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SENUOSIUS METUS PRAEITIN PALYDĖJUS X

NAUJŲJŲ METŲ ANGOJE
Visi metai praėjo po Keturių 

Didžiųjų derybų vėliava, į kurių 
ištisus metus buvo nukreiptas viso:, 
žmonijos dėmesys, palikus visa kita 
šalyje ir 'atidėjus ateičiai nors ir 
labai svarbių klausimų sprendimą, 
kad tiktai galima būtų juos sude
rinti su nekantriai lauktaisiais svar
biausiais taikos susitarimais. Bet 
derybos iširo, ir Naujųjų metų an
goje visa žmonija pastatyta prieš 
nepaprastai didelio svarbumo klau
simą: kas daryti ir kokių priemo
nių imtis, kad kaip nors galima būtų 
gyventi taikoje ir išvengti naujos 
didžiosios žmonijos nelaimės —nau
jo karo?

Tam tikslui žmonija ir ypač at-
skiros tautos praėjusiais metais daug 
aukojosi ir parodė labai daug geros 
valdos. Dėl to praėjusiais metais ga
lėjo susiformuoti net šešios naujos 
valstybės: Transjordanija, Burma, 
Hindustanas, Pakistanas, Arabų Pa
lestina ir Žydų Palestina.

Dideliu džiaugsmu mes sutikome 
kiekvienos tautos laisvę bei nepri
klausomybę ir dar daugiau džiaugsi
mės, jei naujos valstybės, įėjusios į 
pasaulio valstybių šeimą ir prisi
mindamos sunkias savo kovas dėl 
laisvės, pačios padės kitoms tautoms 
iškovoti laisvę.

Deja, dar daugelis tautų, pribren
dusių laisvam Ir nepriklausomam 
gyvenimui, vis dar negauna laisvės 
ir už ją lieja kraują ir guldo gy
vybes.

Kita dalis tautų, jau turėjusių sa
varankiškas valstybes, neatgauna 
laisvės, kuri iš jų atimta imperia- 
listiškųjų grobonių.

Politinė pokario raida, užsibaigusi 
paskutinės Londono konferencijos 
krize, pagaliau įrodė ir Didiesiems ir 
visai žmonijai, kad ant naclonalso- 
cializmo bei fašizmo griuvėsių išau
go kita totailistinė imperialistinė 
jėga,, kuri nežino, kas tai yra talkus 
' rf -Ir valstybių sugyvenimas, ir 
. .ef.oi i ha- yia aujlterimsa. 
11 nusistačiusi tiktai diktuoti.
' olų faktų akivaizdoje, Naujuosius 

metus žmonija sutinka naujo karo 
grėsmėje. Nes demokratinis 
pasaulis negali sutikti su totalizmo 
ir smurto įsigalėjimu, atimančiu iš 
žmogaus asmens ir piliečio teises ir 
darančiu jį vergu, begalinčiu būti 
klusniu diktatūros įrankiu. Ir koki 
bebūtų totallstai, jų įsikalbėjimas, 
kad jie vieni yra neklaidingi ir to
dėl turį teisę jėga kitus valdyti, 
žmonijai yra žalingi ir nepriimtini.

Lietuvos laisvės byla, nors ir 
neiškilusi į viešojo oficialaus svar
stymo poziciją, praėjusiais metais 
gerokai evoliucionavo Lietuvai pa
lankia kryptimi. Lietuvos vardas jau 
išgyveno nutylėjimo laikotarpį. Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo valstybių 
okupacija buvo panaudojama net 
konferencijose, kaip argumentas 
prieš Sovietų Rusijos imperializmą. 
Spauda gi jau visame pasauly nuo
lat ir pastoviai rašo apie būtinumą 
atstatyti Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. Tai jau aiški Lietuvos 
bylos pažanga. Tatai atsiekta mūsų 
tautos narių sąmoningumo, patrio- 
tingumo ir organizuotumo dėka.

Kovoje dėl Lietuvos laisvės labai 
aukštai tenka įvertinti Amerikos 
lietuvių veikla, kuri praėjusiais me
tais pasižymėjo ypatingai dideliu 
aktingumu, energingumu ir pažy
mėtinu stropumu. Amerikos Lietu
vių Taryba kovoje dėl lietuvių tau
tos laisvės ir Lietuvos valstybės ne
priklausomybės 
yra nudirbusi 
darbų.

Pažymėtina, 
priklausomosios ______  ___ _
praėjusiais metai/ žymiai atgavo sa
vo respektą ir veikimo laisvę akre

praėjusiais metais 
istorinės reikšmės

kad oficialūs Ne-
Lietuvos atstovai

dituotuose kraštuose ir galėjo pasi
reikšti eile svarbių diplomatinių 
veiksmų. Ir konferencija Paryžiuje ir 
tremtinių aplankymas okupacinėse 
Vokietijos zonose buvo logiška di
plomatinės jų veikimo laisvės pa
sekmė. Visa tai gaivina mūsų .viltis, 
stiprina lūkesčius, nors tuo tarpu 
greitas bylos sprendimas dar nenu
matomas, nes ji tesudaro tiktai dalį 
didžiosios laisvės bylos sprendimo.

Todėl visai suprantamos yra tau
tiečių pastangos kur nors laikinai 
įsikurti. Ir praėjusieji metai šia 
prasme tremtiniams bus atmintini 
kaip didelių emigracijos bandymų 
metai. Praėjusiais metais mūsų tau 
tiečiai bus pasiekę tolimiausius že
mės kraštus: Argentiną, Čilę ir net 
Australiją. Daugiausia tačiau bus 
išvykusių j artimiausias Anglijos 
salas. Galima tiktai nusiskųsti, kad 
mūs visur nelengvai priima, nors 
žemėje laisvos vietos yra labai daug.

Mūsų tremties gyvenimas praėju
siais metais pasižymėjo nuolat sun
kėjusiomis gyvenimo sąlygomis, ypač 
gi dideliu mitybos ir aprūpinimo 
nusmukimu. Dėl to katastrofiškai 
.krinta tremtinių sveikatingumas ir

Baigiant 1947 metus Baltų Centrinės Tarybos Lietuvių Sky
rius nuoširdžiai dėkoja Anglų zonos lietuviams už gražų ben
dradarbiavimą, sveikina ir linki ištvermės ir vilties naujaisiais 
metais sulaukti šviesesniu dienų.

Baltų Centrinės Tarybos Lietuvių Skyrius

Naujųjų Metų proga sveikinu visus Anglų zonos p. p. mo
kytojus, visus švietimo ir kultūros darbuotojus ir linkiu dar
naus ir našaus lietuviško darbo. *

Vyr. Inspektorius M. Krikščiūnas

LTB Švietimo Valdyba Naujųjų 1948 Metų proga sveikina 
visų Švietimo įstaigų bei kultūrinio darbo bendradarbius ir lin
ki sėkmingai su ligšioliniu idealizmu ir pasiaukojimu ir toliau 
ugdyti jaunąsias tremtinių jėgas ir tautinę kultūrą mūsų tautos 
ir tėvynės laisvei atstatyti.

Bendradarbius, skaitytojus, ir visds lietuvius nuoširdžiai svei
kiname sulaukus 1948 metų ir linkime dar labiau įtempti Jėgas 
ir susiburti vienybėn kovoje dėl tautos gyvybės ir laisvės.

„Lietuvių Žodžio“ Redakcija ir Administracija

Maloniems autoriams, platintojams ir skaitytojams Kalėdų 
švenčių ir geresnių Naujų 1948 Metų linki

Leidykla „Patria“

w
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kyla susirgimas džiova, mažakrau
jyste ir kitomis nuo mitybos nepa
kankamumo pareinančiomis ligomis. 
Dėl nepakankamos mitybos mažėja 
ir tremtinių darbingumas. Šioje ne
laimėje tremtiniams didžiulę para
mą suteikė Amerikos lietuviai, ku
rie, kaip labai organizuota, nepa
prastai patriotinga ir tikrai huma
niškai demokratinė tautos dalis, ga
lėjo efektingai pasireikšti ir realiai 
paremti savo nelaimės brolius. Di
džia dalimi tai gelbėjo mus nuo li
gų, o ne retu atveju ir nuo bado, 
ypač mokslus einantį mūsų jauni
mą.

Nežiūrint labai nepalankių gyve
nimo sąlygų ir ypač sunkios mity
bos, tremtiniai stengėsi išlaikyti ir 
fizinį ir dvasinį savo potencialumą: 
veikė organizacijos, meno kolekty
vai ir, kuo ypač galima pasidžiaugti, 
mokyklos, kuriose gausus jaunimas 
ruošėsi ateičiai. Apgailėtina, kad pa
taikaujant nesukalbamam totalizmui, 
Pabaltijo universitetas degraduotas. 
Tačiau ir jis nenusiminė ir tęsia 
darbą toliau, pasiryžęs nugalėti ne
sibaigiamus sunkumus. Pasidžiaugti 
galima, kad praėjusiais metais dau-

gelis akademinio jaunimo gavo di
plomus, o nemažai ir mokslinį dak
taro laipsnį.

Vertas suminėjimo faktas, kad 
tremtinių bendruomenė rinko naują 
aukščiausį savo organą. Deja, neiš
laikyta tinkama rimtis.

Vadovaujamieji veiksniai praėju
siais metais neišvystė kokio nors 
efektingesnio veikimo. Deklaruotasis 
jų visų pasaulio lietuvių organiza 
ei jos sudarymas nesusilaukė konkre
tizavimo. Tačiau pasaulinė spauda 
jau aiškiai minėjo lietuvišką rezi
stenciją, kurios pryšaky stovi Vy
riausia Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas. Jo memorandumai jau toli 
siekė.

Visumoje tremtinių organizacija 
pažangos neparodė, nors ir būtų pa
grindo to laukti.

Tokiu būdu, žengiant į Naujuosius 
metus, galima konstatuoti, kad 
tarptautinėje politikoje praėjusiais 
metais politinis, tautinis ir religinis 
antagonizmas padidėjo ir tai veda 
prie antagonistų konflikto; jeigu 
vakarų demokratija sukūrė šešias 
naujas valstybes, tai rytų totalizmas
trims valstybėms visiškai atėmė sa-

Prieš metus visa žinančių politi
ku tarptautiniuose pobūviuose bu
vo deramasi tada labai madingų 
kompromisų pagelba. įgudusių 
siuvėjų siūtos nuolaidų formulės 
buvo demonstruojamos žiūrovams, 
lyg didžiuliame maskarade niekad 
nematyti kostiumai... Po tokiomis 
kaukėmis buvo slepiama tiesa. Dar 
vis nesubrendusio vaiko naivumu 
buvo tikima, kad komunizmas ir 
demokratija gali bendrai gyventi ir 
tilpti šioje ankštoje planetoje — že
mėje, kuriai apskristi tereikia tik 
73 vai. 6 min.

Taigi, baigiantis 1946 m. tikrai 
negalėjome nujausti, kad 1947 m. 
bus (rašyti pasaulio kronikosna, 
kaip ryžtingas, efektingas antiko
munistinės kovos laikotarpis. Kiek
viename vakariečių šachmatų tiks
liai apskaičiuotame ėjime mes ga
lėjome stebėti su nepaprasta drąsa 
ir tikslumu stumdomas figūras. Kai 
kurie tų ėjimų gal šiandien nėra 
dar visai aiškūs, gal jie turi giles-

varankiškumą, o dar aštuonioms 
valstybėms baigia atimti; Lietuvos 
byla išjudėjo iš tylos taško ir pasis
tūmėjo pirmyn; tremtinių buitis žy
miai pablogėjo ir pasunkėjo.

Atsižvelgdami į visa tai, ir vai
ruokime mūsų gyvenimą pažangos 
ir tobulinimosi kryptimi. Mes, trem
tiniai, užimame kad ir nedidelį, bet 
reikšmingą barą fronte, kuriame 
rungiasi teisėtumas su sauvale, lais
vė su smurtu, kultūra su laukiniš
kumu, žmoniškumas su žmogaus pa
niekinimu. Si kova didelė ir žiauri. 
Negalima bus išvengti aukų. Reika
lingas aukojimasis. Be didžios dva
sios, be aukštos moralės, be kilnaus 
pasiryžimo šios kovos laimėti neį
manoma. Tegul mūsų įnašas kovoje 
už kilniuosius žmonijos tikslus yra 
neproporcingai didėlis mūsų tautai, 
bet už tai ir mūsų viltis laukiama 
ateitimi yra taipgi didelė ir graži. 
Paskutiniais šioje kovoje mes ne
būsime! J. Kardelis

— BBC, 27. XII. Žydų teroristų 
organizacija Irgun Zwei Leumi pra
nešė, pasiduodanti Hagana organi
zacijų vadovybei.

nę prasmę ir reikšmę, (notų siunti
mas Sov. S-gai, atrodo lyg musės 
įkandimas drambliui), ir tik vėliau 
paaiškės jų būtinumas.

Šioje lemtingoje kovoje iniciaty
vos griebėsi Amerika. Tik jau ne 
sąžinės graužiama, kad jos buvęs 
sąjungininkas — Sov. S-ga, padė
jusi įveikti nacistinę Vokietiją, da
bar jai atsuko nugarą, pradėdama 
ją plūsti negražiausiais žodžiais iš 
neišsemiamo bolševikiškų keiksma
žodžių aruodo. JAV pirmoji pama
tė artėjančio komunistinio košmaro 
vaiduoklį, kuris lyg baisusis jūrų 
krabas, savo nasruose prarijęs tris 
Pabaltijo valstybes, nesuskaitomais 
pirštais laikė prismaugtas Balkanų
ir vidurio Europos tautas. Jo go
džios akys ir besitiesią plieniniai 
pirštai Artimuosiuose Rytuose siekė 
Irano, Persų įlankos ir Turkijos že
mių; .Graikiją jau laikė apkabinęs 
vienu mirtinguoju savo kojos sąna
riu, grasindamas visai užsmaugti 
Odisėjaus palikuonių kvėpavimą ir

DPD, 29. XII. Persijoje nau
ją vyriausybę sudarė Hakimi. Mas
kvos radijas Hakimi paskyrimą nau
juoju premjeru komentuoja kaip 
antisovtetinės politikos sustiprėjimą, 
nes Hakimi jau nuo seno yra žino
mas antirusiško nusistatymo žmo
gus.

— BBC, 24. XII. Prancūzijos 
krašto apsaugos ministerija patvir
tino, kad kareivinėse yra uždrausta 
platinti komunistų laikraščiai „Hu- 
manitė“, „Le Soir“ ir kt.

— BBC, 26. XII. Mandžūrijos vi
duryje prie senosios krašto sostinės 
Mukdeno, vyksta sunkūs mūšiai. 
Naujoji sostinė Cang Cung esą pa
imta komunistų. Komunistai ofen- 
zyvon sukoncentravę apie 0,5 mil. 
karių. Dėl pablogėjusios padėties 
Mandžūrijoje ir S. Kinijoje vyriau
sybė įvedė cenzūrą.

