomeninių reikalų 
viešumas ir 4. tolerancija (pakantru
mas) svetimai nuomonei. Sitų dory
bių neturi totalitarinių režimų val
domos tautos. Vienose tos dorybės 
dar nesubrendo, kitoms — varu jos 
yra atimtos. Istorija visame savo 
bėgyje ir paskutinių dviejų pasau
linių karų pavyzdžiai gana aiškiai 
parodo, kurios santvarkos brandin
tos tautos yra buvusios patvaresnės 
ir atsparesnės pavojams iš šalies.

(b. d.)

jugoslavų atstovai. Išrinkta sky
riaus valdyba iš šių asmenų: dr.. 
Klaudtasz Krabek (lenkas) pirmi
ninkas, Jonas Grigolaltis (lietuvis) 
vicepirmininkas, Liubomir Markovie 
(jugosl.) II vicepirm. ir spaudos re
ferentas, Matens (latvis) teisių refe
rentas, Tammaru (estas) kultūros 
referentas, dr. Smorčok (gudas) 
social, reikalų referentas ir Jūrij 
Stefanek (ukr.) general, sekretorius. 
Biuras užsimojęs daug veikti. (LTB)
PABALTIJO UNIVERSITETĄ NORI 

PERKELTI Į KANADĄ
Refugees Defense Committee or

ganizuoja Pabaltijo universiteto 
perkėlimą į Kanadą. Jau esąs gau
tas Kanados pritarimas. Universi
tetui globoti esąs sudaromas iš JAV 
univeresitetų prezidentų specialus; 
komitetas.

MIUNCHENO APYGARDOS AT
STOVŲ SUVAŽIAVIMAS

LTB Miuncheno apygardos atsto
vų suvažiavime apygardos pirmi
ninkas nusiskundė silpnu ryšiu su 
LTB centru. Į tai LTB centro bu-
vo paaiškinta, kad čia tiksliai funk
cijų neatlieka nei apygardų nei 
apylinkių pirmininkai. Jie gauna
mą LTB biuletenį daugelyje vieto
vių gavę patys perskaito, bet nepa-
taformuoja kitų komitetų narių ir 
tuo labiau nepertiekia žinių visiems 
apylinkių nariams. LTB centro at
stovas mano, kad LTB biuletenio 
keliami klausimai turėtų būti na
grinėjami apygardų ir apylinkių ko
mitetų posėdžiuose ir, esant svar
biems klausimams, diskutuojami vi
suotiniuose apylinkių susirinkimuo
se. (LTB).

— DPD, XII. 19. Amerika nusi
stačiusi nebeduoti sovietams de
montuojamų vokiečių įmonių.

— DPD, XII. 19. Australijos užs. 
reikalų ministras Dr. Evatt pareiš
kė, kad JT turės nuspręsti Vokieti
jos taikos sutarties įgyvendinimų.
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Lietuvių Žodis 52 nr. 3DVIDEŠIMT METŲ NUO MOTIEJAUS GUSTAIČIO MIRTIES
Originalia savo kūryba M. Gus

taitis pradėjo reikštis dar prieš I 
pasaulinį karą „Tėvynės Sarge“, 
„Zinyčidj“, „Žvaigždėje“, „Draugi
joje“, „Vaivorykštėje“. Yra išleidęs 
šiuos savo poezijos veikalus: 1914 m. 
du eilėraščių rinkinius — „Tėvynės 
ašaros“ ir „Erškėčių taku“, poemą 
„Meilė“ - ir oratoriją „Aureolė“;

eilėraščių rinkinį „Sielos 
ir 1925 m. sonetų rinkinį

ŽIEMA
Aš pažinojau vieną kart slaptingų rūmų tylą
Ir jųjų akmenis aš glamonėjau kitados,
Kai jie, lietaus varvėjime nublukę ir pražilę, 
Kasdieną sekdavo man savo išgyventų rudenų gijas.

Ir pažinojau vakarinį jų alsavimą aš niūrų,
Kai susikaupę parke jie tūnodavo tenai,
Ar kai jūreivių šermenis vaizdavusios skulptūros
Mane ten grįžtantį sutikdavo didingai tragiškais veidais.

MENO IR MOKSLO PASAULYJE
Šių metų gruodžio 23 dieną suka

ko 20 metų nuo poeto Motiejaus 
Gustaičio mirties. Tai vienas anks
tyvesniųjų pomaironinės epochos, 
estetinės krypties poetų, savo poezi
joje nors dar nemažą duoklę atida
vusių visuomeniniams ir patrioti
niams reikalams, bet jau stipriai 
pasukusių individualizmo linkme.
Jo kūryboje daug mąstymo, minties,. 1917 m. 
kontempliacijos, mažiau. gaivališkų, akordai' 
savaimingai besireiškiančių emocijų. „Varpeliai‘<>- 
Nors jis poeziją jau vertina pagal M. Gustaitis yra vienintelis mūsų 
estetinį principą, tačiau labiau! yra poezijos atstovas, nepaprastai ryš- 
linkęs į matematinę harmoniją negu' kiomis spalvomis apdainavęs I pa- 
į savaimingus laisvos kūrėjo dva
sios polėkius. Dėl šių priežasčių jo 
poezija dvelkia šaltumu ir nėra 
įgijusi tokio populiarumo, kuris jai 
priderėtų pagal jos motyvus ir už
simojimus. Per dvidešimtį metų 
M Gustaitis pradedamas lyg pa
miršti.

O vis dėlto M. Gustaičio kultūri
nis ir poetinis palikimas yra vei 
tas nemažo dėmesio ir tinkamo 
įvertinimo. Šis didelės .erudicijos 
žmogus — studijavęs Regensburge 
bažnytinę muziką, Romoje bažnyti
nę teisę, Friburge literatūrą ir me-, 
no istoriją ir už disertaciją apie 
A. Mickevičiaus „Krymo Sonetus“ 
gavęs filosofijos daktaro laipsnį - 
mūsų ‘kultūriniame gyvenime yra 

, išvaręs žymią vagą. Apie 20 su 
viršum metų jis dirbo pedagoginį 
darbą Marijampolės ir Lazdijų 
gimnazijose — patriotiškai auklėju 
Lietuvos jaunimą. Kultūros bei li
teratūros istorijai jis davė monogra
fijas apie Antaną Tatarę ir apie 1 
Petrą Kriaučiūną. Rašė straipsnių 
apie1 J. Basanavičių, apie „Aušrą“, 
apie A. Mickevičių. Mokyklos rei
kalams parašė ir išleido „Stllisti 
kos“ vadovėlį.

M. Gustaitis yra vienas anų laikų 
stipresniųjų grožinės literatūros ver
tėjų į lietuvių kalbą. Labiausiai jis 
buvo pamėgęs A. Mickevičių. Iš
vertė jo „Krymo Sonetus“ (su lite
ratūriniu nagrinėjimu ir komenta
rais), „Vėlinių“ II dalį ir ištraukas 
iš III-iosios dalies. Dar iš lenkų 
kalbos išvertė J. Slovackio „Anhel- 
11“, A. Navrockio. dramą „Lietuvos 
krikštas“. Nemaža vertė lotynų 
klasikų ir 16 amžiuje lotyniškoje 
poezijoje 
grožį poeto M. Sarbievijaus poezi
jos.

išgyventomis emocijomis, 
patriotinių ir visuomeninių 
jo poezijoje gana apstu, tik 
kiek labiau konkretizuoti

apdainavusio Lietuvos

KALĖDOS
Kalėdos it žiedas pražysta
Ir meilę gyvenimui lemia. 
Ir laimina Kūdikis Kristus 
Mūs brangią ir mylimą žemę.

Kalėdos. Žvaigždė, sidabrinė, 
Į širdį skaisčiai nusileidus. 
Džiaugsmų suliepsnoja krūtinė, 
Ir spindi pavasariu veidas.

Pakluonėj klevai ir berželiai, 
Eglaitėmis kloniai nusėti, 
Kalėdos. O kaip man berželių, 
O kaip man klevų nemylėti!

O kaip mums netrokšti, tėvyne, 
Tau laisvės skaisčios ir didybės! 
Kalėdos. Žvaigždė sidabrinė 
Ir džiaugsmas krūtinėj sužibęs.

Leonardas Žitkevičius
Iš knygos „Tarp Tūkstančio 

žvaigždelių“ ■

saulinio karo nelaimes, palietusias 
Lietuvą. Tėvynė parymusi po 
kryžiumi — yra simboliškas ken
čiančios Lietuvos vaizdas, M. Gus
taičio poezijoje gavęs menišką pa
vidalą ir apipintas stipriomis, nuo
širdžiai 
Iš viso 
motyvų 
jie jau
negu Maironio poezijoje ir turi sa
vyje sukaupę daug dinaminio ele
mento, valios ir veržimosi veikti n; 
nugalėti nepriklausomybės kelyje 
sutinkamas kliūtis. Individualinio 
pobūdžio motyvuose juntame besi 
veržiančią poeto dvasią prie idealų, 
prie nežemiškos šviesos. Tačiau ne
trūksta M. Gustaičio 
žaismingų jaunatviškų 
erotiniais motyvais.

M. Gustaitis jautė, 
naujų mūsų poezijos 
Vienoje pusėje lieka 
triotiniu romantizmu 
dvasios didybe Maironis, o iš kitos 
pusės jau eina gaivališka srovė 
naujos kartos poetų, palinkusių net 
į kraštutinį 
taitis lieka 
pe. Gražiai 
kaip poeto 
niame eilėraštyje, kad jie esą jau
ni dainų berneliai, grindžią, taisą 
kelią Genijui, kurs ateinąs ir pra- 
našybių nešąs dainą. Jo pranašau
tas Genijus yra atėjęs ir leidęš ne
priklausomai tautai pasireikšti di
deliais užsimojimais ir patvariais 
laimėjimais. N.

. Baigtas UNESCO suvažiavimas
UNESCO suvažiavimas, vykęs 

Meksikoje, savo darbus baigė. Iš 
i svarbesniųjų nutarimų minėtini: 
. tarptautinio mokslinių tyrimų insti

tuto įsteigimas ir nutarimas padėti 
didžiausias pastangas mokslo, spau
dos, radio, kino ugdymui bei tarp
tautiniam pasikeitimui kultūrinėmis 
vertybėmis.

Taip pat priimtas kompromisinis 
Prancūzijos pasiūlymas sutvarkyti 
UNESCO santykius su Vokietija.

. Garbės daktarai.
Londono universiteto įsteigimo su

kakties -proga ministeriui pirminin
kui Attlee ir feldmaršalui Lord 
Wawell suteikti garbės daktaro 
titulai.

Brangios knygos. 
! įvykusiam 
parduota knygų labai 
kainomis: Lafontain’o 

et Nouvelles“ (1762) 
33.000, die Schedelsche 

Weltchronik (1493) už RM 27.000, 
Rilkės „Reguiem fiir den Gra- 
fen Kalckrenth“ (rankraštis) — RM. 
10.500,—. O ir grafikos kūrinių kai
nos buvo taip pat nežemos: Rend- 
brandt’to „La petite tombe“ parduota 
už RM. 30.000,—.

poezijoje ir 
posmų net

kad jis stovi 
laikų angoje, 
su savo pa
ir visa savo

individualizmą. M. Gus-, 
tų priešingų polių tar- 
jis yra įvertinęs savo 

kėlią viename simboli-

Mūnchenė 
aukcijone 
aukštomis 
„Contes 
už. RM

knygų

O vis dėlto, kaip gražu, mano
mielas bičiuli, kai mus ima šaukti 
praeitis. Man rodos, tada, žmogaus 
širdyje suvirpa amžinybės gijos, 
vedančios mus daug toliau, nei 
leidžia laikas ar subirusios materi
jos užtvaros.

Nors nieko naujo tau šitame laiš
ke neparašysiu, ką tu jau žinai, tik 
noriu, paklausti, ar tau kartais ne
atrodo, kad ne viskas, ką mes esame 
likimo rankomis užkasę ir palai
doję, pavirsta pelenais ir dulkėmis. 
Juodas kryžius ant kapo ar neslepia 
tik savyje amžinojo pavasario mi
sterijos su žvaigždžių lietumi ir 
rausvu daigu sušalusiame žemės 
gruode? Man rodos, aš taip ryškiai 
tą pergyvenu, kai anie nutilę Kalė
dų varpeliai vėl pabunda baltuose 
keliuose, iškylančiuose prieš akis be 
žado likusioj praeity.. Žiūrėk tik, 
mielas bičiuli, kaip tas tolimas, 
balsganas horizontas, susiliejęs su 
tenai stūksančiais miškais tolumoje, 
vėl ima rausti ir platėti, verždama
sis iš nykios vakaro tylos, kuri taip 
sunkiai spaudžia šitas akmenines 
mūsų dienas.

— Din-din-din, — ar girdi, kaip 
suskamba sidabrinis varpelių balsas 
ir sujudina sunkią pušies šakelę 
šitoje nuostabioje tyloje. — Din- 
din-din, — kaip švelniai veržiasi į 
širdį, imdamas drebėti baltuose tė
viškės laukuose, supdamasis su le
diniu girgždančios svirties dejavi
mu pilname vakaro sutemų kieme. 
Ar nepabudina jis dabar tau ne
apsakomai saldų jausmą, skandi
nantį visą dabarties skausmą ten 
savo šulihio gilumoje, iš kurios 
kadaise sėmėmės savo krikštolinę 
laimę . . .

kus. Tai buvo tolimas kelias, kuriuo
nekeliausime daugiau nė vienas. 
Taip, nekeliausime . . . Užsnigtos ir 
užpustytos pėdos išdilo žemėje, kur 
nuėjo mūsų jaunystė su didžiaisiais 
troškimais ir savo neramia dvasia. 
Nusilenkė jai saulė, kalnai ir 
žvaigždės, bet tik vieną sykį — 
pirmą ir paskutinį ... Ar būtų kas 
dar kalbėti apie tai? Bet jei netu
rime ateities, gyvenkime praeitimi, 
kuri dabar viena gaivina širdį ir 
sudrėkina išdžiūvusias nuo svetimo 
vėjo lūpas . . .

Jau geso tada saulė, kai tolumoje 
sutvisko žėruojantis dangus, rau
svais ugnies * atspindžiais apibarda
mas baltus laukus ir’ tylų, sustin
gusį mišką, kurs savo tyloje tada 
buvo toks iškalbingas ir pilnas pa
slėptos gyvybės, kaip ir šiandien 
tavo kenčianti širdis.

Tyliai sugirgždėdavo rogės, bėg
damos slidžiu keliu, o varpelių 
skambėsys lydėjo mus tolyn ir to
lyn, į tą patį horizonto mėlynumą, 
kurį vėl matau prieš savo akis. O, 
kiek daug grožio tada įskaitė akys 
kiekvienoje pakelės nusvirusioje 
šakelėje, kurią spaudė prie žemės 
stovį sniego luitai, angelišku baltu
mu žavėdami degantį žvilgsnį. Ar 
dar prisimeni, kaip saldžiai spaudė 
krūtinę ana tėviškės vakarų tyla, 
kaip dainavo krisdamos j žemę 
snaigės, tokios stebuklingai gražios, 
kad, vos tik pasiekusios žemę, mirė 
ir sidabro lašeliais biro ant veido ir 
rankų. Dabartyje, to jau neįžvelgs 
mūsų akys ir neišgirs širdis tos 
stebuklingos dainos tyloje . . .

t— Žiūrėkit, žiūrėkit! — sušuko 
tada Silva, kai mės išvažiavome į 
pamiškę. Ji rodė ranka kiškį, kuris

— Din-din-din, — tik klausyk, stovėjo pastatęs ausis šalia kelio, 
žiūrėk, kaip sklinda, supas ir aidi 
tas balsas, pilnas anos neišgyventos 
meilės ilgesio, kurį dabartis paženk
lino juodu kryžiumi. Bet ar nepa
junti savyje, kad ir iš po juodo 
kryžiaus sunkiojo akmens praeitis 
švelniai išsiveržia gležnais, rausvais 
lapeliais, taip stebuklingai suside
rindama su blizgančio marmuro 
rūsčiu šaltumu? . . .

Primenu tau tą dėl to, kad nega
liu užmiršti ano švento vakaro, kai 
mes grįžome į tėviškę Kalėdų ato
stogų. Mes važiavome tada per 
tylų, šarmotą mišką ir baltus lau-

Pasistiebęs ant paskutinių kojų, jis 
žiūrėjo į mus nustebęs savo didelė
mis akimis, nė kiek nebodamas mū
sų artumos. Tik tai vežėjas pliaukš
telėjo botagu, jis šoktelėjo ir 
dingo tolumoje, kaip dulkių kamuo-
lėlis nusirisdamas sniegu.

— Ar matėte? — paklausė vėl 
mergaitė, pasukdama paraudusį 
skruostą. — Kodėl jis mūs nebijojo?

Iš tikrųjų, kodėl jis mūs nebijojo? 
Niekaip neradau atsakymo į šitą 
paprastą klausimą. Nebūtum atsakęs 
nė tu, Povilai. Tik dabar man ima 
daug kas aiškėti.

Galbūt todėl, kad žudančiai andai jūs į mane kalbėjot.
Bevilčiai tiesdamos dangun sustingusias rankas.
Nūnai esu ir aš, kaip jūs — tarp gruodžio mirusių alėjų,

Kasdieną rankom svyrančiom į prietemas žvelgiąs;
Kartodamas pasauliui šauksmą savo negyvųjų valandų 

Ir klysdamas brendąs į mirštančio saulėlydžio krantus! . . .
Alfonsas Gricius

Elena Ciurlytė šokio metuPIRMOJI TREMTINE ŠOKĖJA IŠVYKO J JAV
Nedaugeliui lietuvių net iš privi

legijuotosios Amerikos okupacinės 
zonos pasiseka išvykti į JAV. Kvy
kusiųjų tarpan visai mažai tepasisekė 
įsisprausti menininkams. Iš ra
šytojų pasisekė išvykti V. Krė
vei, S. Zobarškui, St. Būdavui, 
L. Žitkevičiui, A. Nakaitęi ir 
Kuosai Aleksandriškiui; iš solistų 
tiktai V. Grigaitienei, A. Dičiūtei- 
Trečiokienei ir S. Adomaitienei; is 
pianisčių G. Nasvytytei-Gudauskie- 
nei, p. Rajauskaitei ir G. Leonienei; 
o iš šokėjų — pirmąjai E. Ciurlytei, 
nes niekas daugiau lig šiol iš šokėjų 
dar nėra Amerikos pasiekęs ir Ame
rikos lietuviams nepasirodęs su 
choreografiniu menu.

i E. Ciurlytę ir norisi, „pristatyti“ 
JAV lietuviams kaip išraiškinio šokio 
šokėją.