— DPD, 27. XII. Ankaroje 5.000 
studentų vykdė antikomunistines 
demonstracijas. Jie reikalavo atsta
tyti komunistams palankų rektorių. 
Policija neleido demonstrantams pa
siekti Sov. S-gos atstovybę.

— BBC, 28. XII. Varšuvoje pasi- 

paversdamas šį kraštą naujų ginklų 
bandymo poligonu bei nustumdamas 
į 'pilietinį karą. Italijoje ir Pran
cūzijoje melais persunktos propa
gandos dėka ir priaugintų polipų 
pagelba šiems vakarų kultūros it 
krikščionybės židiniams stengėsi už
nerti smaugiančią komunizmo kil
pą. Azijos žemyne — Korėjoje ir 
Kinijoje savo pirštais jau lietė iš
sigandusius, vos nuo japoniškų rep
lių atsipalaidavusius tų valstybių 
jautriuosius punktus, kurių smau
giančius žnybtus .buvo nukapojęs 
Amerikos kalavijas.

Tokia buvo faktinoji padėtis 
1947 m. pradžioje, prieš paskiriant 
buvusį JAV vyriausiojo štabo virši
ninką gen. G. C. Marshall) užsienių 
reikalų .ministru. Tačiau 1947 m. 
sausio 8 d. prez. Trumano aktas in- 
timiau žinantiems tikrąją dalykų 
padėtį leido' jau tada teisingai spė
ti, kad su šiuo paskyrimu pasaulio 
istorijoje prasidėsianti nauja era. 
Buvęs pergalės architektas gavo 
naują uždavinį: suderinti nesuderi
namus ir sutaikinti nesutaikomus.

Sį nelengvą uždavinį jis ėmėsi 
nuoširdžiai vykdyti. Bet supranta
ma, kad jo geriausi norai negalėjo 
sutaikinti ugnį su vandeniu ft- kir
vį su akmeniu. Jis sutelkė visas 
savo tautos ir gerų žmonių pastan
gas, aukodamas milžiniškus ameri
kiečių turtus šiam tikslui pasiekti. 
Ir visų metų svarbiausieji politinio 
gyvenimo momentai yra glaudžiau
siai siejami su jo asmeniu ir Ame
rikos gyvenimu. Visi, kurie norėjo, 
prisiderino prie jo užimtos pozicijos, 
o Sov. S-ga su savo okupuotais 
kraštais nuo Amerikos nusisuko.

Amerika, pasiėmusi vadovauti 
vakarų pasauliui ir sutelkusi šiam 
tikslui atitinkamas moralines bei 
fazines pajėgas, pirmąją pagelbą 
pažadėjo Turkijai ir Graikijai. 
1947 m. kovo mėn. 12 d. Trumanas 
savo deklaracijoje suteikė laisvajam 
pasauliui daugiau vilčių. Dar prieš 
tai, kovo 4 d., Prancūzija labiau 
suartėjo su Anglija, Dūnkirche pa
sirašydama santarvės sutartį. O 
kovo 10 d. Maskvoje prasidėjusioje 
4 ministrų konjįerencijoje Marshal- 
lis arčiau susipažino su komunistų 
užmačiomis. Sis susitikimas ba
landžio 24 d. baigėsi visišku fiasko.

’Vakarų demokratiniam pasauliui 
Maskvoje pamačius ir įsitikinus, 
kad su Sov., S-ga negalima susitarti 
principiniais taikos atstatymo klau
simais, Marshallis birželio 7 d. pra
nešė, kad JAV pasiryžusi suteikti 
Europai finansinę paramą. Po sa
vaitės D. Britanijos užs. reikalų mi
nistras, sveikindamas JAV iniciaty
vą, pasisiūlė sušaukti visų suintere
suotų Europos valstybių konferen
ciją Europos atkutimui pagreitinti. 
Į šiuos pasitarimus atvyko ir Molo
tovas, bet matydamas, kad, su Va
karais jam nepakeliui, posėdžiavęs 
l'-iryžiuj vos 5‘ dienas, jau liepos
3 d. grįžo į Maskvą.

Tada 16 valstybių, sutikusių pri
sidėti prie Marshallio plano, liepos 
12 d. pradėjo naujus pasitarimus. 
Šie pasitarimai įrodė, kad be Sov. 
S-gos galima greitai susitarti. O 
Molotovas, išvykdamas iš Paryžiaus, 
aiškiausiai demonstravo, kad komu
nizmui rūpi ne Europos ir viso pa
saulio atstatymas bei gerovė, bet 
nuolatinis griaunamas darbas.

Verta pažymėti, kad birželio—lie
pos mėn. komunizmas galutinai su
sidorojo su demokratiniam gyveni
mui prabudusią Vengrija. Buvęs 
min. pirmininkas Nagy turėjo iš
vykti į Ameriką.

Jau liepos 27 d. Londonas turėjo 
pripažinti, kad Europos suskilimas 
įvykęs .faktas.

Įvykiams taip klostantis, buvo 
nepaprastai laukiama rugsėjo 16 d. 
prasidedančios JT antrosios sesijos. 
Ji prasidėjo triukšmingomis kalbo
mis, bet pasibaigė visiškai tyliai, 
jau prasidėjus (25. XI.) paskutiniems
4 ministrų pasitarimams Londone. 
Tačiau JT pilnaties nutarimai yra 
nepaprastai svarbūs; jų reikšmė pa
aiškės tada, kada pradės savo darbą 
„mažoji pilnatis“. Ypač tai išryškės 
tuomet, kada JT turės pasisakyti 
dėl taikos sutarčių su Vokietija ir 
Austrija.

Komunizmas savo bekompromisi- 
nį nusistatymą prieš Vakarus aiš
kiausiai parodė Graikijos byloje. 
Gruodžio 24 d. Bielgradas paskelbė, 
kad yra sudaryta Graikijos sukilė
lių vyriausybė.

Kas šiandien galėtų pasakyti, ka
da Graikijoje, ar kuriame kitame 
pasaulio kampe, komunizmui bus 
suduotas tas lemtingas smūgis, ku
ris išlaisvins žmoniją nuo šio .siau
bo ir grėsmės? Ar 1948 metai at
neš pageidaujamą sprendimą, pa
keldami geležinę uždangą?

I šiuos visus klausimus ir sun
kias abejones galėtų duoti atsaky
mą 1948 m. Bet ar jie bus duos- 
nesni už 1947 m.? B. Aušrotas 

baigė politinė byla, kurioje 7 as- 
menys buvo kaltinami teikę žinias 
britams ir amerikiečiams; 2 jų nu
teisti mirti, o kitiems paskirtos aukš
tos kalėjimo bausmės.

VEIKLUS TAUTIETIS
Prieš metus iš Wehnen lietuvių 

stovyklos į JAV išvyko, kaip JAV 
pilietis, p. Jonas Stančikas.

Nuvykęs jis tuojau įsijungė į lie
tuvių organizacinį bei kultūrinį vei
kimą. Šiuo metu p. Stančikas labai 
gyvai dalyvauja BALFO veikloje ir 
yra išrinktas Chicagos 5 Skyriaus 
valdybon.

Jo rūpesniu, kai kurie stovykloje 
likę nepasiturį bei invalidai tremti
niai yra šelpiami maisto bei rūbų 
siuntinėliais.

Be to, p. Stančikas bendradar
biauja vietos lietuvių spaudoje.

Al. Gintas
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Lletuvių Žodis 1 nr. 2ATSIŠAUKIMAS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 30 METŲ SUKAKTIES
Artėja 1948 m. vasario 16-oji die

na. Tą dieną sukanka 30 metų nuo 
Lietuvos Nepirklausomybės paskel
bimo. Neilgai, palyginti, truko mū
sų valstybės laisvės gyvenimas. Ta
čiau per tą laiką lietuvių tauta, tu
rėdama senas valstybines tradicijas, 
savitos kultūros pagrindus ir didelį 
teisingumo supratimą, įrodė pasau
liui, kad ji yra taikingas ir nuošir
dus tautų bendruomenės narys, o 
tai pat pozityvus veiksnys Europos 
ūkiniame, politiniame ir kultūri
niame vyksme.

Lietuvos valstybinio suverenumo 
vykdymą sukliudė antrojo pasauli
nio karo sukėlėjai. Šis karas baig
tas, nors pasaulis vis dar tebėra 
nežinioj ir netikrume, belaukdamas 
pastovios ir teisingos taikos bei 
laisvės. Laukia laisvės ir taikos ir 
lietuvių tauta, kurios tėvynė viena
šališku agresijos aktu užgrobta ir 
klasta bei smurtu įjungta į Sovietų 
S-gą, o ji pati blaškoma, naikina
ma iki šiol negirdėtomis priemonė
mis.

Tačiau, lietuvių tauta visad buvo 
ir pasiliko ištikima didiesiems tei
sės ir teisingumo dėsniams, išreikš
tiems Atlanto chartoje, Roosevelto 
keturiose laisvėse, Trumano punk 
tuose. Šis lietuvių tautos tikėjimas 
į teisingumo ir gėrio pergalę, lydė
jo ir lydi ją kovoje prieš didžiųjų 
grobikų planus bei siekimus!

Lietuva, nežiūrint jos pakeltų 
milžiniškų aukų, nuostolių ir da
bartinio naikinimo, tebėra gyva ir 
kovojanti dėl savo teisių, dėl tei
singumo, laisvės ir pastovios taikos. 
Šioje gigantiškoje kovoje ji ne vie
na. Visos vakarų civilizacijos tau
tos kaupia jėgas šiam šventam žy
giui, ieško būdų ir priemonių grą
žinti pasauliui laisvę, rimtį- ir taiką. 
Čia yra ir mūsų kovai prasmė ir 
viltys!

1948 m. vasario 16-oji diena tebū
nie graži proga lietuviams, kur jie 
bebūtų, vieningai ir ryžtingai kelti 
pasauliui Lietuvos ir lietuvių tau
tos nūdienę kančią ir jos teisingas 
šventas pastangas laisvės kovoje, 
proga belstįs. į pasaulio sąžinę, šau
kiant teisės ir teisingumo visoms 
tautoms!

Tokia būtų 30-sios vasario 16 mi
nėjimo esmė. Šioje minėjimo 
cijoje turi dalyvauti visos mūsų 
jėgos, visi pasaulio lietuviai ir 
draugai.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Pirmininkas

ak-
pa

jų

SIBIRO BAIMĖ 'JAUČIAMA VISUR”
New Yorke leidžiamas savaitinis 

žurnalas „Time“ įdėjo pačios redak
cija s paruoštą straipsnį aplepabaltie- 
čius. Motto vietoje įdėta latvių 
liaudies daina apie baudžiavos lai
kus. Si liaudies nevilties daina gi
musi krašte, kur žemė esanti kieta,. 
saulė šalta, tačiau svetimi’ šeiminin
kai esą dar šaltesni ir kietesni. Pa- 
baltiečiai ūkininkai šimtmečiais dir
bę ir tarnavę feodaliniams švedų, 
rusų, lenkų ir vokiečių didikams. 
Šiandien pabaltietis ūkininkas ver
gaująs senam ponui naujoje bau
džiavos formoje. Jisai vergaująs ko
munistinei Rusijai.

Lietuva, Estija ir Latvija 1940 m. 
atkreiptų į jas Raudonosios Armijos 
patrankų buvusios priverstos įsi
jungti Tarybų , Sąjungom Nuo tę 
laiko Rusijos vakarų langas į Bal
tijos jūrą buvęs sandariai Uždary
tas. Neseniai vienas lietuvis pareiš
kęs: „Mes nekalbame apie geležinę 
uždangą. Tai nėra pakankamai sti
prus išsireiškimas. Mūsų kraštas 
yra už plieninės, uždangos.“ Tik iš 
pabėgėlių pranešimų, laiškų, gandų 
ir oficialių sovietų dekretų galįs 
būti sulipdytas apytikris gyvenimo 
vaizdas už plieninės uždangos.

Prieš nusileidžiant šiai uždangai, 
pabaltiečiai buvę žinomi pasauliui 
kaip apsišvietę, darbštūs ūkininkai, 
įgudę kietoje kovoje gauti iš žemės 
gausų derlių. Jie esą rimti, bet 
mėgstą ir pasilinksminimus. .Dabar 
Lietuvos tylieji miškai globoją rūs
čiai nusiteikusius „miško įbrolius“, 
tai yra priešsovietiškus partizanus.

Lietuviai, estai ir latviai didžiuo- 
davęsi savaimingomis kultūromis. 
Jie labai mėgdavę savo operas ir ba
letą. Dabar gi tik saujelė teatrų 
beišlikusi ir tie patys daugiausia ru
siški. Pagaliau žmonėms nesą' nuo
taikos lankyti teatrus. Vienas pą 
bėgėlis sako: „Birželio 3 d. buvau 
Vilniuje ir savo akimis mačiau daug 
žmonių, deportuojamų iš centrinio 
kalėjimo į geležinkelio stotį. Juos 

• gabeno Sibiran. Mačius jų veidus, 
nebėra noro vakare eiti į- operetę.“ 

viešpatavimas pagrįstas 
teroru. Vienas pabėgėlis 
;, Jums atrodys juokinga, 
kuriems pasiseka išbėgti 
pasijunta nuostabiai lais-

JUNGT. AM. VALSTYBES IR SOVIETŲ RUSIJA
Korespondentų iš Vašingtono pra

nešimu, afherikiečių dėmesys pasta
ruoju metu atkreiptas į JAV prekių 
eksportą į Rusiją.

JAV statistikos biuras neseniai 
paskelbė, jog šių metų pirmųjų mė
nesių būvyje iš JAV į S. 
vežta įvairių pramonės 
113.700.000 dolerių.
EKSPORTAS Į RUSIJĄ 

, „D. Polski“
Vašingtono rašo:

Ūkiniai laikraščiai, komentuoda
mi reguliariai skelbiamus statisti- 

. nius davinius, pabrėžė, jog JAV 
; eksportas į Rusiją yra labai men

kas. Amerikiečių metinio eksporto 
į visas pasaulio šalis kiekis įkaino-

i jamas 20 milijardų dolerių. Vadi
nasi, S. Rusijai atitenka to milžiniš
ko eksporto vos 1%.

Reikia pripažinti, kad eksportas į 
i S. Rusiją yra, palyginti, mažas. 

Karo metu lend-lease titulu S. Ru-
■ sija gavo iš JAV prekių už 11 mili

jardų dolerių. P. Henry A. Wallace,
■ pasitraukdamas iš prek. ministerio 
. posto, paliko planą pakelti metinį

JAV eksporto į S. Rusiją kiekį iki 
400 milijonų dolerių. Taigi, dabar
tinis eksportas nesiekia trečdalio to, 
ką p. Wallace numatė.

JAV ūkinės spaudos komentarai 
palietė dar kelias eksporto į S. Ru- 

’ siją detales, kaip: sovietų misijos 
užpirkimus už grynus pinigus, tų 
užpirkimų licencijavimą, pardavimą 
Sovietams plačiųjų vagonų ir gar
vežių, kurie pagaminti kiek anks
čiau ir kitiems kraštams netinka; 
pagaliau faktą, kad Sovietai vis ma
žiau užperka, nes, amerikiečių vy
riausybei reikalaujant, jie vis dėlto 
nepainformuoja, kuriam tikslui su
naudojamos importuojamos prekės. 
Si Sovietų paslaptis buvo išsiaiš
kinama „strateginiais sumetimais“. 
Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad ame
rikiečių vyriausybė pagal įstatymus 
turi žinoti, kuriems tikslams sunau
dojami jų gaminiai, daugeliu atvejų 
licencijų nebuvo duota.

Sovietų — amerikiečių prekybs. 
niai santykiai statistikų ir komenta
rų šviesoje atrodė taip kukliai, jog 
vienas įtakingas ūkinis laikraštis pa
darė išvadą, kad „prekybiniai san
tykiai tarp JA Valstybių ir Sovietų 
Rusijos yra greito sunykimo fazėje, 
nes ir šioje srityje pasirodė būvis 
„šalto karo“, esančio tarp abiejų 
valstybių“. ■

TĄClAU AUDRA KYLA
Tačiau amerikiečių nusiteikimas

■ prieš Sovietus nuėjo taip toli, jog ir
šių kuklių statistinių davinių pas
kelbimas iššaukė tikrą audrą. Se
nate, Kongrese, spaudoje ir anksti 
pradėtoj JAV prezidento priešrinki
minėj kompanijoj pradėjo kilti sun
kūs debesys, kurie pasiekė net Bal
tuosius Rūmus. v

Eksportuojamųjų prekių kukli sta
tistika nesustabdė visos eilės ame
rikiečių parlamentarų reprezentan
tų, kurie smerkia vyriausybės po
litiką, leidžiančią „išvežti į Sovietų 
Rusiją mūsų pramonės gaminių, ku
rių dėka sovietų kulkos ir bombos 
netrukus pasipils ant mūsų galvų“. 
Palyginimas amerikiečių gaminių 
eksporto į S. Rusiją su benzino eks
portu į Japoniją dar prieš Pearl 
Harbour ataką praskambėjo ypatin
gai triukšmingu aidu.

Prez. Trumanas, spaudos atstovų 
paklaustas, tuo reikalu atsakė, kad 
nematąs nieko blogo tokiuose ku
kliuose amerikiečių — sovietų ūki
niuose mainuase. Tačiau ir šie ne
kalti žodžiai sukėlė audrą.

Vienas po kito respublikonų kan
didatai į JAV prezidentus — p. p. 
Stassen, Dewey ir Taft — pasisku
bino pasmerkti prez. Trumano lai
kyseną, palygindami ją su mirusiojo 
prez. Roosevelto politika S. Rusijos 
atžvilgiu. zŠitas gi palyginimas bet 
kuriam Amerikos politikui reiškia 
mirtiną pasmerkimą.

Kongreso ir Senato respublikohų 
vadai, svarbiausių parlamentarinių 
komisijų vadovai, vyriausybei pri
mygtinai priminė, reikalaudami ne 
tiktai uždrausti, eksportą į S. Rusiją, 
bet tuč tuojau išreikalauti 95 preky
bos laivus, paskolintus Sovietams 
lend-lease titulu. Šie laivai turėtų 
būti tuojau grąžinti, bet dėl apverk
tinos sovietų prekybinio laivyno pa-

Rusiją iš- 
prekių už

MAŽEjA
korespondentas iš

dėties jų atsiėmimas visą S. Rusijos 
jūrinę prekybą sužlugdytų.
KAS IŠVEŽTA I SOVIETŲ RUSIJĄ

Ir tie kuklūs išvežtų į Sov. Rusiją 
.amerikiečių prekių skaičiai pripylė 
dar daugiau alyvos į politinių dis
kusijų ugnį. Čia pat skelbiamas 
prekių sąrašas ypatingai sunervavo 
prez. Trumaną puolančius parlamen
tarus:

Į S. Rusiją išvežta garvežių už 
2,3 milijonų dolerių; pramonės įran
kių už 18,4 mil. dol.; įvairių anglia
kasy klinių ir kitokių mašinų už 10,7 
mil. dol.; statybinių įrankių už 6,2 
mil. dol.; elektrotechninių aparatų 
ir įrengimų už 14,3 mil. dol.

Veltui tvirtino prez. Trumanas, 
kad didžioji išvežtųjų prekių dalis 
netarnaus Sovietų karinei pramonei, 
nes jos skiriamos atstatyti bendro 
priešo padarytus sunaikinimus. Vel
tui, nes Kongresas ir Senatas parei
kalavo, kad vyriausybė uždraustų 
išvežti į S. Rusiją prekes, kurios rei
kalingos valstybėms, besiginančioms 
nuo komunizmo ir turinčioms šių 
prekių gauti pagal MarShallio planą. 
Tai praktiškai reiškia sovietų — 
amerikiečių prekybinių santykių 
apmirimą. J. Kuzmickis

HORIZONTE ARTĖJANČIOS AUDROS ŽENKLAI
POPIEŽIAUS PIJAUS XII KŪČIŲ MINTYS. GRAIKIJOJE SUDARYTA SUKILĖLIŲ VYRIAUSYBE. 
PALESTINOJE KOVA TARP ARABŲ IR ŽYDŲ TĘSIASI. PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBE IR PARLA

MENTAS PADARE SVARBIŲ SPRENDIMŲ. ŠVENČIŲ NUOTAIKOS IR ORAS.
. Gruodžio 24 d. per Vatikano ra
diją popiėžius Pijus XII atvirai ir 
nuoširdžiai kalbėjo katalikiškajam 
pasauliui. Jis pasmerkė vadina
muosius „demokratus“, kurie, viską 
neigdami ir ardydami sugyvenimą, 
lyg vilkai avies kailyje neleidžia 
įgyvendinti visų trokštamą taiką.

Pasaulis niekada nebuvęs taip 
toli nuo taikos, kaip per šias

Kalėdas.
Dar nepasibaigus antrajam pasau
liniam^ karui, jau dabar horizonte 
matyti naujo karo žaibai. Popie
žius 'taip pat priminė nepasisekusią 
keturių konferenciją Londone ir 
šiltais žodžiais užtarė tremtinius ir 
išvarytus iš namų vokiečius.

Visa pasaulio spauda ir vokiečių 
radijo stotys, paminėdamos popie
žiaus kalbą, nurodė, kad popiežius 
lygiai kaip ir prieš antrąjį pasauli
nį karą stengėsi įspėti žengiantį į 
katastrofą pasaulį. Bet tada nacinė 
Vokietija nepanorėjo paklausyti po
piežiaus Pijaus XI pranašingųjų 
žodžių. dabartinio popiežiaus

rimtumas turėtų pažadinti 
kuriems tikrai rūpi pasaulio

atsakymas į vakarų pasaulio 
tvarką ir pasto- 
d. per Bielgrado 
nuskambėjo,

žodžių 
visus, 
taika.

Lyg
pastangas atstatyti 
vumą, gruodžio 24 
ir' Maskvos radiją

kad Graikijoje yra sudaryta su
kilėlių vyriausybė,

kuriai vadovauja Markos. Si ži
nia, lyg pasityčiojimas iš visų Sfe
ros valios pastangų, aidėjo eteriu 
Kalėdų švenčių išvakarėse.

Paskelbus tos smurto vyriausybės 
sudarymą, sukilėliai Albanijos pa
sienyje ir pietvakarių Graikijoje 
pradėjo platesnio masto karo veiks
mus prieš vyriausybės dalinius. Al
banijos pasienyje jie stengėsi užim
ti Konicos miestą. Tačiau nelaimė
jo. Priešingai, vyriausybės kariuo
menė, juos atmušusi, pradėjo prieš- 
puolį.

Kiekvienam turėtų būti aišku, 
kad sukilėlių vyriausybės sudary
mas, kurią remia jos šiaurės kai
mynai su galingąja SoV. S-ga, ir jos

komunistinę

židinys yra 
padalinti šj

legijas. Visi jie vadinami „normuo
tais asmenimis“, nes gauna aukš
čiausios kategorijos normų kortelę. 
Jie gauna, pav., 8 klg. mėsos į mė
nesį. Jiems veikia atskiri restora
nai, teatrai, koncertų salės, vonios.

Rusai skatina savo tautiečių mi
graciją ■ į Pabaltijį, ir rusai mielai 
čia vykstą. Rusifikacija vykdoma 
skubotai. Daug mokyklų ir bažny
čių uždaryta. Rusų kalba, kaip ir 
caro laikais, pasidariusi oficiali 
kalba, o komunizmas — oficiali re
ligija. Nauja baudžiavos fprma ryš
kiausiai pasireiškia žemės ūky. Di
deli privatūs dvarai, kurie po pir
mo Pasaulinio karo buvo padalinti 
į vidutinio didumo ūkius, dabar

Rusijos 
politiniu 
liudijęs: 
kad tie, 

_ Lenkijon,
vi. Tuo tarpu mūsų miestuose kiek
vienas didesnis namas turi saugumo .paverčiami į valstybinius ūkius — 
agentą. Sibiro baimė jaučiama vi
sur.“ Vieta, kur tremiama, vadinasi 
Varkuta. Tai miestas, ar greičiau 
koncentracijos stovykla, sovietų 
įsteigta 1943 m. už Uralo. Tenai 
esančios anglių kasyklos, apimančios 
4000 kv, mylių. Kasyklose dilba 
apie 1.500.000 vergų. Sritis subark- 
tiška. Žemė taip kietai įšąlusi, kad 
negalima palaidoti mirusiųjų.

MGB, kuri anksčiau vadinosi 
NKVD, Vilniaus vyno rūsius paver
tusi kalėjimais. Vidutiniu darbinin
kas uždirbąs apie 300 rublių per mė
nesį. Tiek pat kaštuojąs 1 klg mė
sos. Tačiau naujieji baronai: sovie
tų pareigūnai, technikai, „Sovietų 
Sąjungos herojai“ ir vietos komuni
stinės viršūnės turi specialias privi-

sovchozus. Likusiems ūkiams esan
čios paskirtos tokios duoklės, kurios 
viršija žmogaus, gyvulio ir žemės 
pajėgumą. Beveik pusė pabaltiečių 
galvijų buvo išskersta artia išvežta 
karo metu, ūkininkai, nepajėgią at
likti prievolių, deportuojami Sibiran 
arba yra priversti mesti ūkius ir 
ieškoti darbo fabrikuose. Dėl to da
lis žemės lieka dirvonuoti.
' Sovietai išgabena iš Pabaltijo 

viską, pradedant arkliais, baigiant 
miško medžiaga.

O tuo tarpu sovietų radijas ofi
cialiai skelbia: „Pabaltijo respubli
kos. .. savo laisvu noru įsijungė į 
didžiulę ir vieningą sovietų šeimą, 
į šeimą, kuri nė vieno savo nario 
nepaliks skurde“. Br. M-čius

is : .

' ’■ ■ i

Klaipėdos uosto sargas švyturys žiemos metu.

APIE BRAZILIJĄ
Į Braziliją nuvykę mūsų tautiečiai 

labai nevienodai, įsikuria. Štai dar 
vieno laiško ištrauka.

Rašoma: „Nuvažiuoti labai gerai 
pavyko. Kol tvarkė dokumentus, kol 
vėl dešimtis daktarų tjkrino Sveika

tą, gyvenome vienoje saloje. Po to 
tuojau sudarė transportą į San Pau
lo .. . Bet aš tenai nevažiavau, nes 
su vienu žmogumi buvau susitaręs 
likti Rio de Janeiro batų fabrike. 
Dabar jau dirbu ten. Dirbam viską 
mašinom. Padirbęs tris savaites, jau

visko yra — 
žiedai,

Tačiau
mašinos,

bri- 
foto 
mo-

nusipirkau gerą kostiumą. Be to, ge
rai maitinuosi. Šiaip 
laikrodžiai, auksiniai 
lijantai nebrangūs, 
aparatai, akordeonai,
tociklai gana brangūs.“
ĮSTEIGTA PABALTIJO KRIKŠ
ČIONIŲ STUDENTŲ SĄJUNGA 
Lapkričio mėn. 3—7 d. Rendsburge 

(Schleswig-Holstein) įvyko Pabalti
jo krikščionių studentų suvažiav - 
mns, kuriame dalyvavo ėstų, lat
vių ir lietuvių studentai, viso apįe 

kiose sąlygose begyventume, vis ,70 asmenų sąjungos steigėjų. Su- 
viena mums ir visuomenines san
tvarkos srityje mokytis reikia. Tei
singą! redaktorius p. J. Kardelis savo 
straipsnyje „Didžioje gyvenimo mo
kykloje“ („L. Z.“ 44 nr.) sako, kad 
.įdvasinęs savo struktūros esmėje 
mes daugumoje esame demokratai", 
tačiau ten pat jis ir pažymi, kad 
mokytis demokratinės esmės ir for- 
fnos mums reikia visur ir visada. O 
mokytis ir kitus mokyti gali pirmoje 
eilėje inteligentija. Tai jos garbės 
pareiga. Šviesuomenė arčiau prieina 
prię tiesioginių žinių šaltinių, todėl 
jai tenka kultūrinių vertybių pertei
kėjos, tautinės sąmonės atstovės ir 
organizatorės vaįdumo. Kaip prie
monės tiesioginiam veikimui F 
prasme tarnauja stovyklose įvairios 
mokyklos, kursai, paskaitos ir kt. 
Tačiau tose pačiose stovyklose per 
maža aiškinamasi demokratijos esmė 
ir per menkai praktikuojama (kai 
kur) jos forma. Stovykla gali ir turi 
pavirsti ta gyvenimo mokykla, ku
rioje mokomasi miniatiūroje ir demo
kratinių dorybių ir demokratinių 
institucijų tvarkymo formų. To pa
ties turi mokytis ir mūsų jaunimas 
aukštesniosiose mokyklose. Gaila, 
kad mūsų gimnazijose toli gražu 
nėra tinkamos atmosferos jaunimui 
savarankiškiau reikštis ’ ir mokytis 
bendruomeninio gyvenimo formų. 
Visuomenės mokslo programa VIII 

ir uždarų .kiBsei taip Pat nedaug suteikia žinių 
apie demokratijos esmę ir jos pir
menybes prieš kitas politines san
tvarkas.