E. Ciurlytė mokėsi šokti pas išraiš
kos šokio pionierę Lietuvoje D. Na-

įvertino/ Taigi, E. Ciurlytė dar jauna, 
bet gabi šokėja. Jos savybė, kad ji 
studijuoja ir klasinį šokį, kurio kitos 
išraiškininkės net bijo. Gal todėl E. 
Ciurlytei gerai. sekasi.

Detmolde ji pirmoji užimponavo 
publikai. Ji viena pirmųjų įėjo ir 
Liet. Menininkų Kolektyvan Detmol
de ir su koncertais yra apvažinėjusi 
visą Vokietiją. Todėl reikia spėti, 
kad ir Amerikoje ji bus tinkamai 
įvertinta.

Ir reikia palinkėti jai sėkmės. 
-Ypač, kad su kitais nuvykusiais į 
JAV tremtiniais menininkais jai sek
tųsi įsijungti į tą didįjį tautos darbą, 
kurį didžiu atsidėjimu dirba JAV 
lietuviai. J. K.
Jean-Paul Saitre nekalbės per radiją.

Prancūzijos ministeris pirmininkas 
Robert Schuman uždraudė Jean- 
Paul Saitre,1 Prancūzijos egzistencia
listų vadui ir pagarsėjusio dramos

svytytę, kuri yra išėjusi garsiosios 
vokiečių išraiškinio šokio mokytojos 
Mary Wigman mokyklą. Ir "E. Ciur
lytė, kuri specializuotis pradėjo šio 
karo metu, tęsė mokslą pas tą pačią 
Mary Wigman, kuri E. Ciurlytę gerai

veikalo „Musių“ autoriui, dalyvauti 
Prancūzijos radijo programoje. Mat 
Jean-Paul Saitre, kalbėdamas per 
radiją, esąs smarkiai užpuolęs gene
rolą de Gaulle, net palyginęs jį su 
Hitleriu.

NEBE TAS CHARLI CHAPLIN — 
NEBE TAS IR PASISEKIMAS

" Šiuo metu keliuose Londono kino ■ 
teatruose rodomas naujausias Chap- 
lino filmas „Monseur Verdony“, ku
rio autorius, režisierius ir vyriausias 
vaidintojas, kaip paprastai, yra pats 
Charlie Chaplin. Filme didysis ko
mikas vaidina nebe tokį Chapliną, 
kurį mes gerai pažįstame ir esame 
pamėgę: nebe skylėti batai, nebe 
aptrinta eilutė ir pebe tie ūsiukai, 
o ir žmogus nebe tas — nebėra to 
nelaimingo vargšo, visokiausiomis, 
dažnai komiškomis, priemonėmis be
simušančio pro kasdienio gyvenimo 
sunkenybes. Charlie Chaplin šiame 
filme vaidina savo rūšies „mėlyn- 
barzdį“, moterų vilioką, gyvenantį 
kažkur Pietų Prancūzijoje, dėvintį 
gražų rytšvarkį, baskų kepuraitę, tu
rintį puikų rožių sodą su paslėpta 
maža juoda krosnimi, savo rūšies 
privačiu krematorijumu. Tai čia jis 
degina savo aukas — įvairiausių 
luomų ir visuomeninių padėčių pri
siviliotas moteris.

.Filmas esąs labai gerai sukompo
nuotas. Tačiau Londono žiūrovai, 
griūte griuvę į kino teatrus, ilgai 
stovėję eilėse bilietų, kurie išparduo
ti net dvi dienas į priekį, po spek
taklių iš kinų salių eina' trauky
dami pečiais ir su savotiška šypsena 
veiduose. Jie pasigenda tikrojo 
Charlie Chaplino, nes šiame vaid
menyje jis neįtikinąs. Tik, kai fil
mo pabaigoje jis, vienmarškinis, 
blogai gulinčiomis kelnėmis, užpaka
ly sunėręs rankas, „bindzenąs“ j 
teismo salę, —■ vėl atgyjąs senasis < 
Charlie. Tuomet jis pažadinąs gai
lestį, nes . visoms jo padarytoms 
žmogžudystėms žiūrovas netikėjo.

Grąžina meno kūrinius.
Amerikiečių karinė valdžia sugrą

žino sovietams bronzinę septyniolik
tojo šimtmečio „Neptūno šulinio“, 
figūrą, kurią naciai buvo išvežę iš 
buvusiosios carų pilies Peterburge 
prie Leningrado. Olandams, be kitų 
meno kūrinių, grąžintas Andre del 
Sarto paveikslas „Marija ir kūdikis“ 
ir Rembrandt’o — „Kristaus galva“.

Vokiečių spaudos paroda.
Dūsseldorf’e vykusi vokiečių spau

dos paroda š. m. lapkričio mėn. 30 d. 
uždaryta. Ją aplankė daugiau kaip 
200.000 asmenų. Dabar toji paroda 
perorganizuojama į keliaujamąją ir 
aplankys daugelį Vokietijos miestų. 
Pirmiausiai ji bus rodoma Mūnchene.

Boikotas vokiečių dainininkei.
„Vokietijos lakštingala“ ,— kolara- 

tūrinis sopranas Erna Sack šiuo 
metu gastroliuoja Pietų Amerikoje. 
Tačiau gastrolės nekaip vyksta: 
Urugvajuje jos koncertus boikotavo 
politinės organizacijos, o Buenos 
Aires į koncertą parduota labai ma
žai bilietų. Neužmirštama, kad Ema 
Sack naudojosi ypatinga „Trečiojo 
Reicho“ propagandos ministerijos 
protekcija.

Modernūs baletai Mūnchene
Bavarijos valstybinė opera nesepiai 

pastatė tris modernius baletus; jų 
muzika — impresionistinė. Maurice 
Ravel’io „Dafnis ir Kloė“, kurio 
libretas pagal antikinį Longus’o pie
menų romaną; Manuel de Fallas 
„Trikampis“, pagal to paties vardo

Visus tris baletus pastatė operos 
baletmeisteris Marcei Luipart.

Radio Sorbonne
„Radio Sorbonne" vadinasi jau

niausias Paryžiaus radio siųstuvas, 
pradėjęs veikti tik š. m. gruodžio 
mėn. 1 d. Tai Sorbonos universiteto 
siųstuvas, savo programoje sistema- 
tingai pateikiąs filosofijos fakulteto 
paskaitas.

Kokius filmus suka vokiečiai.
Vokiečių filmų studija „Neue 

Deutsche Filmgesellschaft“, baigusi 
filmą „Tarp vakar ir ryt“, ateinan
tiems metąms yra užplanavusi tris 
filmus: „Pakeliui“ — iš šįų dienų 
vagabundų gyvenimo, „Nakties sar
gyba“ — apie katalikų ir evangelikų 
dvasiškių draugystę ir „Prarastas 
veidas“ — apie sąmonės netekimą.

Sovietų zonoje licencijuOta filmų 
bendrovė „Defa“ veikia prie Berlyno. 
Jos direktorius Weidner sako: „Mes 
norime sukurti naują filmą be 
žvaigždžių. Bet žiūrovai dar tebežiūri 
filmus iš praeities perspektyvos. Mes 
ir meniškai norime būti pažangūs'7".

Bendrovės pirmasis filmas „Vedu
sieji šešėlyje“ yra iš aktoriaus gyve
nimo nacių rėžimo laikais.

Naujai sukamo filmo pavadinimas 
— „Keisti pono Fridolino B. nutiki
mai“. Filmas puola biurokratizmą. 

/Dar. kitas filmas vadinsis „Chemija 
ir meilė“.

Bendrovė šiomis dienomis palei
džia į rinką dešimt kultūrinių filmų.

Nauji atominiai ginklai.
JAV atominės energijos komisijos 

pirmininkas David E. Lilienthal 
Amerikos inžinierių sąjungos susi-^ 
rinkime aiškinęs, kad JAV gaminanti 
naujos rūšies atominius ginklus, nau
dodama jų gamybai uranijų ir plu- 
tonijų. Tačiau David E. Lilienthal 
nepaaiškinęs, ar tie naujieji ginklai 
yra panašūs į atominės bombas, nu
mestas Hirošimoje ir Nagasaki, ar 
tai yra atominės energijos panaudo
jimas • kitokiems milltariniams tiks
lams. Naujųjų ginklų montavimas 
vykstąs New Mexico, kur buvusi pa- • 
gaminta ir pirmoji atominė bomba. 
Lilienthal’io žodžiais, JAV ligi šiol 
atomo tyrimui išleidusi 2,5 milijardo 
dolerių.
PROF. PICCARD LEISIS Į GELMES

Kabina, kuri bus nuleista į van
denyno gelmes, padaryta iš plieno, 
kuris turi storumą nuo 9 iki 15 cen
timetrų. Ji visu apkrovimu svers 
apie 40 tonų. Keturių kilometrų gi
lumoje vanduo ją slėgs 60.000 tonų 
svoriu.

Šią kabiną gramzdins į vandenų 
gelmės keli gelžbetono gabalai, ku
rie bus prikabinti elektromagnetų 
pagalba. Nutraukus elektros srovę, 
šie pasvarsčiai eis į dugną ir kabina 
kils į viršų. Tas balastas sudaro 
2.000 kg svorį, bet papildomąjį 
svorį dar sudaro elektro baterijos, 
kurios taipgi bus pakabintos ant 
elektromagnetų. Jos taipgi bus pa
leistos į dugną, kai jau nebus rei
kalingos. Kabina turi plaukiėjimo 
prietaisus, kuriuos judins elektros 
prietaisai. Tiriamieji instrumentai ir 
du žmonės užims 4 kūb. metrus tal
pos. Ryšį su stebėjimo laivų kabina 
palaikys ultragarsinėmis bangomis

ispanų rašytojo Pedra Antonio 
d’Alarcon novelę; Igor’io Stravins- 
ky’o pagal rusų pasakas parašytas 
ir 1910 m. Paryžiuje susilaukęs ne
girdėto pasisekimo baletas „Ugnies 
paukštis“.

ip radijaus pagalba. Tyrimų laivą 
„Scaldis“ parūpino Belgijos valdžia.