STOVYKLINE DEMOKRATIJA
R AŠO VACLOV S ClZlCNAS •' i-' * . ' į

(Pabaiga) ' , 1 ( Matome, kad kur bebūtume ir ko-
Kokla pozityvi auklėjamoji pro- ‘ . *'

grama turi būti vykdoma stovykli
nėje bendruomenėje, kad čia pa
minėtos demokratizmo dorybės iš
liktų nenykdamos, augtų stiprėtų 
paskirų bendruomenės narių sąmo
nėje ir tuo pačiu stiprintų ir jungtų 
bendruomenę į vieną ištisinį tautinį 
kūną? Kas šitokią programą vykdy
tų ir kaip? Atsakymas yra gana pa
prastas. Jokios ypatingos programos 
kalbamam reikalui nereikia, išsky
rus nuoširdų rūpinimąsi, kad kiek
vienu atveju, kai, yra tvarkomi ko
lektyvinio organizmo — bendruo
menės reikalai, būtų paisoma anų 
taip paprastų demokratizmo dėsnių. 
Kam savo asmens teisės yra svar
biau, negu pareigos kolektyvui 
(bendruomenei), ir kas su pavydu 
žiūri i kito teises, nematydamas ar 
nenorėdamas matyti- jo pareigų, tas 
nėra pribrendęs demokratinės vi
suomenės narys. Kas savanaudiškai 
matuoja savo darbo indėlį bendruo
menei ir kiekviena proga dvasioje 
svarsto klausimą „ar apsimoka?“, 
tas jau yra bendruomenės parazitas, 
nekalbant apie tikruosius išnaudoto
jus. Kas vengia viešųjų pareigų dėl 
to, kad bijo atsakomybės, ir stengia
si išsiskirti iš bendruomenės tada, 
kai jai gresia sunkumai ar pavojai, 
tas nusikalsta bendruomeniniam so
lidarumui ir tuo pačiu netinka de
mokratinei santvarkai. Viešųjų 
bendruomenės reikalų tvarkymas 
„slaptos diplomatijos“ L __ ___
ratelių pagalba žudo demokratijos 
esmę ir nieko bendra su sroviniu ar 
partiniu rungtyniavimu neturi. Šito
kia elgsena visada slepia savyje 
diktatūrines tendencijas. Pagaliau, 
tolerancijos kitaip manantienis sto
ka liudija tas pačias tendencijas ir 
yra tikra kilpa ant kaklo demokra
tijai.

Sakykime, kad šių ir kitų, čia 
neminėtų, esminių neigiamybių mū
sų stovyklinėje demokratijoje ne
daug arba kai kur ir visai nėra, 
tačiau ir Įorma demokratiniam tvar- 
kymuisi nėra antraeilis dalykas. 
Pagaliau, kaip labai ir kuo, būtent, 
demokratinė forma skiriasi nuo 
esmės? Kas užginčys faktą, kad 
visuotiniame stovyklos gyventojų su
sirinkime pirmininkaująs leidžia 
pirma balsuoti pasitikėjimą stovyk
los komendantui, o vėliau daryti re
vizijos komisijos pranešimą, nors 
salėje iš anksto protestuota prieš 
tokią tvarką ir reikalauta pertvar
kyti darbų tvarkos punktus, — klau
siame, kas čia nusikalsta demokra
tizmui: esmė ar forma? O iš anksto 
suorganizuotos rėksnių ir švilpukų 
„brigados“ valdžiai paremti ar nu
versti yra tik formos reiškinys? To
kių ir panašių pavyzdžių galima 
sužymėti didelė daugybė ir jie visi 
rodytų visuomeninių reiškinių esmės 
ir fprmos lygiagretumą ir dažną su
tapimą. ,

proklamacinis atsišaukimas į tautą, 
kuriame sakoma, kad ji kovos prieš 
amerikoniškąjį imperializmą ir 
stengsis kraštą išvaduoti nuo liau
dies prispaudėjų, yra iššaukiantis 
faktas ir taip jau neramioje tarp
tautinių įvykių jūroje.

Vašingtonas savo nuomonės šiuo 
klausimu dar nėra viešai pareiškęs, 
bet Londonas jau tvirtina, kad tai 
turėsią nepaprastai rimtų pasekmių. 
Graikijos vyriausybė, / 

matydama, kad be griežtų spau
dimo priemonių nebus galima 
su komunistais susitvarkyti, už

draudė komunistų partiją, 
įvykdydama eilę naujų suėmimų, 
kartu uždrausdama kairiųjų partijų 
centrą EAM ir visą 
spaudą.

Antrasis neramumų 
Palestina. JT nutarus
kraštą tarp žydų ir arabų, ligi pas
kutinių dienų yra žuvę 316 žmonių. 
Kol žydai sprogdino britų pastatus, 
šaudė ir korė jų karius, buvę ra
mūs arabai, dabar subruzdo ir 
skelbia kovą „žydiškajam imperia
lizmui, norinčiam įsigalėti Palesti
noje“.

Dar šiandien niekas nežino, ko
kias pasekmes turės JT sprendimas 
ir ar pavyks Palestinoje Įkurti dvi 
valstybes. Tačiau viena aišku, kad 

arabai nesileis į kompromisus, 
nes jie mano, kad Palestina pri
klausanti arabiškajam pasauliui. 
Italijoje ir Prancūzijoje padėtis 

laikinai lyg ir stabilizavosi. Italijo
je konstituanta priėmė naują kons
tituciją, o Prancūzijos parlamentas 
prieš komunistinę opoziciją padidi
no krašto apsaugos ministerijos 
biudžetą 9 milijardais frankų, pa
keldamas jį ligi 244 milijardų fran
kų šiems metams, o tai sudaro apie 
30%> viso Prancūzijos biudžeto.

Taip pat, nežiūrint Kalėdų šven
čių, jau gruodžio 26 d. parlamentas 
posėdžiavo ir 27. XII. priėmė 1948 
meti; bidužetą. Taip pat ir Pran
cūzijos vyriausybė, žengdama į 
Naujuosius Metus, padariusi esmi
nių sprendimų dėl savo zonos atei
ties. Visi kabineto nariai šiuo klau
simu buvę vieningos nuomonės.

Praėjusių švenčių proga Anglijos 
karalius Jurgis VI, prez. ■ Trumanas 
ir vakarinių zonų generaliniai gu
bernatoriai jų žinioje esančioms tau
toms ir gyventojams palinkėjo gra
žesnės ateitis sekančiais metais. 
Tik Maskva nešventė Kristaus gi
mimo šventės. Ga buvo normali 
darbo diena.

Per šias šventes siautė nepapras
tai blogas oras visame žemės rutu
lyje. Filipinuose siautęs taifūnas 
nuskandino eilę laivų, New Yorke 
siautusi sniego pūga, kokios ten 
nežinoma nuo senų laikų, para’f' - 
vo visą susisiektaą, o Europą 
kė nepaliaujami lietūs.

Mums tremtiniams šios Kalėdos 
pirminė dar labiau tą vargą, į kurį 
mus nustūmė bolševizmo įsigalėji
mas Europoje. Tai buvo ketvirto
sios Kalėdos tremtyje. A. B.
APARATAS RADIOAKTYVUMUI 

MATUOTI
Kelioms valandoms ' praėjus po 

ketvirtosios- atominės bombos sus
progdinimo Bikini atole, specialioms 
komandoms buvo įsakyta nuskan
dinti nepaskendusius per sprogimą, 
bet mirtingų spindulių paliestus 
laivus.

Kaip jie galėjo drįsti leistis ten, 
kur radio aktyvieji spinduliai dar 
tebespinduliavo mirtį?

Čia jiems padėjo vadinamasis

'važiavime buvo svarstomi ir priimti 
Pabaltijo krikščionių studentų są
jungos įstatai, išrinkti valdomieji 
organai, aptartos studentų ir jauni
mo krikščioniškojo auklėjimo prob
lemos, nutarta įsteigti 
spaudos organą, išklausyta 
pranešimų ir paskaitų ir 
organizaciniai reikalai.

Įsteigtoji Pabaltijo KSS-ga 
klauso Pasaulinei krikščionių 
dentų sąjungai, kurios būstinė 
Ženevoje. Pasaulinei KSS-gai 
klauso apie 40 tautų; ji įsteigta 
m. Dabar ir Pabaltijo tautų studen
tijai ir jaunimui pasidarė proga 
bendrauti ir bendradarbiauti su vi
sų tautų studentais, kurie priklauso Geigerio skaičiuotojas, panašus į 

šia' Pasaulinei K. S. Sąjungai.
Pabaltijo krikščionių studentų są

jungos tikslas yra: a) estų, latvių ir 
lietuvių krikščionis studentus su
vienyti ir jų tarpusavius santykius 
ugdyti; b) įeiti į krikščionišką ben
druomenę su studentais kitų tautų, 
tikslu pagilinti dvasinį gyvenimą; 

įsipareigoti 
aplinkumoje 
dirbti vienos 
prasme; e)

Sąjungos 
visa eilė 
svarstyta

pri- 
stu- 
yra 
pri- 
1895

teisėta 
didysis 
Putvys.

yra

Tegul šis rašinys yra kiek pavė
luotas lėtai irstančio mūsų stovyklų 
gyvenimo akivaizdoje, tačiau ir to
liau tiek stovyklose, tiek laisvai 
įvairiuose pasaulio kampuose gyven
dami, mes turėsime stropiai mokytis 
ne tik naujų amatų, kalbų ar šiaip 
naudingų žinių, bet ir to, kaip tvar
koma demokratinė valstybė.

„Demokratijos esmė yra 
laisvė“ — išsireiškė kadaise 
lietuvis VI. Putvinskis —
Atmindami, kad mūsų kova 
kova už tautos teisę būti laisva ir 
laisvai tvarkytis savo tėvynėje, mes 
visur ir visada mokėkime prieš vi
sokio pavidalo blogį statyti organi
zuotąsias gėrio pastangas. Didysis 
Vakarų demokratijos vadas, JAV 
prezidentas Rooseveltas savo kalbo
je, pasakytoje Tautinio Auklėjimo 
Sąjungos (National Education Asso
ciation) Konferencijoje New Yorke- 
1938 m. birželio 30 d. šitaip išsireiš
kė: „Artėjanti galutinė pergalė 
priklauso demokratijai ir tuo pačiu 
auklėjimui bei ugdymui, nes jokia 
pasaulio tauta negali būti amžinai 
laikoma nežinioje ir vergijoje“.

Taigi tikėkime tuo, dirbkime tam 
reikalui patys, ir susilauksime lai
mėjimo!

c) kviesti studentus 
skelbti Dievo Žodį jų 
ir visame pasaulyje; d) 
ekumeniškos bažnyčios
vykdyti kitus uždavinius, kurie ati
tinka Pasaulinės K. S. Sąjungos 
tikslus.

Pabaltijo K. S. Sąjungos nariais 
gali būti visi Imatrikuliuoti ir buvę 
studentai ir jau baigę studijas. Įsto
jamuosius pareiškimus priima Pa
baltijo krikščionių studentų sąjun
gos lietuvių skyriaus prezidiumas. 
Adresas: Stud. med. V. Gelžinis, 
(24) Kiel-Wik, Studentenlager Nr. 
23. Kitą suvažiavimą manoma šaukti 
1948 m. pradžioje. Vieta ir laikas 
bus paskelbta spaudoje. A. Kl.
IŠRASTI SINTETINIAI VALGO

MIEJI RIEBALAI,
Akmeninė anglis, kaip ir medis, 

dabar tampa nepaprastai svarbiu 
cheminiu dalyku, kuris labai pla 
čiai panaudojamas. Iš anglies ga
minamas dirbtinis benzinas iš ang
lies gaminama dirbtinė guma, iš 
anglies daroma dirbtinė vilna, ir 
dabar iš anglies jau daromi dirbti
niai valgomieji riebalai, kurių gamy
bos fabrikas jau veikia anglų zo
noje — Wittene.

Dirbtinių riebalų išradėjas inž. 
Imhausenas. O jo gamybos metodas 
yra šis: Gaminant sintetinį benziną, 
gaunamas pašalinis gamybos pro
duktas — parafinas, iš kurio chemi
niais būdais gaunamos riebalinės 
rūgštys, o iš šių veikiant jas glice
rinu, gaunami keturių rūšių rieba
lai. Viena jų rūšis lengvai apdir
bama į valgomus riebalus. Iš 7-nlų 
akmeninės anglies tonų gaunama 
1-na valgomų riebalų tona. Dirbti
nių riebalų kaina beveik tokia, kaip 
ir natūralinių taukų.

Pirmasis dirbtinių valgomųjų rię- 
balų fabrikas per vieną dieną paga
mina apie 1275 tonas riebalų.

radijo aparatą ir parodąs oro radio- 
aktyviškumo kiekį. Per šio aparato 
ausinius galima girdėti netaisyklingą 
aštrių garsų ūžesį. Juo šie garsai 
dažnesni, juo radio — aktyvumas 
didesnis.

Geigerio skaičiuotojas buvo su
konstruotas dar prieš atominės bom
bos pagaminimą. Prieš 40 metų D. 
Britanijos fizikas Rutherfprd buVo 
užsiėmęs radiumo studijomis. Jo 
jaunasis asistentas vokietis Hans 
Geiger sugalvojo aparatą, parodantį 
naujai atrastojo elemento dalelių 
skaičių. Ir iki šiol jis yra vienas 
jautriausių aparatų radioaktyvumui 
matuoti.

Kur mes bebūtume, oras į mus 
šaudo neįsivaizduojamos energijos ir 
greičio kulipkomls, kylančiomis iš 
kosminių spindulių. Laimingu su
tapimu daugumą šitų „kulipkų“ su
geria žemės atmosfera, ir tik nedau
gelis jų pasiekia mus. Jei to nebūtų, 
gyvybės žemėje nebūtų.

Mokslininkai, tiriantieji mūsų 
saulės sistemą, panaudojo Geigerio 
skaičiuotoją kosminiams spindu
liams matuoti. Gydytojai jį naudoja 
prieš vėžio ligą, inžinieriai juo nu
stato, kurioje žemės vietoje yra 
alyvos, geologai juo ieško uranijaus 
ir kitų radio aktyviųjų mineralų. 
Jis tinka visur, kur turima reikalo 
su vadinamais branduoliais.

Tas pats aparatas buvo panaudo
tas ir atominės bombos sprogimo 
sukeltiems tirštiems, mirtį nešan
tiems, radioaktyviems debesims iš
sklaidyti.

Kur šis aparatas bebūtų naudoja
mas,— ligoninėse ar atominio karo 
reikalams — jis visada tarnaus 
žmonių gyvybėms saugoti.

— BBC, XII. 28. Egipte, Aleksan
drijos mieste baigė savo dienas buv. 
Italijos karalins Viktoras Emanuelis 
III.

Jis 
1922 
buvo 
1935 
pasisavino Abisinijos imperatoriaus 
titulą, 1940 m. Albanijos karaliaus 
vardą, o 1943 m. turėjo bėgti iš Ita
lijos.

pradėjo karaliauti 1900 m., o 
m. fašistams paėmus valdžią, 

visiškoje Mussolinio įtakoje.
m. Italijai nugalėjus Abisiniją,

/
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ATMINTINI ŠIE MILŽINO BRUOŽAIProf. dr. Balys Sruoga mirę. Bet maža pasakyti: garbė jo atminimui! Šakota tai asmenybė buvo, veržli kaip ir žiemą neužankanti versmė, plačiai į viską' žvelgdavo ir išvesdavo išvadą lyg tiesą ir naujieną. Šičia mano noras atkreipti dėmesį į tuos jo bruožus, kurie ypač atsi- mintini šiandie, tremties dienomis.1. Prof. dr. B. Sruogos pažiūros į bet kurios rūšies totalizmą yra tokios:„Vieningumas valstybės ir visuomenės darbe, ypač sprendžiant konkrečius uždavinius, liečiančius visą tautą, pvz., organizuojant tėvynės gynimą, yra savaime suprantamas ■ir būtinas dalykas. Tačiau ideologijos srity vieningumas jau toli gražu nebėra tokia būtina teisybė, tokia aksioma. Ideologijos vieningumas įvyksta tuomet, kai žmonės gera valia ar prievartos keliu atsisako savo individualių įsitikinimų, arba jų visiškai neturi, ir prisideda prie tos ar kitos oficialiai skelbiamos ideologijos. Žmogus, nenorėdamas laužyti ideologijos vieningumo, negali turėti savo individualaus skonio, negali savarankiškai, pagal savo įsitikinimus, spręsti, kas yra gera, gražu, naudinga. Jis negali savarankiškai vertybių vertinti, negali nei vertybių kurti, iš anksto nepasiklausęs kurioj norš įstaigoj ar įmonėj, ar jo kuriamoji vertybė neišklys iš vieningumo rėmų. Ideologinis vieningumas reikalauja, kaa žmonės savarankiškai nesamprotai- tų, savarankiškai nejaustų, savarankiškai nereaguotų į gėrio ir blogis reiškinius. Ideologinis vieningumas iš pat pašaknų niveliuoja asmenį, individybę“.„Baisi formulė „aš už tave pa-, galvosiu“ yra privalomojo ideologinio vieningumo alfą ir omegą. Visuomenėje, gyvenančioje privalomu ideologijos vieningumu, netilps- ta stiprūs asmenys, stiprios indivi- dybės. Tokios individybės tenai liūdnai baigia savo dienas ujamos /jos tenai ir šunimis pjudomos, kol moraliai ir fiziniai sunaikinamos. Cuius regio eius religio — šio baisaus šūkio išpažintojams savarankūs žmonės nėra reikalingi. Jiems reikalinga visuomenė, susidedanti iš manekenų, iš automatų, iš eilinių numerių gal labai paklusnių, gal neblogų idėjinių kovotojų, bet palšų, kaip palša kiekviena menkysta."„Didelės tautos dar gali žaisti, be didesnės likimo bausmės, tokia prabanga, kaip individybės panaikinimas, asmenybių eiliniais numeriais pavertimas. Mažosioms tautoms tokia prabanga yra pražūtinga — principiniu ir praktiniu atžvilgiu. Individualinė mažųjų tautų kultūra — pagrindinis tų tautų egzistencijos pateisinimas. Pasiryžimas flinti savo savarankišką kultūrą ■—, yra tams'-tautoms pagrindinis šaltinis, iš kurio jos stiprybę nelygioje kovoje semia. Paneigdamos „individualios kūrybos pradus, tos tautos užverčia savo jėgos verdenę.“ „Kultūros kūryba nėra įmanoma be vadinomojo psichologinio maino. Jeigu visi visuomenės nariai yra ideologiškai suvienodinti, psichologiškas mainas nebėra galimas. Vienas narys pažįsta kitą jau iš pirmo požiūrio, supranta iš pusės žodžio, iš anksto žino, ką kitas pasakys, — jie nebeturi kuo dalytis kuo maini- kautis. Tai ir yra sąlygos, kuriose

atsiranda sektantiškoji psichologija, prasideda stagnacija, dvasios ma razmas,- — prasideda neišbrendamas nuobodulys ir kūrybos natūralinė mirtis.“„Besikėsinąs į savo artimo širdį ir sąžinę, tikrai yra mūsų tautos savumų, mūsų tautos kūrybinių šaltinių naikintojas. Tarytum tos ar kitos politinės oragnizacijos ar sąjungos nario bilietas yra jau įrodymas, kad bilieto savininkas yrageras tėvynės sūnus, taurus patriotas, doras lietuvis, o bilieto neturįs— Blogas lietuvis.“„Ne ideologinė diferenciacija baisi,— baisus sektantiškas sukempėjimas doktrinose ir formulėse. Ne ideologinis skaidymasis mūsų kultūrai yra žalingas, — žalingas ideologinis nepakantumas, žalingas individybių niveliavimas pagal nacionalsociali- stišką komunistišką receptą“.2. Prof.. dr. B. Sruogos pažiūros į Vilnių:Prieš ketvirtį amžiaus Vaižgantas savo publicistikos straipsniuose pabrėžė šią, nei laiko, nei sąlygų nepakeičiamą, tiesą:Vilnius yra raktas visoms etnografinės Lietuvos dalims atrakinti.! Visi, kaip vienas, lietuviai, kurie dar nėra pagedę ar pagadinti, vienan balsan, retai atsitinkamu sutarimu, šaukia:Vilnius — vis tiek Lietuvos širdis, sveika ar liguista. Džiugina ar maudžia tau, tu jos neišimsi!B. Sruoga mylėjo Vilnių ne pra- šaleivio meile:„Vilnius amžiais nemarus

sakysime, Pilviškiams ar Pabezdei. Gera, kad „Mūsų Kelias“ yra įsivedąs skyrių „Gražioji Nemuno šalis“, bet jo vedėjai dar neužtiko Neries, Merkio, Žeimenos, Dysnos ir jų paupiais nusitęsiančio peizažo.Pravartu žinoti, kur Argentina, kaip kalba ispanai, ir t. t. Bet ir Vilnius ne iš kelmo išaugęs kremblys. Baigiame Rašto sukakties metus, o ar Vilnius susilaukė bent mažytės knygutės? Nepamirškime, kad 1919 — 1939 laikotarpyje buvę Vilniaus valdovai leidžia savaitraštį „Wilno i Lwow“ ir yra dikti spaudiniai „Wilenszczy- zna“, Italijoj, Afrikoj, D. Britanijoj jie suruošia „šv. Kazimiero muges“. Ar mes Vilnių prisiminsime kaip prūsas šaukštą po pietų?Kai mūsų Tėvynėje siautėjo ru dieji dvyniai(NSDAP irWehrmacht), prof. dr. B. Sruoga universiteto jau nimui giesmėje pabrėžė:'Gėdinimo kalno ženklasTe mus žygin ves,Te darbuos paliks paminklas, Kad gyvenom, mes . . .
J. Cicėnas

Lietuvos sargyboj bus.“Ak, ar kas pažino taip Vilnių kaip prof. dr. B. Sruoga! Būkime atviri: —, kai 1939 m. rudenį daugis į atsivėrusius vartus į Vilnių žiūrėjo lyg i pragaro žiotis, o kelionpinigiais ir dienpinigiais aprūpinti tautiečiai, pamiršę' viso dvidešimtmečio lūkesčius, jo reikšmę svėrė, atleiskite, miegamųjų, vonių ir išviečių patogumu, — Sruoga vyko į Vilnių lyg maldininkas Kalvarijos takų lankyti. Jis gyveno, sakytum, su žvilgsniu į laikrodžio rodyklę, buvo darbais apsikrovęs, bet Vilniumi pasidžiaugti Visada rasdavo laiko. Ir džiaugėsi ne Vilniumi iš .šablono įgavusių albumų. bet pastabiomis ir vis naujo grožio ieškančiomis akimis. Kai daugumas į miestą žvelgė nuo įprastinio, bet ne vienatinio stebėjimo punkto—nuo Gedimino kalno, Sruoga jį aprėpdavo nuo Panerių, nuo Tupatiškių, nuo Šeškinės skardžių. Jis su K. Boruta bolševikmečiu ruošėsi išleisti literatūros ir kultūrosžurnalą, ir vardą jis pasiūlė visai kitiems nelauktą, — „šeškinė“.Turizmo draugijos Vilniaus skyriui prof. dr. B. Sruoga pasiūlė turizmo namus įruošti ne vidumiesty- je, bet Jeruzalės priemiesčio šlaituose ar Šeškinėje:—i Nežiūrėkit į Vilnių kaip Į vyžą iš ajjvarų pusės, Vilnius — brang akmenis, šviečia iš visur . . .Kai prasidėjo Rinktinės formavimas, Profesorius atsiliepė:—<- Puikus vyras, Plechavičius, bent jaunimas pažins Vilnių ir Vilniaus kraštą . . .Savo meilę Vilniui užantspaudavo mirtimi Vilniuje, kaip ir buvo sykį pareiškęs: „Rasuos puošniau, kaip faraonui piramidėse“.Sarmata, broliai, bet Vilnius dingo iš mūsų akiračio. Net gi albumuose Vilniui mažiau vietelės, kaip,

SVEČIUOSE PAS MENININKĘ ANASTAZIJĄ TAMOŠAITIENĘ, KURI SUKURĘ IR IŠAUDĖ PRINCESEI ELZBIETAI VESTUVINĘ DOVANĄGražiame Freiburgo priemiestyje, nedidelio kalnelio papėdėje, ramioje vietoje, šalia čiurlenančio upelio, seno viešbučio patalpose esama dailininkės ateljė, kurioje buvo kuriamas ir audžiamas Princesei Elzbietai kilimas — lietuvių išeivijos dovana būsimajai Anglijos karalienei. • ,—Leiskite pasiteirauti apie Jūsų darbus, o ypač kilimus? Ateljė mažoka. Joje reikia gyventi ir dirbti. Sienos nukabintos naujai suprojektuotais kilimais. Štai bus kilimas —Pasaka „Eglė žalčių karalienė“, ten „Užburtoji pilis“. Kitas vėl „Senoje sodyboje“ ir daugelis kitų. Iš menininkės smulkiai sužinojau visą kilimų kūrybos ir darbo eigą. Didelis rūpestis gauti verpalų. Dabar nesant gerų dažų — prasideda medžioklė po laukus, pievas ir miškus dažomųjų augalų, kuriais neblunkančiai dažoma. Medžiagą — siūlus
’ i

Dailininkės A. Tamošaitienės suprojektuotas ir išaustas lietuviškas ki
limas.

galutinai parengus, seka staklių užtaisymas ir ilgas darbas. Sakysim, Princesei Elzbietai kilimo gamyba tęsėsi apie 4 mėn.— Prie kilimų kasdien dirbu ne mažiau 12 valandų ir po mėnėsio kito galiu vis naują kilimą krikštyti.— įdomu ar daug jų jau pakrikštijote? Net penketuką. Tai yra vis sieniniai — paveiksliniai kilimai.— Jei ne paslaptis ar galima būtų juos pamatyti? — O taip.

Pereiname į biblioteką, kurioje keturiose sienose kabo po vieną puošnų kilimą. Visi kilimai austi istoriniais ir etnografiniais lietuvių motyvais.— Gražų kraitį turite, tiesą sakant? Ar kada nors manote jį parodyti pasauliui?— Taip, rengiuosi savo parodai. Noriu kilimų dailėje išreikšti ne tik savo, bet ir visos mūsų tautos sielą.
A. Šilas

Kiek kinų Berlyne?Trys milijonai dabartinių Berlyno gyventojų turi 250 kino teatrų. Iš jų: 116 yra rusų zonoje, 61 — amerikia čių zonoje, 43 — britų ir 30 — prancūzų zonoje.
KAIMO VAIKIS

bala dė
Sapnavo vaikis: nešąs pinigus { kaimą, 
Bet pakeliui užpuola raudonplaukis bernas jį, 

Ir, o nelaimė,
Nužudo po nusvirusiuoju gluosniu paupy . . .
Nubudęs žiūri: meistras purto jį 
Ir, pinigus ant antklodės padėjęs, 
Jam sako: „Kelkis tu greičiau, miegali! 
Na, kelk, jau kelk, užtenka, 
Imk pinigų maišelį greit į ranką 

Ir bėk į kaimą“.
Pagauna vaikį staigi baimė, 
Virpėdamas jis meistro prašo, 
O jo veide jau kraujo a nei lašo: 
„O, meistre, lųeistre, jūs manęs pasigailėkit 
Dėl pinigų tų, žūsiu aš, žiūrėkit, 
Kokia saulužė raudona ir didelė pakilo 
Ten rytuose už mėlynojo šilo! . . . 
„Ar tau vienam ji šviečia tu, nedoras vaike, 
Imk pinigus ir kaiman drožki veikiai“. 
„O meistre, jeigu ieškotų manęs motulė, 
Praneški jai, kad mano kūnas ten 
Po gluosniu svyrančiuoju kryžkelėje guli“. 
„Ar dar bambėsi man, tau kailį tuoj išpersiu!“ 
O pats jau muša jį. „Oi, meistre, neištversiu!“ 
Ir vaikis čiupęs pinigus jau rengias 
Ir greitai sprunka pro duris j lauką . . . 
Danguje debesys raudoni plauko . . . 
Keliu, drebėdamas, link kaimo jis patraukia. 
Vidurkelyje jam pastoja kelią 
Kalnų' piemens palinkusi* triobelė, 
O tarpdury senelis šeimininkas

Malonia šypsena vaikioką pasitinka.
„O, mielas šeimininke, gal man palydovą duosi, 
Mane su pinigais į kaimą meistras siunčia, o sapnuose 
Pakelyje žmogžudys užpuolęs 
Atėmė pinigus man ir mane papiovė!
Aš sutaupiau štai visą savo algą 
Teišgeria sekmadieniį alaus už tą ketvergę“ 
Bet, kai senuko pašauktasai bernas atsisuko, 
Išbalo vaikis ir net kvapo jam pritrūko. 
„O, Dieve, ne, nenoriu palydovo 
Ir vienas aš nubėgsiu ligi kaimo“.
„Žiūrėkite, kaip greitai dingo baimė,
Pagailo vaikiui trigrašio, jau aišku tai savaime!“ ' 
Pajuokdamas šis sako —
O vaikis, brukęs pinigus j senio ranką, suka greit į taką 
Ir nešasi tolyn kiek leidžia jėgos,
Bet ten, kur ties kalva sraunus upelis teka 
Ir kryžkelėje gluosnis senasai pasviręs, 
Pajutęs sunkią ranką ant peties — pastyra. 
Virpėdamas sustoja ant upokšnio kranto 
„Na, ką, vaikeli, pavargai — čia 
Atsisėsk po gluosniu palei taką“. 
Retus dantis parodęs, bernas sako — 
Ir jis jėga vaikioką pasodina - j
— Duokš pinigus, per sunkūs tau, net ranką išnarino. 
O kaip atrodė žmogžudys iš tavo sapno 
Ar toks? — pažvelk į mano veidą!?
Raudona saulė debesin juodan jau leidos ... 
O peilį ar tokį jis išsitraukė? —
Ir dūrė tau į šoną tu, bailusai' paikas vaike?!“ 
Uždusęs vėjas gluosnio šakose vaitojo, 
O bernas šniokšdamas nusikvatoja, 
Nuplaukia upeliu srovė raudona —
O gailiai varnas kranksi gluosnio svyrančio šakose, 
O du balandžiai nutupia raudodami į uosį, 
O vėjas draiko lapiją žaliausią.
Kas ten toliau įvyko, jų paklauskit ...