Pirmieji tyrimai bus padaryti Gvi
nėjos įlankoje, kur prof. Piccard ke
tina nusileisti iki 6.000 metrų 
(6 km) gylio.

KALĖDŲ VARPELIAI
VYT. TAMULAITIS

tenai likusi širdies vilionė, žadinanti 
mus iš miego . . .

Ar dar prisimeni, kai išvažiavome 
iš miško, kokia šviesi naktis buvo 
apglobusi visą žemę. Tolimi žiburiai 
mirgėjo apsnigtų namų languose ir 
mėnulio blangi šviesa spindėjo pa
kelės medžiuose ir sidabru nubar
stytame kelyje, kuris vedė mus 
namo t . .

Namo, namo. Tai buvo žemčiūgais 
nubertas kelias, žėrintis akyse ir 
bėgantis širdyje.

— Kaip gražu! — ištariau žiūrė
damas jai j akis. Ir tada pamaniau, 
kad jose buvo toks pat gražus dan
gus, su tomis pačiomis žvaigždėmis 
ir nepasiekiama toluma, kaip ir ten, 
aukštybėse. Prisimenu aiškiai, kaip 
tada mano širdį sujudino saldus 
ilgesys, sumišęs su dideliu džiaugs
mu, kuris ėmė staiga veržtis iš šir
dies ir tvinti krūtinėje.

Aš žiūrėjau į tą blizgantį kelią, 
nenutraukdamas akių ir nesupras
damas savęs. Tik pažvelgęs vėl Į 
mergaitės veidą, apšviestą švelnios 
šviesos, išsigandęs krūptelėjau. Ji 
buvo tokia graži, tokia šviesi ir ne
apsakomai miela, kad nedrįsau 
prakalbėti į ją. Ji tebežiūrėjo į 
dangų, įsiklausiusi į nakties tylą. 
Mačiau praviras lūpas ir pakeltą 
šviesią kaktą. Jos širdis kalbėjosi su 
žvaigždėmis, ir jaunystės troškimai 
uždeginėjo jas skaidria ugnimi.

Aš atsargiai paėmiau jos ranką ir 
švelniai suspaudžiau. Ji pasuko vei
dą ir valandėlę žiūrėjo į akis.

—, Silva! —pakartojau jos vardą 
taip tyliai, kad ji negalėjo išgirsti. 
Bet ji išgirdo ir vėl nusišypsojo. 
Švelniai paglosčiau jos ranką, kel
damas prie krūtinės.

Ji nežymiai pasviro prie mano 
peties ir atrėmė savo garbiniuotą 
auksinę galvelę. Džiaugsmas ėmė 
degti krūtinėje ir veržtis iš akių 
šviesa, kurios taip ilgėjosi širdis. 
Visai kitas pasaulis skendo priete-

nuskambėjo anie Kalėdų varpeliai, mbje už mūsų, visai kitas dangus 
tildami ir mirdami tylinčiuose be lenkėsi prie žemės, bučiuodamas 
žado laukuose . . . Tai tenai, tenai ją ... O tas gražus, žėrintis kelias 
sukniubęs verkia mūsų ilgesys, tai vedė mus namo.

Ar tik nebuvo tada mumyse kaž
kas dieviškai švento, jaunatviškai 
gražaus ir angeliškai tyro, kas pri
verčia šiandien mūsų širdį vėl kilti 
aukštyn. Ar tik nebuvo mūsų akyse 
to žavinčio spindėjimo, kuriuo žyb-: 
čiojo žvaigždės dangaus aukštybėse.

Tada pirmą, kartą sėdėjau taip 
arti mylimos mergaitės. Tuo metu 
nežinojome dar, kas yra meilė ir 
kančia, kas yra skausmas ir ver
kiantis rudens naktų sielvartas, ne
gęstantis .juodoje tamsoj ir klaidžio
jantis neramiuose mūsų sapnuose, 
kaip tie vaiduokliški gilių raistų 
žiburiai. Mes tada galėjome glausti 
visą žemę prie širdies, neturėdami 
jokio supratimo apie aštrius erškė
čių dyglius, kurie tik daug vėliau 
sukruvino mūsų širdį ir rankas. 
Ak, tos jaunystės dienos, nuskam
bėjusios tėviškės baltais keliais su 
sidarbrinių varpelių dindėjimu . . .

Jei aš dabar prisiminiau Silvą, tą 
šviesią jaunų dienų mergaitę, su 
kuria tada sykiu važiavome į tė
viškę, tai ne jos pasiilgimas grąžina 
mane į aną stebuklingąjį vakarą, 
bet tas jaunystės šauksmas skur
džioje dabartyje budina ir kelia šir
dį, viliodamas vėl grįžti į tą nuo
stabųjį grožį, kurį dabartis atitvėrė 
nuo mūsų savo skaudžios tikrovės 
aštriu kardu. Pagaliau, juk nesu
tiksime ir neišvysime ko nors gra
žesnio gyvenime už tai, ką mūsų 
jaunystės širdis tada išskyrė • ir iš
kėlė virš žvaigždžių ir saulės. Nie
kada, mano brangus bičiuli! Daug 
ko mes, gal būt, ilgėsimės ir lauk
sime, kopsime dairydamiesi į aukš
tus kalnus ir plauksime ieškodami 
per gilius vandenynus, bet paėmę į 
rankas, kas taip vilioja mūsų širdį, 
nuleislme akis ir sausai ištarsime
patys sau: ne, ne tai . . .

Mano bičiuli, ko tu ieškosi, tą 
bus jau seniai nusinešę ano vakaro 
žaros, tas bus jau seniai nuėjęs 
anuo, baltu tėviškės keliu, kuriub

— Ar matai, kaip rieda dangumi 
žvaigždės? — paklausė staiga ji.

— Taip, Silva. Jos krinta ant 
mūsų kelio, kad nušviestų ta dan
giška šviesa mūsų žingsnius . . .

— Gal būt, — ištarė ji. — Bet ar 
jos nuves mus į anas aukštybes, 
kurių taip ilgisi širdis, —■ jaučiau 
jos liūdnai suvirpėjusį balsą.

— Tikėkim, — atsakiau. — Kaip 
gražu tikėti ir laukti . . .
• — Tikėkim, — ištarė ji, pažvelg
dama į akis. — Tikrai gražu tikėti" 
ir laukti ... Ne tik laukti, bet ir 
šituo nuostabiu keliu ilgai ilgai ke
liauti. Ji vėl atsargiai atsirėmė į 
mano petį. Jaučiau jos širdies pla
kimą taip arti savęs. Ir man,'rodos, 
mūsų širdys ėmė staiga sutartinai 
tiksėti tuo pačiu džiaugsmu, kuris 
apipila visą žemę ir laukus, kuris 
priverčia nusišypsoti saulę ir skais
čiau žibėti žvaigždes. Varpelių skam
bėsys ėmė gausti vis garsiau ir gar
siau, nešdamasis mūsų mintis savo 
angeliškais spardais virš žemės, virš 
kalnų ir upių, virš tamsaus miško 
ir rausvo, šviesaus debesiės, tenai 
aukštai aukštai, kur Viešpaties ke
liuos žydėjo nežemiška laimė ir mū
sų ilgesio dar nepražydę gėlės, ne- 
jaučiančios nei vėjo, nei šalto juo
dos nakties alsavimo.

Ar tai buvo atėjusi meilė ir budino 
mūsų širdį pabusti? Taip, tai tikrai. 
Nes niekada tokio žavingo nakties 
skambėsio aš daugiau negirdėjau. 
Niekada daugiau nemačiau tokio 
šviesaus nakties mėlynumo ir taip 
skaisčiai degančių žvaigždelių, kaip 
tada keliaudamas tuo šviesiu keliu 
namo. Tyliai klausiausi viduryje 
nakties ramaus mergaitės alsavimo, 
kurios auksinė galvelė vis labiau ir 
labiau sviro ant mano peties. Gal 
ji buvo užmigusi, o, gal tik skendo 
svajonėse, kaip ir ši tyli naktis mė
nesienoje. Nedrįsau kalbinti jos, tik 
atsargiai pasukau veidą ir švelniai 
priglaudžiau lūpas prie baltos kaktos. 
Ji nepabudo, tik ant mano krūtinės 
nusviro jos galva, kurią švelniai 
priglaudžiau prie. savo širdies vir
pančiomis rankomis, lyg pirmąjį 
pavasario žiedą, kuris buvo toks 
brangus ir mylimas . . .