HebbelLaisvai vertė A. S.
Sėkminga kelionė1947 m. spalio 29 d. Diepholzo tranzitinėje stovykloje gavę vizas, po 100 turkiškų cigarečių ir po 4 plyteles šokolado, segančią dieną843 asmenys (114 moterų ir 729 vyra'. kurių tarpe 439 lietuviai, 262 latv'ai ir 143 estą'), per valandą pasikrovėme į laivą ir apie 16 vai. išplaukėme iš Bremerhaveno.Laivas, kuris mus gabeno iš Europos, yra 1945 m. statybos JAV-bių laivas „Gen. Stuart’ Heintzelman“, 12.349 to talpos, pakelia 1600 vyrų. Varomas 9000 PS garo turbina, jis išvysto 15—18,5 mazgų greitį ir pakeliui visus laivus pralenkė; aprūpintas radaro aparatu, kuris jį saugo nuo minų, povandeninių uolų ir t. t. Sūriu vandeniu praustis nereikia. Puikūs destiliuoto karšto ir šalto vandens dušai, skalbykla, geriamo vandens šaldytuvai; moderni valgykla ir kiti patogumai tarnavo mums ilgos kelionės metu.Sekančios dienos vakare — X. 30 d. trumpai sustojome Lamanše, prie Doverio. Lapkričio 1 d. plaukėme Biskajos įlanka. Aukštokos ir apsiputojusios bangos laivą gerokai mėtė ir čia apie 20% keleivių susirgo jūros liga. Vienos vakarienės nevalgė apie 200 keleivių ir maža dalis terūkė. XI. 3 d. vakare praplaukėme Gibraltaro sąsiauri, XI. 4—8 d. d. — Viduržemio jūrą. XI. 8 d. naktį praleidome Portsaido uoste. XI. 9 d. kelionę tęsėme Sueco kanalu, o vakare sustojome Sueco uoste. Portsaide mūsų laivą apspito egiptiečių ir arabų valtys, siūlydamos įvairiausių prekių, bet nieko negalėjome įsigyti, nes dėl Egipte siaučiančios choleros bet kokį susitikimą su vietos gyventojais uždraudė laivo kapitonas.Įdomiausias kelionės gabalas buvo Sueco kanalu ir jo ežerais. Dešinėje stebėjome egzotiškus Afrikos vaizdus su jos būdingais augalais, stebėjomės tik fjlmose matytomis puošniomis gyvenvietėmis su palmių ir žydinčių gėlių sodais, trykštančiais fontanais, ryškiaspalvėmis vildmis, šalia kurių matyti čiabuvių baisi nešvara ir skurdas — lentinės ar smėlio būdos lekiančio smėlio

tyruose. Kairė pusė — neužmatoma, vietomis kalvota, banguoto smėlio dykuma. Kur ne kur matyti maži žolės kupsteliai. Baltomis marškomis apsisiautę basi arabaiabejingai , ir nedraugiškai stebi mūsų laivą arba lyg nieko nematydami, po savimi parietę kojas tupi smėlyje. 150—200 metrų pločio kanalas leido abu krantus gerai matyti. Vietomis krantinės apaugusios palmėmis, kurios, lakiam smėliui daro užtvarą. Vietomis krantinės aukštai iškilusios ir už jų nieko negalima buvo matyti. Raudonojoje jūroje gerokai supo. XI. 12 d. naktį pro , Ašarų vartų“ (Bab-el-mandeb) sąsiaurį patekome į Arabų jūrą. XI. 18 d. vakare Colombo uoste (Cey- lone) laivas ima kurą.Nuo Gibraltaro iki Raudonosios jūros (ties Mekka) oras buvo vėsus ir švelnus; iki Arabų jūros kentėjome baisų karštį ir tvankumą. Sustoję netoli ekvatoriaus, prie Ceilo- no salos, manėme, kad visai iškepsime. Apetitas visai dingo. Keista nuotaika prislėgė, likome nekalbūs ir visam apatiški. Kvailos mintys lindo į galvą, kamavo nemiga, o užmigus — baisūs sapnai. Kelias paras daugumas keleivių, kaip varlės, nuogi drybsojo kajutėse ant plikų geležinių grindų ar denyje. Kur lysi — ten karšta ir tvanku, nes ir galingi ventiliatoriai, esant dieną ir naktį' karštam orui, nepajėgia jo atvėsinti. Gaivi- nomės šaltu geriamu vandeniu. Bet gaivų palengvėjimą jauti tik gerdamas, atsigėręs dar blogiau jautiesi. Ištisas valandas stovėdavome po šaltais dušais, bet išlindai iš po jų— vėl kaip pirtyje karšta tvanku ir prakaitas čiurkšlėmis kūnu varva. Tik mažas nuošimtis keleivių lengvai pakėlė karštį ir visai nejuto savotiško tropinio slogučio. Laivui judant atviruose vandenyse, vėl -būna vėsu ir grįžta gera nuotaika. yXI. 19—27 d. d. liūliuojame Indijos vandenynu. Čia mus gerokai vėl pasupo. Bendrai gi jūrininkai stebėjosi kelionės sėkme ir sakė, kad mes esą laimingi žmonės. Menkiausia audra nepačiupo mūsų laivo. Atlante, Viduržemio ir Arabų

MES JA Ii OSTRALIJOJEjūrose jautėmės kaip Nemune.XI. 28 d. rytą, apie. 5 vai,, Europos laiku apie 10 vai. vakaro, išvydome savo ilgos kelionės tikslą— žemę, kurios per visą mėnesį kelionės nepaprastai buvome išsiilgę. Tai buvo vakarų Australijos pakrantės, vietomis nusėtos pilkų uolų salikėmis.
Įpūdingas sutikimasPo paskutinių pusryčių- laive, išsikrauname Fremantle uoste, netoli Pertti miesto Gulbių upės baseine. Čia mus pasitinka daugybė korespondentų, filmuotojų, minios šiaip žmonių, kurie tuojau mus apiberia įvairiausiais klausimais. Muitinėje atliekame trumpus formalumus, patikrinamas rankinis' bagažas. Stambesnius lagaminus atskirai pergabens į laikiną apsistojimo Vietą ir jie bus vėliau patikrinti. Turėjo būti apmuitinami: nebaigti siūti rūbai, medžiagos, galimi kitam parduoti bei dovanoti daiktai ir cigarečių kiekis, viršijąs laive gautą normą. Iš anksto užpildytuose turimų daiktų blankuose reikėjo pažymėti brangenybių, papuošalų, aukso, dolerių ir kitos užsienio vertingos valiutos turimą kiekį, bet jau tą pačią dieną dolerius laisvai buvo galima keisti į svarus. Šiaip daiktai paviršutiniškai buvo tikrinami. Draudžiama įsivežti įvairias sėklas, tyrimo bacilas, pakinktus ir kt. Knygos, sporto reikmenys, specialybės įrankiai ir net medžioklinis šautuvas leidžiama laisvai įvežti.Autobusais vežami į pereinamąją stovyklą ir vėliau išėję į miestą, smalsiai stebime jį, žmones ir augmeniją. Miestas smarkiai išsiplėtęs. Maža mūro didesnių namų. Daugumoje įvairiausiomis spalvomis dažyti, banguota skarda dengti, vienaaukščiai namukai — vilutės su palmių ir pietų žemės vaisių sodeliais. Krautuvių vitrinos lūžta įvairiausiomis prekėmis ir gėralais. Beveik viskas laisvai ir pigiai perkama. Bet ir suvaržytų prekių, 

kaip rūkalų, arbatos, medvilnės ir sviesto, normos aukštos. Gatvės tiesios, asfaltuotos, skaldo miestą būdingais kvartalais. Rieda tramvajai, o automobilių, stovinčių ir zujančių gatvėmis, atrodo, daugiau, nei pačių žmonių. Žmonės • nuo mums įprastų matyti europiečių skiriasi tik geresnė išvaizda, juos- vesne oda ir apranga.. Jie nuoširdūs, malonūs ir švelnūs.
, Pereinamojoje stovykloje radome visus patogumus, tualetinius ir mediciniškus. Apsigyvenome po 5 žm. mažuose kambariuose, banguota skarda dengtuose lentiniuose barakėliuose. Vietoj stiklo langų, pakeliami skardiniai vožtuvai.Ir po ypatingai geros' mitybos laive, čia pirmieji pietūs mus nustebino. Įvairiausieji mėsos patiekalai, daržovių mišrainės, saldžiai rūkštūs šalti valgiai, — kitų ir žinoti negali, nei kaip, nei iš ko jie pagaminti — sausainiai, marmeladas, cukrus, sviestas, obuoliai, apelsinai ir kt. vaisiai lyg iš gausybės rago plaukte plaukė ir tirpo ant mūsų stalų. Ne tik tą dieną, bet ir vėliau maistas buvo sotus, įvairus ir skanus. Austrąlai sakosi, kad čia ir menkiausias juodadarbis valgo tą patį maistą, nes jo visame krašte yra perteklius, o valgytojų mažai.Prie stalų skubiai ir mandagiai patarnauja vyrai. Ir visur tik vyrija — uoste, gatvėse ir čia — stovykloje. Bet kur gi moterys?Neįprastas miesto vaizdas, užmiesčio dykumos, ir subtropinė augmenija savotiškai mus nuteikė, ir sunku buvo patikėti, kad viską tą matome ne ekrane.Vidurdienį saulė kepina į patį viršugalvį, lauke ir kambary gerokai tvanku ir karšta, bet naktį vėsu ir gaivu. Mažos juodos muselės, vietinių vadinamos „flai“ (fly), neišduodamos jokio balso, įkyriai puola akis, lūpas. Bet jos nepavojingos, nekanda, tik odą erzina.

Didokame stovyklos rajone keroja kažkokie dygūs krūmokšniai, auga laukinės begrūdės avižos, pūpso žmogaus nenaudojami didžiuliai arbūzai ir traška niekieno nesėjami ir nepjaunami lubinai. Sakau — traška, nes pati saulė lukštena ankštis, kurias plyšdamos aštriai traška ir aplink paberia, kaip akmenukus, kietas sėklas. Rajone ir toliau šlaituose auga panašūs į mūsų pušis, egles ir žilvičius su storais riebiais lapais medžiai. Juos nustelbia kiti aukšti storaliemeniai gumbuoti plačiašakiai medžiai, kokiems panašių Europoje nėra. Tolumoje šauna į padangę kažkas panašaus į vinkšnas ir palmių kuokštus. Krūmų ir medžių spalva daugumoje rusva. Kur ne kur pasitaiko ir žalių, į mūsų kambarines gėles panašių, krūmų, bet jų žaluma tiesiog nuo? stąbiai akinanti ir lyg spinduliuojanti. Šiurkšti žolė rusva, geltona, sausa, bet gyva. Joje pasislėpę arba skraidydami čirpia dideli žiogai. Čia akys tuojau pasigenda švelnios europinės pavasario žalumos, o juk čia dabar pats pavasaris.
Labai palankus priėmimasTos pačios dienos vakare jau matome vietos laikraščiuose savo veidus, išsilaipinimo vaizdus ir skaitome iš mūsų gyvenimo sukurtus miniatiūriškus romanus, kuriuose vaizduojamos bolševikų padarytos mums skriaudos, aprašomas Europos DP skurdas ir pastangos atgauti savo kraštų laisvę. Jie viską tą užfiksavo prabėgomis, trumpai su mumis tepasikalbėdami. Vedamuosiuose pabrėžia, kad mes esame aukštos kultūros karo audros, bado ir skurdo nepalaužti puikūs žmonės ir pasigėrėtini emigrantai. Jie visus mus norėtų paklausti, ar nenorėtumėm čia visuomet pasilikti? Jie nekenčia, komunistų, tiki, kad mūsų kraštai vėl atgaus laisvę, gali mums atsirasti galimybė grįžti į namus, bet jie norėtų, kad mes čia rastume naują tėvynę ir ją, kaip jie, pamiltume.

Valdžios žodis ateiviamsStovykloje gavome Australijos imigracijos ministerio Arthur A. Cabwell specialiai mums krašto sos

tinėje Canberria išleistus atsišaukimus ir informacinius lapus, kuriuose vyriausybės ir gyventojų vardu sveikina mus, linkėdamas sėkmės mūsų naujuose namuose. Kai ku rias ištraukas pravartu pacituoti: „Čia auksas gatvėse nesimėto. Savo darbu jį pelndmės. Ir jūs, siekdami gerovės, turėsite dirbti. Jūs esat pirmutiniai DP, emigraciniu tikslu nūnai pasiekę šį žemyną, kuris plačiai yra užsimojęs padauginti gyventojų skaičių. Kaipo tokie, .mūsų akių būsite stebimi — to neužmirškite. Bet aš tikiu, kad jūs nedarysite mums jokių sunkumų, o mes visuomet ir visuose jūsų reikaluose nuoširdžiai padėsime. Visiškai pasitikėkite mūsų pagalba. Mes suprantame jūsų vargus ir žinome jūsų skausmą. Jūs įia rasite laisvę, kurios jau kelis metus neturėjote, bet jūsų ateitis daugumoje priklausys nuo jūsų pačių. Sis kraštas tinginių, nenaudėlių netoleruoja. Jauskitės, kaip namie, ir drąsiai lie- kitės į mūsų tarpą“.Temstant, įvairiomis spalvomis mirgėdamas ir supdamasis į šonus lėktuvas žemai perskrido stovyklą. Jis taip pat sveikino mus. Vakare YMCA patalpose gėrėme kavą, rašėme laiškus, skaitėme laikraščius. Ir čia mus sveikino plakatai „Nuoširdžiai jus priimame į nuosavus namus! Jauskitės kaip tėvynėje!“.O naktį krentame į baltas švarias minkštas lovas, kokiose daugumui iš mūs jau keli metai neteko gulėti. Nedunda monotoniškai laivo mašinos, nešniokščia ventiliatoriai, tiktai keturių savaičių bėgyje pripratę prie supimo, jį ir dabar dar tebejaučiame. Ramus miegas lipina akis, nes mus migdo jau seniai girdėti žemės garsai: kažkur amsi šuo, nuaidi automobilio signalas, pūkšnoja garvežys. Gamta rami. Ir smarkokai dieną pūtęs vėjas, dabar atrodo, nuklydęs į dykumas.Prieš aušrą pradėjo klykauti papūgos ir kitoki ankstyvo ryto paukščiai, su kuriais dar nespėjome susipažinti.Taip prabėgo mūsų pirmoji diena ir pirmoji naktis Australijoje.
(B. d.) Juozas Silainis
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GYVENIMAS KANADOS MIŠKUOSE ANGLIJOJE DIRBANČIŲJŲ LIETUVIU GYVENIMO NUOTRUPOS
Štai jau lygiai trys mėnesiai, kaip 

skamba lietuviška daina Kanados 
miškuose.