Ak, Silva, nežinau, kur tu ir kur 
pasuko kiekvieno mūsų kelias, 
painiose gyvenimo kryžkelėse. Bet 
to įbalto kelio negaliu užmiršti, kai

suskamba tolumoj varpelis, aš visa
da matau jį, žėrintį mėnesienoje Ir 
vingiuojantį sniegu huklotais lau
kais, kur dega gimtų namų ugnis. 
Salta ranka nepasuko mums jo į 
anas aukštybes, kurios taip žavėjo 
mūsų širdis. Gal užgeso anos žvaigž
dės, kurios krito tada ant sidabru 
nubarstytų pėdų, gal nukrito į puto
jančias marias ir nuskendo jų gel
mėje . . . Nenoriu šiandien ieškoti 
į tai atsakymo. Tik noriu nusilenkti 
dangui ir žemei už tą valandą, kada 
pajutau širdyje meilę. Nieko gra
žesnio nerandu, kas taip švelniai 
budintų ir keltų mąno sielą, kaip 
anas Kalėdų varpelių skambėjimas 
tame baltame, sidabriniame kelyje, 
bėgančiame tėviškės laukais per 
mėnesienos tylą. '

Kai pasukome iš beržyno, pro pil
ką tamsą sušvito tėviškės namų 
žiburėlis. Balti spinduliai, prasiveržę 
pro baltą rūką, atbėgo mūs pasitikti, 
švelniai apkabindami širdį įr ilgesiu 
virpėdami akyse.
- — Din-din-din, — ėmė tilti švel
nus skambėsys ausyse, kad ilgai 
ilgai pasilikęs gaustų širdyje, sup
damas ją kančioje, liūliuodamas 
sielvarte, ramindamas liūdesyje.

— Jau atvažiavome, Silva, — 
ištariau. — Tau dar liko kelio ga
balėlis, bet aš jau turiu tave atsi
sveikinti . . Neužmiršiu tavęs ir
šios nakties.

— Sudiev, — ištarė ji liūdnai. — 
Ak, kodėl šis kelias buvo toks 
trumpas ...

Bet ar ne visada gražus kelias yra 
trumpas? Laimė juk nevaikščioja 
ilgais keliais, kaip ir saldus džiaugs
mas nepakenčia garsaus skambėji
mo. Viskas turi savo pradžią ir pa
baigą. Ilgam kelyje paklysta laimė, 
o garsiam skambėjime sutrupa ir 
sudūžta džiaugsmas. Jei paklydo 
tavo laimė, jei sudužo tavo džiaugs
mas, jis dar ilgai skambės praeityje, 
kaip motinos ranka švelniai glostys 
veidą ir kaip anie nutilę Kalėdų 
varpeliai liūliuos širdį. Jei ji negali 
gyventi dabartimi, vieną valandą 
vidury nakties vaikščioja aname 
šviesiame praeities kelyje, kur tu 
išgirsi jos šauksmą, šaukiantį tave 
ten, kur ištroškusios lūpos atsigers 
tyro šaltinio vandens, amžinai te
kančio ir čiurlenančio pro baltus 
slėnio akmenėlius . .

3
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Viena didžiausiųjų ir stipriausių
jų lietuvių kolonijų anglų zonoje, 
Olderiburgo lietuvių kolonija, pama
žu mažėja, silpnėja, nes jos gyven
tojai būriais ir paskirai persikelia į 
Angliją, Kanadą, Australiją, JAV, 
Braziliją, Argentiną ir kitur.

Sumažėjęs gyventojų skaičius pri
vertė sumažinti stovyklų skaičių. 
Suglaudinimo auka turėjo būti Ol-

Karnėnas; pirmąjį numerį išleido 
B. Minius.

Stovykloje sėkmingai veikė šofe
rių kursai (ved. Aneliūnas), elektro
monterių kursai (inž. Čiurlys), radio
technikos kursai (ved. Kalendra), 
moterų rūbų kirpimo-siuvimo kursai 
(ved. J. Karnėnienė) ir anglų kalbos 
kursai (lektorės: p. Juodvalkienė ir 
p. Karalienė).

Stovyklos komitetui vadovavo p. 
Iškauskas, p. Intas.

Stovyklą suorganizavo pirmasis 
komendantas L. Trilupaitis, dabar 
studijuojąs teisę. Antruoju komen
dantu buvo VI. Ašmonas, paskuti
niuoju — J. Žitkus.

Ypač pirmajam komendantui teko 
daug vargo pakelti su „raudonųjų 
kampeliu“, kuris 1945 m. pasireiškė

denburgo lietuvių stovykla „Litua
nica“. Nuo 1947 m. lapkričio mėn. 
10 d., ji likviduota. Likusieji jos gy
ventojai persikėlė į likusias dides
nes stovyklas „Unterm Berg“ ir 
Wehnen.

Lituanikiečiai su dideliu nenoru 
apleido savo laikinę prieglaudą, ku
rioje buvo apsipratę ir pasiruošę 
praleisti trečią tremties žiemą.

„Lituanica“ įkurta 1945 m. birže
lio mėn. pradžioje, pirmiesiems jos 
gyventojams atsikėlus iš tremtinių 
surinkimo punkto „Kajfįtee-Haus“ ir 
„Gruener Hof“. Vieta pakenčiama: 
Oldenburgo priemiestyje, prie tro
leibuso linijos, apleisto Dietrichsfel- 
do dvariuko trijų aukštų namuose 
ir keliuose barakuose. Čia karo 
metu buvo aerodromo štabas su 
įgula ir telefono centrine. Kaip ir 
visas Oldenburgo kraštas, vieta že
ma, drėgna. „Lituanica“ pirmoji 
atidavė savo duoklę šaltiems Olden
burgo kapams dar 1945 m. vasarą. 
Tai buvo Aldona Mikalauskaitė, pa
laidota Huntlosės ligoninės kapuose 
(20 km nuo Oldenburgo). Kitos au
kos buvo kelios lietuvaitės, ištekėju-

Oldenburgo „Lituanicos“ meno mėgėjų būrelis. Vidury stovi chorvedys 
p. Strimaitis, sėdi šokių vadovė p. Karnėnienė. Pirmas iš dešinės stovi

Tokia antrašte britų laikraštis 
„The Times“ š. m. lapkričio 26 ir 
27 d. d. spausdina šiais metais D. 
Britanijoje įsteigtos Specialios Ko
misijos Pabėgėliams (Special Refugee 
Commission) pirmininko ir parla
mento nario generolo majoro F i t z - 
roy Maclean straipsnį, kurio 
svarbesnes mintis pateikiame gerb. 
skaitytojams.

Europoje yra apie 1,5 mil. pabėgė
lių. Jų problema sunkiai išsprendžia
ma, nes Vokietija, Italija ir Austrija 
yra kas kart reikalingesnės efekty
vios pagelbos, o kiti kraštai be ben-
drųjų turi dar ir savo vietinių pro
blemų. D. Britanija, jausdama savo 
atsakingumą šių problemų sprendi
me, šiais metais įsteigė specialią ko
misiją pabėgėlių reikalams.

sios už jugoslavų, kurie su jomis iš
važiavo į Jugoslaviją.

kultur. ved. mok. Gražulis, o sėdi iš kairės b. inf. sk. ved. p. Karnėnas.

visi jie yra tikri politiniai Abėgėliai, 
tik labai maža nugalėtų kraštų kari
nių dalinių likučių. Čia yra daug iš 
įvairių Rytų Europos kraštų vadina
mų „Volksdeutsch“. Jų rasinis ir 
kalbinis giminingumas su vietos gy
ventojais gali palengvinti jų asimilia
ciją.

Pabėgėlių problema sudaro Austri
jai daug sunkumų ne tik jos vidaus, 
bet ir užsienio politikoje su rytinėmis 
valstybėmis, ypač su Jugoslavija, 
kuri tvirtina, kad pabėgėliai ruošią 
prieš ją sąmokslus. Nepaisant darbo 
jėgos trūkumo, Austrijoje yra paste-
bimas stiprus sąjūdis bet kuriuo bū
du išsivaduoti nuo pabėgėlių, į ku
riuos žiūrima, kaip į ekonominį ir 
politinį girnų akmenį, pakabintą ant 
valstybės kaklo. Pabėgėlių skaičius

pramonę ir apie 10.000 jugoslavų 
buvo paskleista britų zonoje, Vokie
tijoje. Tuo pat metu buvo pradėti 
pasitarimai su Jugoslavija abiem 
pusėms priimtinam sprendimui su
rasti. Rugsėjo mėn. buvo susitarta, 
kad D. Britanijos vyriausybė įsipa
reigojant! jos kontroliuojamoje teri
torijoje likviduoti visas jugoslavų 
pabėgėlių politiškai karinio pobūdžio 
organizacijas ir dar kartą patvirtin
tas jau seniau veikęs susitarimas iš
duoti visus Jugoslavijos vyriausybės 
reikalaujamus karo nusikaltėlius ir 
išdavikus, tačiau visuomet atsižvel-
giant, kad prieš kiekvieną jų būtų 
įrodyta jų kaltės prima facie. 
Visi Jugoslavijai perduoti jugoslavai 
esą buvę kalti dėl aktyvaus ir sa
vanoriško bendradarbiavimo su prie-

Nors turėdama pradžioje tik apie 
350gyventojų, Lituanica pajėgė repre
zentuoti lietuvius svetimtaučiams. 
Jau 1945 m. liepos 7 d. stovyklos ati
darymo šventėje gausiai atsilankiu
siems „svečiams dainavo p. Strimai
čio vedamas choras, šoko šokėjos ir 
pasirodė solistai-instrumentalistai. 
Tais metais Tautos Šventė (rugsėjo 
8 d.) buvo iškilmingai atšvęsta „Li- 
tuanicoj“. Vėliau dar buvo sureng
ta keletas įspūdingų pasirodymų, jų 
tdrpe su lietuvių liaudies dainų in
scenizacija prožektorių šviesoje prie 
tvenkinio, panaudojant dvaro pilai
tes ir šimtmetį ąžuolą.

1945 m. rudenį įsteigus lietuvių 
gimnaziją „Unterm Berg“ stovyklo
je ir joje įsikūrus kolonijos centrui, 
„Lituanica“ pirmenybę užleido „Un
term Berg“ stovyklai. Nuo to laiko 
aplink „Unterm Bergą“ sukasi visas 
bendruomeninis ir kultūrinis gyve
nimas. „Lituanica“ savo jėgomis 
tik talkininkavo, retkarčiais ir pas 
save surengdama savybės vakarus, 
koncertus, iškilmingus minėjimus.

Pradžioje lituanikiečiai turėjo pa- 
dėti daug vargo, kol iš apleisto 
Dietrichsfįeldo raistyno padarė kul
tūringos išvaizdos stovyklą; atre
montavo barakus, sutvarkė medžius 
ir krūmus, nusausino rajoną, išpylė 
takus ir pagražino gėlynais.

Kultūrinėje veikloje pasireiškė 
gimnazijos mokytojas Gražulis, 
chorvedys Strimaitis, šokių vadovė 
J. Karnėnienė, artistas Intas, akty
viai dalyvaujant jaunimui ir moks
leiviams, iš kurių buvo susidaręs 
meno mėgėjų būrelis.

Sportui vadovavo Stud. Paltarokas, 
paskui VI. Palubeckas. Stovykloje 
veikė stalo teniso, krepšinio ir opi
nio komandos. Keli lituanikiečiai 
dalyvavo „Unterm Berg“ 'stovykloje 
sudaryto j futbolo komandoj, kuri 
turėjo kelis sėkmingus susitikimus 
su jugoslavais, kanadiečiais ir ang
lais. ,

. Ypač aktyvūs buvo „Lituanicos“ 
skautai, nes čia gyveno tuntininkas 
Pr. Karalius.

Kol dar nebuvo kolonijos rotato
rinio dienraščio „Mūsų Dienos“, ku
rį visą laiką redaguoja Ad. Urna, li- 
tuanikiečius apie įvykius pasaulyje 
žodžiu infprmavo kurį laiką čia gy
venęs prof. Čepas. Vėliau Stovyklos 
informatorium ir sieninio laikraščio 

.„Be Tėvynės“ redaktorium buvo Ed.

Nors ir nuošalus Oldenburgas, 
„Lituanicą“ yra aplankę ir praneši
mus padarę žymūs svečiai: mūsų 
vyskupai, jų delegatai, BALFo pirm, 
kun. Končius, agr. Bertašius, Muens- 
terio vyskupo delegatas, prof. M. 
Biržiška, prof. Stanka, Sv. Sosto de
legatas kan. Kapočius ir kiti.

Lituanikiečiai nebuvo pamiršti ir 
sovietų misijos, kuri repatriacijos 
reikalu juos aplankė net du kartus.

„Lituanicoj“ klebonavo* kun. Ke
mėšis ir kun. V. Valevičius. Stovyk
loj buvo įrengta daili katalikų kop
lyčia, kuri pamaldų metu visada bū
davo pilna tikinčiųjų.

Pradžios mokyklos vedėjais buvo 
mokytojai Gražulis, Žitkus ir Poš
kus. Vaikų darželį vedė mok. Pet- 
rylienė.

Stovykloje veikė skaitykla ir bib
lioteka.

Medicinos pagalba ir sanitarija 
rūpinosi dr. Marčiukaitis, kartu- ir 
RK skyr. pirmininkas.

girtuokliavimu, tvarkos ardymu ir 
net grasinimu stovyklos vadovybei 
ir veiklesniems kultūrininkams. Tas 
destruktyvinis elementas vis dėlto 
buvo sutvarkytas.

Darbingieji stovyklos vyrai dirbo 
įvairius darbus stovykloje ir už jos 
ribų: vieni pas kanadiečius ir ang
lus, kiti pas vokiečius, treti mokėsi 
amatų. Paskutiniais metais daugu
ma vyrų dirbo anglų įsteigtose auto- 
mechaninėse dirbtuvėse, kur galėjo 
pagilinti specialybę.

Likvidavimo metu stovykloje buvo 
283 žmonės. Pagal „Westward HO" 
planą Anglijon išvyko 70 lituanikie- 
čių, Kanadon — 3, Australijon — 7, 
Brazilijon — 6, repatrijavo Lietu
von — 17.

Taip su emigracija ir stovyklų lik
vidavimu tremtiniai pradėjo naują 
vargo kelią... laisvon ir nepriklati- 
somon Tėvynėn pagal lietuvišką pa
tarlę „Tiesiog — arčiau, aplink — 
greičiau“...

E. K. Vilnietis

Minėtuose kraštuose yra šimtai 
tūkstančių žmonių, vadinamų DP, 
atsiradusių dėl karo ir jo pasekmių. 
Jie gyvena vargingai, toli nuo savo 
namų ir artimųjų. Daugelis jų su
kimšti stovyklose, kiti išsisklaidę ne
draugiškų vietinių gyventojų tarpe. 
Daugelis jų negrįžta į savo kilmės 
kraštus dėl anksčiau tenai patirtų 
išgyvenimų, o kiti bijo naujų rėži
mų persekiojimų. Gyvendami visiš
kame netikrume dėl ateities, jie ne
gali naudotis ir piliečiams teikiamais 
patogumais. Toks eilę metų besitę- 
siąs gyvenimas neišvengiamai veda 
j moralinį ir fizinį nykimą, ir dėl to 
daugelyje' kraštų blogai panaudojama 
gera žmonių medžiaga: ji arba ver
čiama tinginiauti, arba tik iš dalies 
panaudojama neįprastam, neatitin
kamam ir dažnai nepakankamai rei
kalingam darbui.

1. Jugoslavai Italijoje, Po karo 
Italijoje buvo 250.000 pabėgėlių, ku
rių 34.000 susibūrė stovyklose, o kiti 
yra po visą kraštą išsisklaidę, dirba 
Italijos ūkyje, veikia juodojoje preky
boje, bastosi kaip plėšikai po kalnus 
ir visokiais būdais ginasi nuo bado. 
Daugiausia yra slavų, ypač jugoslavų, 
kurie savo noru ar priversti tarnavo

dar nuolat auga, nes vis atvyksta 
naujų pabėgėlių, daugiausia Volks- 
deutschų iš Jugoslavijos.

3. Vokietijoje šis klausimas dar 
didesnis, tačiau netaip aliarmuojantis, 
kaip Austrijoje ir Italijoje. Čia yra 
apie 600.000 pabėgėlių, kurių 200.OCJ 
britų zonoje. Jie sudaro krašto ūkiui 
žlugdančią naštą, nes tik mažą jų 
dalį gali absorbuoti vietinis ūkis. Jų 
dauguma neproduktingai leidžianti 
laiką liūdnose stovyklose, kurios 
dažnai primenana nacių koncen
tracijos stovyklas. Tačiau pabėgėlių 
buvimas Vokietijai nesudarąs politi 
nių sunkumų.

4. Apie IRO. Jau iš pat pradžių 
buvo aišku, kad Europos pabėgėlių 
problemos, kuri savo apimtimi ir 
charakteriu yra tarptautinė proble
ma, idealus sprendimas gali būti pa
siektas tik tarptautiniu mastu. Dėl to 
JT priežiūroje ir buvo įkurtas IRO. 
Tačiau jo steigimas buvo tiek lėtas, 
kad per 2 metus buvo sukurta tik 
parengiamoji šios organizacijos ko
misija', atstovaujanti 17 valstybių. 
Kiekvienas delsimo mėnuo tik dar 
padidina pabėgėlių kančias ir politi
nių komplikacijų pavojų.

D. Britanijos vyriausybė, nelauk-
vokiečiams arba jiems atsidavusioms dama, kol bus sudaryta IRO, nutarė
vyriausybėms ir dabar nedrįsta grįžti 
namo. Šie vyrai, 'palaipsniui maži
nant okupacines pajėgas Italijoje,

tuč tuojau imtis nors ir ribotos apim
ties akcijos ir sukūrė vadinamą 
Westward Ho Schemą, pagal

TREMTINIŲ PADĖKA BALFUI
LTB-nės Vyr. komitetas ir LRK- 

aus Vyr. valdyba BALFO pirminin
kui dr. J. B. Končiui pasiuntė pa
dėkos laišką, kuriame be ko kita 
rašoma:

„Per Jūsų organizaciją tremtinius 
pasiekia dovanos iš Amerikos, kur 
geraširdžiai žmonės nepažįstamam 
tremtiniui atiduoda dolerius ar do
lerį, sunkiai uždirbamą, drabužį ar 
apavą nuo savo pečių ar kojos. Jau 
keliasdešimt vagonų, atėjusių įvai
riais keliais, praėjo pro tremtinių 
organizacijų sandėlius su BALF’o 
gėrybėm: maistu, .drabužiais, avaly
ne, vaistais, medicinos instrumentais, 
knygom, rašmenim ir net vaikų 
žaislais. BALF’o surinktoji auka 
siekia 2 mil. dolerių sumą, kuria 
tūkstančiam tremtinių padėta iš
vengti bado, ligos ir nevilties. Ji 
padėjo išlaikyti Ir garbingoj eilėj 
lietuvių vardą.

Daugeliui jų, kurie buvo prie au
kotų daiktų prisegę savo pavardes, 
padėkojo patys tremtiniai betarpiš
kai.