Mūsų stovyklos prie Longlac 
ežero ir jo apylinkėse išmėtytos di
deliam plote. Mūsų grupėje 50 as
menų. Nuo Longlac stoties 3 vai. 
kelio reikia plaukti ežeru, o nuo 
ežero kranto dar valandą žygiuoja
ma paupiu aukštyn iki stovyklos.

Per tris mėnesius susidarėme 
aiškesnį vaizdą ir jau galime pada
ryti kai kurių pastabų.

Butas: 5 gyvenami barakai, 
virtuvė ir valgykla, arklidė, kalvė, 
pirtis ir krautuvė. Barakai pastatyti 
iš lentų, apmušti ir apdengti tolium. 
Gyvenamuose barakuose įrengtos 
skardinės krosnys, kurios šalčių 
metu nuolatos kūrenamos — tokiu 
būdu viduj yra šilta. Mes gyvename 
dviejuose 
Kariškos 
minkštais 
klojimu.
spinteles. .Vakarais nuo 4 vai. iki 9 
vai. ir rytais nuo 5 vai. yra elektros 
šviesa, gaminama vietinės elektros 
stotelės. Viename barako gale įreng
ta prausykla, kurioj kiekvienu metu 
yra šilto vandens. Tvarka šiek tiek 
primena kareivines. Rytą 6 vai. ke
liamės (gongas), 6,30 vai. pusryčiai. 
Po pusryčių akordinį darbą dirban
tieji pasiima pietus miškan, 12 vai. 
pietūs, 6 vai. vakarienė, 9 vai. gesi
namos šviesos ir tyla.
'Maistas. Maistas čia tikrai geras 

ir įvaifus. Jokių porcijų nėra — 
valgyk, kiek lenda ir kiek nori. Ka

kao 
yra

kambariuose po 25 žmones, 
geležinės lovos, bet su 
matracais ir pilnu pa- 
Prie lovų esame įsirengę

nadoj yra visiems žinoma, 
miškų darbininkams maistas 
tikrai geras, ir už tokią kainą, kaip 
mes mokam (1,20 dol. už visą dieną) 
mieste niekur tokio maisto negausi.

Darbas nėra labai sunkus, tačiau 
nepratusiam ir nelengvas. Gami
name popiermalkes. Pats miškas 
daro lietuviško miško vaizdą. Iš 
pradžių, kol buvome neįpratę, dir
bome po du. Bet kai sutvirtėjom ir 
įpratom, pradėjom dirbti pavieniui, 
kaip kad daro visi kanadiečiai. Pa
vieniui darbo našumas yra didesnis. 
Darbo įrankiai yra specialiai pritai
kinti vienam žmogui. Dar tik atvykę 
svajojom apie motorinius piūklus. 
Tačiau kai firma juos pademonstravo 
ir pasiūlė išsimokėjimui, tai visi at
sisakė, nes pasirodė tokiose aplin
kybėse nepraktiški.

Atlyginimas. Pirmą mėnesį skai- 
tėmės mokiniais ir gaudavome 5 dol. 
į dieną. Nuo 25 d. rugsėjo pradėjom 
dirbti akordiškai. Už supiautą ir 
sukrautą 8X4X4 pėdų vienetą mo
ka po 3,95 dol. Bet to už pravalytą 
kelią popiermalkėms iš miško išvežti 
moka po 1,5 cento už pėdą. Mes visi 
padarom mažiausia po 1 ir po l,b 
cordo, bet yra tokių, kurie per dieną 
lengvai stato po 3 ir net po 4 cordus 
(vienetus). Taigi, kurie turėjo progos 
anksčiau dirbti fizinį darbą arba 
yra stipraus fizinio sudėjimo, tie per 
dieną uždirba po 8, po 12 ir po 16 
dolerių. (Daugumas laikosi aukso 
vidurio po 6 dol.). Iš šio uždarbio 
kasdien atskaito už maistą ir butą 
tik 1,20 dol., be to 1 dol. medicinos 
ir 1 dol. skalbyklos reikalams per 
mėnesį. Kaip ir visiems, taip ir 
mums atskaito valst. mokesčių 10%. 
Taigi išlaidų labai mažai, o taupy-

PRANEŠIMAI
LIETUVIŲ BIBLIOGRAFINIO 

ARCHYVO ŠVEICARIJOJE 
PRANEŠIMAS

Lietuvių Bibliografinis Archyvas 
Šveicarijoje, siekdamas papildyti 
savo rinkinius, norėtų įsigyti, kiek 
tatai įmanoma, lietuviškuosius leidi
nius, išėjusius Lietuvos Nepriklau
somybės bei okupacijų metais. Bibl. 
Archyvas už jam perleistus leidi
nius mielai atsiteistų.

Tautiečiai, kurie sutiktų savo tu
rimus leidinius perleisti Archyvui, 
prašomi rašyti (nurodydami leidinių 
pavadinimą bei prašomą kompen
saciją): Dr. A. Gerutis. Berne (Suis
se-Switzerland). Karl Spittelerstr. 
22 arba: A. Braziulis. Ravensburg. 
Anton Brucknerstr. 3. Archyvas 
renka bet kurio turinio lietuviškuo
sius leidinius.

Šia proga Bibl. Archyvo vedėjas 
A. Gerutis prašo į jį kreiptis tiktai 
leidinių reikalais, nes į kitokius 
laiškus jis neturi galimumo atsa- 
klrtėti.

mui geriausios sąlygos, nes nėra 
progų pinigus išleisti. Jei pasitaiko {pratusios 
blogas miškas, tai susitarus su bosu nakties metu ir vakarais dar saulei 
(stovyklos viršininku) prideda po 50 nenusileidus, 
centų už kordą, o jei reikia eiti to
liau kaip 1,5 mylios, tai dar prideda 
po 20 centų už kordą. Padirbus 
vienoj stovykloj 75 kordus, firma 
duoda premiją 37,50 dol. ir už kiek
vieną sekantį kordą moka jau pusę 
dolerio brangiau (vadinasi, nuo 76- 
to kordo po 4,45 dol.).

Rudenį į mūsų stovyklą' buvo 
meškos. Ateidavo jos

Pagaliau jos taip 
įprato, kad pradėjo apie langus 
slankioti. Sutemus nė vienas nedrįs
davo kišti lauk nosies, kad su meška 
nesusitiktų. Įprato jos ir į darbo
vietę. Pradėjus dirbti akordinį dar
bą ir pasiimant pietus į mišką, buvo 
pasakyta, kad nepaliktume maisto 
likučių, bet kur tau su mūsiškiais.

Lictuviai Kanadoje kirsdami miškus nukirto ir mešką.

Perspektyvos: 'išdirbus sutartą 10 
mėn. laiką, galima bus vykti, kur 
kas nori, ir susirasti darbo pagal 
savo specialybes. Firma ir Darbo 
Ministerija pageidauja, kad, kas 
gali, ir toliau liktų miško pramonėj. 
Firma duoda vilčių gauti darbo ir 
pačioj firmoj savo specialybėj. 
Atstovai yra pažadėję vienam iš 
mūsų firmos lietuvių sekantį sezoną 
pavesti suorganizuoti naują sto
vyklą su lietuvių personalu. Mums 
skirtą kontingentą 5000 kordų mūsų 
stovykla išpildys jau iki šių Kalėdų. 
Firma pasakė, kad tai bus pirmoji 
stovykla, kuri taip greit išpildys se
zonui skirtą kontingentą. Nuo to 
momento lengvai leis išvykti ir il
gesnių atostogų, nors ir dabar leng
vai leidžia be jokių oficialumų „pa
atostogauti“ gretimuose miesteliuose.

Laisvalaikis. Sekmadienius šven
čiame. Tačiau yra pora ir tokių, 
kurie, kaip geltonojo metalo karšt
ligės pagauti, dirba net ir sekma
dieniais ir šventadieniais. Sekma
dienį skiriame poilsiui, laiškų ra
šymui, rūbų taisymui ir t. t. Šiokia
dieniais laisvalaikio labai mažai te
turime, vos dvi valandas, tačiau ir 
tą patį išnaudojame: kas antras va
karas (keturis kart į savaitę) turime 
anglų kalbos pamokas.

Esame plačiai susirišę su Kanados 
ir JAV lietuviais. Iš jų gauname 
spaudos, žurnalų ir pamokomų laiš
kų. Toronto ir Montrealio lietuviai 
šiais metais ruošia bendras Kūčias 
miško darbininkams. Iš mūsų sto
vyklos taip pat keletas nuvyks.

19. 10. 47 mūsų stovyklą aplankė 
liet, kunigas Kulbis. Jis atlaikė 
šventas mišias ir klausė išpažinčių. 
Ta proga surinkome 50 do
lerių ir per gerb. kunigą pasiuntėme 
Montrealin lietuviškos spaudos pa
laikymui.

Prieš kurį laiką mūsų stovyklą 
buvo aplankęs atstovas iš Darbo
Ministerijos. Pasikalbėjimo metu' . 
pareiškė, kad Darbo Ministerija 
mumis patenkinta. Klausinėjo, kaip 
mums patinkąs darbas, ir klausė, 
kokių turime pageidavimų ar pra
šymų. Mes visi pareiškėme, jog no
rime, kad kuo greičiau iš Europos 
galėtų Kanados vyriausybė atgaben
ti kuo daugiau tremtinių. Ponas D. 
M. atstovas tai -pažadėjo pažymėti 
savo raporte vyriausybei.

Žvėrys: Miškuose, kuriuose mes 
dirbame, apstu įvairių žvėrelių. 
Žvėrių čia niekas nemedžioja (bent 
šioj apylinkėj), todėl jie drąsūs. 
Žvėrių medžiokle kaipo verslu čia 
verčiasi beveik išimtinai tik indėnai, 
kurių viena stovykla (rezervatas) 
yra netoli Longlac miestelio. (Tarp 
kitko vieną naktį mūsų vyrukai ne
tyčia buvo ten1 pakliuvę ir tik savo 
skalpų vos nepalydėjo, nes į sto
vyklą baltiesiems įeiti draudžiama). 
Vienas iš populiariausių žvėrių yra 
Porkupine (Porkipein) — savo iš
vaizda primenąs mūsų ežį, tačiau sus jie turėjo progos mus pažinti, 
daug didesnis ir spygliai tik ant 
nugaros ir uodegoj. Jo žvėrys ne
liečia, nes jis savo spyglių nebran
gina ir suleidęs kokiam žvėriui į 
nasrus jam palieka. Tokiu būdu

Sako, paliksim maisto ir prisipratin- 
sim meškas. Taip ir buyo. Iš kitų 
žvėrių pažymėtinas kanadiškas 
briedis, vad. Moose (Mus), bet jo dar 
nesam matę. Yra kelių rūšių vilkų, 
kurie pasnigus jau ateina į stovyk
lą, ir lapių. Darbovietėse matyti 
lakstant širmonėlis. Na, ir dar vi
sokių kitų. Paukščiai taip pat keisti. 
Nepažįsta, matyt, žmogaus, ar neturi 
baimės instinkto, nes bevalgant tu
pia ant galvos ir rankų. Jie toki 
drąsūs, kad lesa iš rankos.

Kad galėtumėt įsivaizduoti kas 
per miškai, duosiu gražų pavyzdį. 
15. 9. 47 vienas mūsų susiginčijo su 
draugu, kad eidami iš darbovietės 
tiesiai per mišką greičiau pareis į 
stovyklą, negu taku aplink. Na, ir 
parėjo! Rytojaus dieną dešimts sa
vanorių vyrų su kompasais išėjo jo 
ieškoti ir tik po paros surado sulytą 
ir drebantį iš šalčio. Bet dar gra
žiau buvo su vietos kanadiečiais. Du 
mūsų kordų matuotojai su šuniuku 
norėjo iš vieno krašto per mišką 
pereiti į kitą kertamo miško kraštą, 
kurio atstumas 0,5 km., bet paklydo 
ir klaidžiojo dvi paras. Rytojaus 
dieną jų ieškoti buvo išėję kana
diečiai, seni miško kirtėjai, bet ir iš 
tų ieškotojų du paklydo. Tada mūsų 
dešimtukas su kompasais ir stipriais 
sprogdinamo užtaisais garsui sukelti, 
kad paklydę galėtų orientuotis, . į 
kurią pusę stovykla, po dviejų patų 
surado visus keturis. Paklysti tai ne 
juokas. Vien tik šiais metais Longlac 
apylinkėse yra paklydę aštuoni as
mens, kurių niekas nėra suradęs! 
Jie sutiko žiaurią mirtį. Yra firmos 
įsakyta, kad reikia ieškoti devynias 
dienas, esant geram orui skraido 
lėktuvas, o upe plaukia motorlaivis 
su sirena. Cep.

— DPD, 27. XII. Buvęs Persijos 
min. pirmininkas Sultaneh iš Tehe
rano atvyko į Prancūziją.

Apie gyvenimą mūsų tautiečių 
Anglijoje daug ką sužinome iš lai
kraščių. Tačiau vis dėlto daug įdo
mių smulkmenų darliekanepaskelb- 
tų. Tik pavartykime privatiškus 
laiškus, parašytus iš Anglijos savo 
artimiesiems, ir kiek įdomios me
džiagos apie naujas gyvenimo są
lygas rasime. Įvairiose gyvenimo 
srityse lietuviai yra įsijungę į dar
bus. Dėl to ir jų aprašomi įspū
džiai ir patyrimai yra labai nevie
nodi, kai kada visai priešingos iš
vados daromos iš tų pačių reiškinių, 
tik kitose aplinkybėse išgyventų.