Daug daugiau tokių, kurie davė 
dovaną ir panoro likti nežinioj. Tai 
nežinomieji aukotojai, kurie savo 
pareigą atlieka tėvynės vardan.

Ir vieniem ir antriem prašome

nuo visų tremtinių iš visų jiem va
dovaujančių įstaigų perduoti šilčiau
sią padėką. O ypač dėkojame 
BALF’ui, jo veikliajam pirminins- 
kui, vadovybei ir bendradarbiam, o' 
taip pat visom kitom organizacijom, 
be kurių darbo ir energijos toji pa
galba nebūtų buvus surinkta ir 
tremtinių pasiekusi.

Broliai, dėkojam Jums už tai, kad 
Jūs po darbo kąsdami savo kąsnį 
prisimenate tremtinius ir juos 
gelbstite, atitraukdami kąsnį nuo 
savo burnos. Dėkojam ir už tai, 
kad savo geru pavyzdžiu Jūs pa
traukė! širdis amerikiečių nelietu
vių, kurie vardan žmoniškumo ir 
artimo meilės dosnias atgniaužė 
saujas tolimam vargą kenčiančiam 
tremtiniui. Prisiminkit, nepamirš
kit ir toliau Jus prašome, nes pagal
ba vis reikalingesnė.

Jūs esate dabar veik vieninteliai, 
kurie begalite gelbėti žudomą Lietu
vą ir jos vaikus. Jei Lietuva bus 
atvaduota, jei daugiau jos vaikų bus 
išgelbėta nuo mirties, tai čia bus 
Jūsų didžiausias laimėjimas ir nuo
pelnas tautai".

Pasirašė LTB Vyr. k-to pirm. J. 
Vilkaitis ir. LRK pirm. dr. D. Jasai
tis.

šu karo metu. Jugoslavijos vyriau
sybė esanti pateikusi apie 1000 asme
nų sąrašą, tačiau daugelis jų esą 
nežinomi.

6. Savanoriška repatrijacija. Len
kijos vyriausybei pasisekus parsi-. 
kviesti tam tikrą skaičių lenkų na
mo, Jugoslavijos vyriausybė nutarė 
pabandyti tą patį. Pirmas ženklas 
— buvo Jugoslavijos vyriausybės 
paskelbtoji tam tikroms savanoriškai 
grįžusioms karo nusikaltėlių kate
gorijoms amnestija. Tačiau apie jos 
pasisekimą per anksti kalbėti. Susi
tarimas numatąs tik savanorišką re
patriaciją.

Tačiau šitos priemonės pabėgėlių 
problemos neišsprendžia. Ji gali būti 
patenkinamai išspręsta tik pabėgė
lius įkurdinus. Daugelyje Europos ir 
užjūrio kraštų trūksta darbo jėgos. 
Vokietijoje, Austrijoje ir Italijoje 
esą pabėgėliai sudaro pirmos rūšies 
darbo medžiagą. Švedija, Prancūzija, 
Belgija, Dominijos ir keletas Pietų 
Amerikos kraštų esą pasirengę pri
imti žymius pabėgėlių skaičius. Jei 
reikalingi įstatymai Kongreso būsią 
priimti, JAV taip pat galinčios tam 
tikrą skaičių priimti. Vienoje pasau
lio dalyje esanti nepageidaujama
darbo jėga, o kitoje esąs aštrus dar-
bo jėgos trūkumas. Todėl klausimas 
esąs paprastas — sureguliuoti pa
klausą ir išteklius. Bet šitam per-

įgyja visišką laisvę ir persitvarko į kurią buvo nuspręsta tinkamais pri- keldinimui reikalingi doleriai.

Oldenburgo „Lituanicos“ vaikų dar želis su auklėtojais.

politiškai ir tam tikru laipsniu net 
kariškai pajėgius dabartinių jų kraštų 
vyriausybių priešus. Neturtingai Ita
lijai jie sudaro ne tik ekonominę 
naštą, tam tikrą pavojų jos vidaus 
saugumui, bet ir rimtą kliūtį norma
liems santykiams su Jugoslavija ir 
kitomis Rytų valstybėmis.

2. Austrijos baimė. Austrijoje, ypač 
britų okupacinėje zonoje, .yra panaši 
būklė, kaip ir Italijoje. Britų -zonoje 
yra apie 30.000 pabėgėlių, gyvenan
čių stovyklose, ir apie 100.000 — 
privačiai. Čia vėl dauguma slavų ar 
vokiečių kilmės jugoslavų. Beveik

pažintus pabėgėlius iš Vokietijos, 
Austrijos ir Italijos perkeldinti į D. 
Britaniją. Ši schema turėjusi dvejo
pų uždavinių: sumažinti pabėgėlių 
priespaudą atitinkamuose kraštuose 
ir suteikti kraštui reikalingos darbo 
jėgos. Schema, apskritai, vykusi ge
rai, ir iki šiol apie 30.000 darbininkų 
yra įgabenta. Tikimasi ją dar išplėsti.

5. Darbas Anglijoje. Italijos naštai 
ir Jugoslavijos bei kitų Rytinių 
kraštų nepasitenkinimui sumažinti, 
prieš pasirašant1 taikos sutartį su 
Italija, apie 8.000 ukrainiečių buvo 

.atgabenta į Anglijos žemės ūkį ir

TRACHOMA IR EMIGRACIJA

Tai vėl reikia grįžti į IRO, kurs 
teoretiškai yra atsakingas už pabė
gėliams teikiamą pagelbą ir jų įkur
dinimą pasaulyje. IRO pradžia bu
vusi nedrąsi. Buvę sunku surasti 
tinkamus narius, bet dar sunkiau 
prikalbėti juos sumokėti jų pasiža
dėtas sumas. Jau iš pat pradžių ši 
organizacija kentusi dėl lėšų trūku
mo, o didelė jos turimų kapitalų da
lis ištirpstanti IRO globojamų pabė
gėlių išlaikymui. Įkurdinimui gi 
lieka permaža lėšų. Susidarąs užbur
tas ratas: nes, kol pabėgėliai būsią 
įkurdinti, jie sudarysią IRO naštą, 
o kol dideli jų skaičiai būsią IRO 
lėšomis išlaikomi, IRO neliksią 
gų jų įkurdinimui apmokėti.

7. Užtvaras laužapt. Vlenintėlė 
šioms kliūtis nugalėti viltis esanti 
sudėti IRO nariams pakankamas 
lėšas greitam ir didelės apimties 
įkurdinimui pasiekti. Tada lėšos,
skiriamos pabėgėlių išlaikymui, pa
lyginus su įkurdinimo įnašais, žymiai 
sumažėsiančios. Tačiau ir tai nesąs 
visiškas sprendimas. Pagal IRO kon
stituciją tam tikros pabėgėlių kate
gorijos — visi, kurie karo metu 
bendradarbiavę su priešais ir su tam 
tikromis išimtimis visi vokiečių etni
nės kilmės pabėgėliai — iš IRO glo
bos esą išjungiami. Šitie apribojimai , 
esą suprantami, tačiau tai reiškią, 
kad ilgainiui dideli pabėgėlių skai
čiai liksią neaprūpinti. Jei IRO turįs 
universalinį charakterį, kurį sugesti- 
jonuoja ir jo vardas, būtų reikalinga 
didinti jo lėšas ir plėsti charakterį.

Kita IRO pasisekimo sąlygą yra 
užtikrinti, kur galima, kad vyriau
sybės, rinkdamos darbo jėgą iš Eu-
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LEGION ETRANGERE. FRANCE.

DANTŲ GYDYTOJŲ SUVAŽIAVI
MAS

1948 m. sausio mėn. 18 d. 9 vai. 
Hanau a. M., Lamboystr. 84, stovyk
loje šaukiamas Lietuvių dantų gy
dytojų atstovių (nuo 3—5 gydytojų 
viena atst.) suvažiavimas. Prašoma 
iki sausio mėn. 11 d. pranešti rengi
mo komisijai, Hanau a. M. Litaui- 
sches Lager, K-to raštinėn (7-a na
mas); kas atvyks į suvažiavimą, o 
atvykus ten pat registruotis. Nakvy
ne, kava ir sriuba bus aprūpinta, o 
kitą maistą prašom atsivežti.

Atvykusios galės gauti sau ir at
stovaujamoms colegėms specialius 
anglų kalba pažymėjimus prie dip
lomų. Todėl atvykstančios pasižy
mėkite savo colegių asmenines ži
nias: gimimo datas bei vietas ir 
tikslias datas^ kada Lietuvos univer
sitetai yra pripažinę dantų gyd. tei
ses, išdavę diplomus bei liudijimus.

Iniciatorės

ADRESAI IR LAIŠKAI
Gauti adresai iš Amerikos šiems 

asmenims: Algiui Minikui, Leokodi- 
jai Strašunskaitei-Braždienei, Alek
sandrui Padagui, Agutei $imons- 
Tumatai, Marijai Neimantienei, Ane
lei Baršauskienei-Raibikytei, Petrui 
Balčiui, Vytautui Jankui, Jonui 
Smailiui, Albinai Rederienei-Bervin- 
gaitei.

Adresai iš Brazilijos: Albinui Ka
minskui ir Kaziui Šauliui.

Laiškas iš Kanados Jonui Želčiui.
Adresus galima atsiimti iš Baltų 

Centrinės Tarybos, Detmold, Wittje- 
strasse 14. Atsiimant adresus prašo
me prisiųsti, aukos forma, skelbimo 
ir persiuntimo išlaidas.

PAIEŠKOJIMAI
Gaižutis Kazys, Austrija želi am 

See, Schmittenstr. 8. USA zona, ieš
ko Pipiro Juozo iš Švenčionių.
PADEKIME SUSIRASTI ARTIMUO

SIUS
Iš JAV bei kitur per C/Kartotėką 

yra paieškomi žemiau išvardinti as
menys:

344) Račkutė Salomėja, g. 1928 
Miknaičių k.

345) Klibienė-Vasiliauskaitė Anta
nina iš Kupiškio.

346) Bagdonai: Viktoras, Albinas 
bei Valiukaitė Salomėja — iš Bie
liūnų k., Kičaitė Koste iš Kižių k., 
Matulevičiūtė Danutė iš Zomčinės 
k. ir Navickaitė iš Nedrausvės k.

347) Norvidas Algirdas, g. 1923 
Kaune.

348) Janušauskaitė Ginusė iš Ku
piškio.

349) Liugaila Boguslavas,. Rasiūnas 
Stasys, Grincevičius Zenonas, Leliū- 
nas Antanas, Vaitkaitis Kazys bei 
Lekavičius Pranas — iš Kauno, Ge
nytė Liuda iš Vilniaus, Martišauskas 
Jonas iš Šiaulių ir Gudaitytė Valen
tina.

350) Levickai: Justas su Ona bei 
Arnauskas Vincas — iš Vilkupių k., 
Leveckai: Konstantinas, Petrė, Ma
tilda — iš Minkinių k., Petkūnai: 
Vincas, Antanas, Jonas, Juzė — iš 
Klišių k., Slderavičiai: Pranas, Juo
zas, Antanas, Petrė — iš Prūselių

k. ir Reingoldienė Kunigunda iš K. 
Naumiesčio.

351) Petravičius Vincas iš Stulgių 
k. ir Kuraitis Juozas iš Vadžgiriu k.

352) Kurtinytė Alma iš Adutiškio 
ir Laučytė Janina iš Kretingos aps.

353) Vasiliauskai: Adomas, jo žmo
na Elena Ratvinskaitė, Jadvyga, 
Viktoras.

354) Paliulis Jonas, g. 1921 Šilba- 
lių k., Ešai: Albertas (1875) ir jo 
žmona Marija Pušaitė (1879) bei Šu- 
bertaitė Elena (1926).

355) Lenart-Vaitkutė Ona, g. 1913 
Plateliuose, Vaitkus Juozas (1910), 
Dr. Kontoravičius Petras ir kun. 
Račkauskas.

356) Deniušienė-Šliauterytė Anta
nina ir Švežas Aleksandras iš Kruo
pių.

357) Peidavičius Stanislovas su 
šeima ir Kundrotas Ričardas su se
serimis iš Piktaičių k.

Be to, C/Kartotekoje randasi ieš
koti JAV adresai: Vladui Pentakui, 
Genovaitei Karalienei-Urbanavičiū- 
tei, Onai Balzerytei, Pranui Kapo- 
čiūnui ir Onai Kubickienei-Zaicytei.

Visais šiais ir jiems pan. reikalais 
prašoma kreiptis į artimiausius LTB 
komitetus, kurie visi turi C/Karto- 
tekos adresą ir privalo tarpininkau
ti visuose C/Kartoteką liečiančiuose 
reikaluose.

Visų zonų LTB komitetai pašomi:
a) žiūrėti, kad visi m/tautiečiai 

būtų įrašyti C/Kartotekon ir b) savo 
laiku ir tiksliai pranešinėti C/Karto- 
tekai LTB Apylinkėse įvykusius 
asm. pasikeitimus, pagal nustatytą 
formą, idant nereikėtų bereikalingai 
spaudoje valkioti pavardes, beieš
kant pakeistų jų adresų.

LTB C/Kartoteka

Trachoma yra apkrečiama akių 
liga, kuria daugiausia serga Arti
mųjų Rytų gyventojai.

Prieš pirmąjį pasaulinį karą ši 
liga buvo smarkiai paplitusi ir Pa
baltijo gyventojų tarpe, bet Nepri
klausomybės laikais ji žymiai su
mažėjo. Vakarų kraštai šios ligos 
beveik nepažįsta, ir todėl pilnai su
prantame jų baimę, kad ši liga kar
tu su imigrantais nebūtų atnešta į 
jų kraštus. Šiuo atžvilgiu reikala
vimai griežti, ir negalima lengvapė
diškai manyti, kad sergąs šia liga 
galėtų prasprukti po medicinišką 
kontrolę. Daug jaunų žmonių prieš 
pirmąjį pasaulinį karą grįždavo nuo 
Hamburgo bei Bremeno, negalėdami 
išvažiuoti dėl trachomos į Jungt. 
Amerikos Valstybes. Tas pats pasi
kartoja ir dabar, nes nemažas nuo
šimtis norinčių vykti į kitus kraštus, 
pav., į Angliją, turi grįžti iš tranzi
tinės stovyklos į savo stovyklą dėl 
trachomos. Ypač liūdna padėtis šei
mų, vykstančių pas savo tėvus bei 
vyrus, dirbančius Anglijoje. Pav., iš 
300 vykstančių šeimos narių dėl 
trachomos Mūnster’io tranzitinėje 
Stovykloje buvo sulaikyta 11 asmenų 
(apie 3,5%). Turint galvoje, kadetai 
yra moterys su vaikais, kurios likvi
davo beveik visą turtą, kad neap
sunkintų savo bagažo — nesunku 
suprasti, kad jų padėtis yra tikrai 
tragiška.

Blogiausia yra, kad daugumas ser
gančių trachoma nežino, kad jie 
serga. Bet nėra ko ir stebėtis, nes 
liga daugumoje atvejų prasideda 
nejučiomis arba kaip lengvas akių 
konjunktyvos kataras ir tik retais 
atsitikimais (pasak prof. Avižonio, 
Lietuvoje 1,2% visų trachomos atsi

tikimų) aštria forma. Sergą aštria 
trachomos įorma ligoniai tuojau 
kreipiasi pas gydytoją, nes akių 
graužimas, niežėjimas, pūliavimas, 
negalėjimas žiūrėti į šviesą verčia 
ligonius tuojau pradėti gydytis. Už
tat ligoniai, chroniškai sergą ištisus 
metus, platina šią ligą savo artimųjų 
tarpe, bet pas gydytoją nesikreipia, 
nes patys apie savo ligą nieko nežino. 
Todėl patartina, pastebėjus kokį nors 
akių negalavimą, kreiptis pas akių 
ligų specialistą — okulistą, kuris 
galėtų nustatyti tikrą ligos diagnozę.

Trachomos atveju nereikia nusi
minti, nes dabar medicinos mokslo 
trachoma, ypač neužsisenėjusioje 
stadijoje, nepersunkiausiai pagydo
ma. Kadangi liga turi pa
linkimą atsinaujinti, tai yra nu
sistatymas pacijentui leisti emi
gruoti trims mėnesiams praėjus 
po gydymo pabaigos, kad būtų ga
lima patikrinti, ar per tą laiką neį
vyko recidyvas.

Trachoma persiduoda nuo ligonio 
sveikam žmogui, kada ligos sukėlė
jas iš ligonio akių patenka į kito 
žmogaus akis, pav., vartojant ben
drą rankšluostį, besiprausiant ben
dram inde, gulint bendroje lovoje ir 
t. t. Turint galvoje stovyklų gyven
tojų susigrūdimą ir kitas nehigie
niškas sąlygas, nesunku suprasti, 
kad išeivijos tarpe trachomos su
sirgimų skaičius eina didyn, nes 
konstatuojamas palyginamai didelis 
nuošimtis naujų susirgimų tracho
ma. Todėl, kiek nuo mūsų priklau
so, privalome prisilaikyti pagrindi
nių higienos reikalavimų.

Dr. R. Trumpauskas

ropos pabėgėlių tarpo, neapsiribotų 
graibstymu grietinėlės. Jei vyriausy
bės, verbuodamos pabėgėlius, pasi
renkančios juos laisvai, tai atitinka
mi kraštai turį būti įpareigoti pasi
rūpinti likusių be globos, nedarbin
gų ir neekonomiškų liekanų našta.

Jei šitos sąlygos būsiančios greitai 
įvykdytos, esą galima tikėtis, kad 
Europos pabėgėlių problema galinti 
būti išspręsta ar bent pakankamai 
sumažinta. K. J.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
„L. Z.“ nr. 52 1947 metais yra pas

kutinis. Kas nepratęsė prenumera
tos, laikraščio siuntinėjimas sustab
domas.

„L. Z.“ Administracija 
IEŠKO TARNAUTOJŲ

1. Anglų šeimai 2 asmenų reika
linga auklė prie 3 mt. mergaitės ir 
šeimininkė.

2. Anglų šeimai reikalinga šeimi
ninkė.

Sąlygos geros. Norinčios praneša 
„L. Z.“ adm.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Praėjusiame, 51(63)-me, numeryje, 

straipsnyje „Žinios iš Lietuvos“ įsi
brovė klaida. Ten, kur atspausdinta: 
„Apie organizaciją VLIKas girdėjo
me“, turi būti: „Apie organizaciją 
VLAKas girdėjome“.

LITHUANIAN WEEKIY NtWS

Eismo nelaimėje tragiškai žuvusiųjų
MOTUZO Vlado ir 
ZlEDONIO Vytauto

šeimoms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia
LTB Goslaro Apylinkė

Lietuvių savaitraštis Anglų zonoje 
Leidžia Baltų Centrinės Tarybos 
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