Lietuviai gerai užsirekomenduoja. 
Daugelyje laiškų rašoma, kad lie
tuviai darbe pralenkia kitų tautų 
žmones ir tuo būdu susidaro gerą 
vardą. Iš viso užsieniečiai geriau ir 
energingiau dirbą negu patys ang
lai. Darbovietėse atsiliepimai esą 
geriausi. Dėl to ir traktuojami esą 
lygiai su darbininkais anglais. Tik 
kai kuriose darbovietėse kitataučiai 
skriaudžiami — mokamas jiems ma
žesnis atlyginimas. *

Svarbiausias dalykas, kad Ang
lijoje ir tremtiniai pasijunta žmonė
mis. Viename laiške rašoma: „Tie
sa, daug kas mus maišo su vokie
čiais belaisviais. Tačiau nejaučiame 
tokio pažeminimo,' kaip Vokietijoje. 
Anglai gana malonūs . . . Kaip kla. 
sė esame patys žemiausi žmonės; 
galime pritapti tik prie darbininkų 
luomo“. Tačiau tiems, kuriems ne
trūksta energijos' ir sumanumo, ir 
čia yra galimumų šiek tiek prasi
mušti.

Vis dėlto anglai pamažu mūsiškius 
pažįsta, pradeda mūsų tautiečiais 
domėtis ir juos vertinti bei užjausti. 
Gana dažnai nusiskundžiama infor
macinių ir propagandinių leidinių LAIŠKAS IŠ ANGLIES KASYKLŲ 
anglų kalba stoka. Ypač esąs dide
lis susidomėjimas iliustruotais leidi
niais. Domisi anglai ir mūsų kultū
ra bei nepriklausomos Lietuvos. eko
nominiu gyvenimu. Raštuoti lietu
viški audiniai, rankdarbiai, lietu

gauti darbo šeimoms, norinčioms 
dirbti vienoje vietoje. Vienas tau
tietis labai nuoširdžiai skundžiasi, 
kad nebijąs jokio darbo, bet vis ne
siseką gauti kartu su šeima. Vien
gungiams tas. klausimas, palyginti, 
■lengviau išsisprendė. Tačiau ir šie 
skiriami dažniausiai į tuos darbus, 
kurių patys dnglai nemėgsta. Leng
viausiai buvę patekti į žemės ūkį.

Tačiau daugiausia nusiskundimų 
tenka išgirsti iš žemės ūkio. Čia 
ir nuo pasaulio labiausiai atskirti, 
čia kai kur stovyklose trūksta net 
elektros šviesos, čia į darbovietes 
reikia vykti tolimą kelią. Čia la
biausiai juntami Anglijos klimato 
nepatogumai. Tačiau iš to paties 
kaimo girdime ir visai patenkintų 
balsų. Yra lietuvių šeimų įsikūrusių 
kaimo darbininkais, ir jie visai pa
tenkinti erdviais butais, pakankamu 
maistu, per daug nesiskundžia atsi
skyrimu nuo bendruomenės, nes ry
šius palaikanti lietuviška spauda.

Visi patenkinti geru pašto susisie
kimu. Pačioje Anglijoje laiškai 
persiunčiami' labai greitai; net di
džiausiame užkampyje yra gera paš
to tarnyba, o ir į Ameriką oro paštu 
laiškai nueina per 4 dienas.

Rudens ir žiemos metu Anglijoje 
būva nepaprastai tirštos miglos. Jos 
labai paraližuoja susisiekimą, 
bininkai, kurie kas rytą turi 
autobusais į darbovietes, tai 
stipriai pajunta. Kai kada esą
geriau eiti pėsčiam, negu taip pa
lengva važiuoti. Kai kada po ke
letą dienų iš eilės būva toks tirštas 
rūkas, kad tik uždegtais stipriais 
švyturiais kelią šiek tiek pasišvie- 
čia. N;

patį mokestį, kaip ir hosteliuose.
Kasyklose darbas 
sunkus ar labai 
kia pačiam būti

nėra perdaug 
pavojingas. Tik rei- 
atsargiam.“ A. D.
FIZINIO AUKLE-

KOMITETAS

jėgas 
tradi-

nuro-

Dar- 
vykti 
labai 
daug

VYRIAUSIAS
JIMO IR SPORTO

atsišaukime į tautiečius be ko 
kita sako:

„Fizinis auklėjimas, išsiliejęs į 
sportines varžybas, yra vienas iš įs
pūdingų tautos vitalinių jėgų pasi
reiškimų.

Naujai išrinktasis Vyriausias Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto komitetas 
kreipiasi į lietuvių tremtinių ben
druomenę, pareikšdamas, kad jo 
aukščiausias tikslas yra bendradar
biauti su visomis lietuvių auklėjimo 
institucijomis, ugdant sportuojančio 
jaunimo fizines ir dvasines 
amžiais puoselėtų lietuviškų 
cijų rėmuose.

Vyr. FASK-tas be aukščiau
dytų tikslų, įsiliedamas į platų fizi
nio auklėjimo barą, nori ištaurinti 
lietuviškąjį sportą, pakreipti jį to
kion vagon, kurioje lietuvis didžiuo
tųsi galįs atstovauti savo tautą, pa
demonstruoti lietuvišką atletišką 
jėgą kitų tautybių akivaizdoje, po
puliarinti sportinę idėją tautiečių 
tarpe ir tuo pačių organizuoti prie
mones, suteikiančias galimybę pla
tesnėms tautiečių masėms priartėti 
prie gamtos ir energijos šaltinio- 
džiaugsmingo judesio.

Mūsų darbo sėkmė priklausys nuo 
supratimo, parodyto iš bendruome
nės ir jos institucijų pusės. Geriau
sias akstinas mūsų darbui bus gera 
bendruomenės valia.“

Nedidelis mūsų tautiečių skaičius 
pateko dirbti ir į Anglijos anglies 
kasyklas. Viename tokio angliaka
sio laiške tarp kitų dalykų taip ra
šoma: „Po nuodugnaus gydytojų pa
tikrinimo ir po visos eilės pereina-

viška drobė anglus ne tik domina, 
bet ir patraukia. Iš laiškų patiria
ma, kad mūsų tautiečiai stengiasi, 
kiek kas gali ir kaip sugeba, išaiš
kinti savo bendradarbiams anglams 
Lietuvos tragediją ir jos netolimoje 
praeityje pasiektus laimėjimus.

Galima sakyti, kad labai didelė i 
Angliją išvykusiųjų dalis jau gavo 
Vienoki ar kitokį darbą. Tačiau ir 
šiuo metu vis dėlto dar tebėra žmo
nių pereinamosiose stovyklose, ne
gavusių darbo. Mat, darbo proble
ma nėra taip lengvai išsprendžiama, 
kaip iš karto atrodo. Ypač sunkiau

PAIEŠKOJIMAS
K. Vaitkevičius, gyvenąs Hohen- 

ring 73, Zurich 11, Switzerland, 
paieško brolio Vytauto Vaitkevičiaus, 
kilusio iš Aukšt. Panemunės (Kau
no). Ką nors apie jį žinantieji ma- 
loniai prašomi pranešti nurodytu žvėris dideliuose skausmuose turi 
adresu. gauti galą. Tas Porkupine laikosi
P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA miškuose ir graužia eglių žievę, 

AROLSEN PRIE KASSELTO dažniausiai įsilipęs į viršūnę. Jis yra 
IEŠKO ŠIŲ ASMENŲ „neliečiamas“ — už jo užmušimą 

Alvikas Juozas, 30 metų; Barkaus- valdžia baudžia 50 dol. pabauda. Tai 
kas Leonas, gim. 1926, iš Branden- yra dėl to, kad jis saugojamas kaip 
burg/Havel; Dalbokaitė Leokadija, rezervinis maistas paklydusiems. 
iš Hoppenheim; Hermann Erna Hel- Antras savo populiarumu žvėrelis 
ga, gim. 22. 10. 1942, iš Pommem; yra skoonk (Skunk). Šis katės didu- 
JarovSky Israel, gim. 1887, iš Bety- mo žvėrelis laikosi prie stovyklų 
galos — Vilkaviškio; Jarovsky Mi- miškuose. Savo apsaugai turi tokį

URUGVAJIEČIAI MUMS TIESIA RANKĄ
P. AMERIKOS
tijos gen. sekr., buvęs parlamento 
atstovas; Juan B. Carballo daktaras 
ir advokatas; Jose A. Barrios, žymus 
notaras. Ir taip seka visa eilė kitų 
žymių asmenų.

Eios organizacijos vyriausias tiks
las yra: sudaryti lietuvių-urugvajie- 
čių kultūrinius ryšius, kovoti, kad 
Lietuva vėl taptų nepriklausoma ir 
laisva ir sudaryti sąlygas, kad DP 
lietuviams būtų laisvos Amerikos 
kontinento durys.

Pirmas šios Sąjungos susirinkimas 
įvyko Urugvajaus Respublikos kul
tūros rūmuose „Ateneo de Montevi
deo“.

Šios Sąjungos Valdyba: Jose P. 
Martinez Bersetche pirmininkas, 
Juan C. Schauricht ir dr. P. Sači- 
kauskas vicepirmininkai, rašantis 
šiuos žodžius sekretorius, Jose A. 
Barios iždininkas ir valdybos nariai 
— Mario Azuaga Sanchez, Juozas 
Saurusevičius ir Vicente Palombo.

Pirmame Sąjungos susirinkime da
lyvavo didžiųjų Montevideo dienraš
čių atstovai, reporteriai ir fotografei, 
todėl visoje demokratinėje Urugva
jau sostinės spaudoje buvo labai 
plačiai ir palankiai paminėtas jos 
įsikūrimas. Vėliau apie tai buvo ra
šyta provincijos ir net užsienio spau
doje. Šios organizacijos įsikūrimas 
nepatiko tik Kremliaus dvasios ver
gams.

Baigiant 
junga yra 
ras ir, jei

mųjų stovyklų pagaliau patekom į 
Askemo angliakasių mokyklą, t Ap
mokymas truko tris savaites (<iabar 
jis trunka jau šešias savaites). Sto
vykla pasižymi pavyzdinga tvarka 
ir jaukumu. Mokytojai anglai, ver
tėjai — lenkai inžinieriai (biure yra 
ir vienas lietuvis): Čia savaitėje mo
kamas 90 šilingų atlyginimas. 
Maistas beveik nenormuotas. Pa
talpos geresnės negu pereinamosiose 
stovyklose.

Baigus apmokymą, skiriama prie 
tikro darbo. Nenorį persiskirti drau
gai turi tai iš anksto pranešti. Iš 
tos mokyklos skirsto į kasyklas 
Yorkshire srityje. Ne visos kasy
klos turi gyvenamų 
angliakasiams tenka 
bučiuose ir į darbą 
specialūs autobusai,
mą reikia sumokėti (iki !6 mylių va
žinėjant į savaitę atskaitoma 5 š.).

Iš vienos kasyklos leidžiama per
sikelti į kitą (išskyrus Škotijos ka
syklas). Galima pasirinkti ir darbo 
rūšį, tik žinoma, pasirinktoje srityje 
reikia sugebėti dirbti. Visuomet 
greičiau gauni lengvesnio, tuo pačiu 
ir mažiau atlyginamo, darbo.

Savaitėje dirbama penkias darbo 
dienas, netrukus žada įvesti šešias. 
Kasdien dirbama 7 ir pusę valandos. 
Išdirbus visas penkias dienas, atly
ginimas mokamas už 6, bet 
dieną praleidus, už šeštadienį 
karna. Minimalus savaitinis 
gmimas — 5 svarai. Pagal 
rūšį jis didėja iki 12 svarų

patalpų, dėl to 
gyventi bedra- 
važinėti. Veža 

bet už vežioji-

Jų aktyvumas 
kitoms lietuvių 

daug gausinges- 
lietuvių intelek- 
jau labai daug

LAIŠKAS IS
Bene vienas iš demokratiškiausių 

kraštų pasaulyje yra Urugvajus. 
Urugvajaus lietuvių kolonija, suside
danti iš 10.000 tautiečių, turi labai 
mažai intelektualų. Daugumą jų 
sudaro demokratai, 
gali būti pavyzdžiu 
kolonijoms, nors ir 
ngms. Urugvajaus 
tualai yra nuveikę
mūsų gimtojo krašto ir mūsų tautos 
naudai. Jie, gražiai sugyvendami su 
vietos urugvajiečių demokratine in- 
telektualija, yra išgarsinę Lietuvos 
ir lietuvio vardą tokioje formoje, 
kad iš mažųjų Europos valstybių 
Lietuva užima pirmą vietą. Tik vi
sai atsilikusieji šio krašto gyvento
jai gali nežinoti, kas yra Lietuva ir 
kas lietuvių tauta, nes per vietos 
spaudą, radio, paskaitas ir kongre-

IŠ SKAUTŲ GYVENIMO
Džiugo Vietininkijos laužas.

Trijų' Karalių dieną 17 vai. 
Augustdorfo stovykloje Džiugo Vie- 
tininkija ruošia nuotaikingą laužą 
mūsų bendruomenei. Jame daly
vaus be vietinių ir lietuviai skautai- 
tės iš Blombergo bei keli latvių, len
kų ir estų skautų daliniai. Laužui 
vadovaus sktn. V. Bražėnas, prity
ręs dar iš Nepriklausomos Lietuvos 
laužavedys.
Akademinė skautų stovykla Alpėse.

Sausio 1—8 dienomis Fischene 
prie Oberstdorf^, Alguvos Alpėse, 
stud. korp. „Vytis“ ir Studenčių 
Skaučių Draugovė ruošia žiemos 
sporto-slidžių stovyklą. Čia turės 
progos skautiškasis akademinis jau
nimas pailsėti ir atsigauti nuotai 
kingoje kalnų aplinkoje, žiemos 
gamtos gražiame prieglobsty.
„Skautų Aidui“ dveji metai tremty.

Kalėdiniu numeriu „Skautų ' Ai
das“ užbaigė savo dvejų metų 
spaudos barą, 25 kartus aplankęs 
savo jaunuosius skaitytojus. Sausio 
15 sukakties dieną išeis sukaktuvinis 
numeris. Jau atspausdintas „Skau- 
tybės“ 12 nr. su plačiu skaučių žai
dimų skyrium, oro skautų medžiaga 
bei nuotaikingu L., S. B. Vadi jos 
Instruktavimo Dalies aplinkraščiu.
L. S. Sąjungos jubiliejus.

1948-iais metais sueina 30 
metų nuo Lietuvos Skautų Sąjungos 
įsikūrimo. L. S. S. Pirmija skelbia 
1948 — tuosius metus jubiliejiniais, 
kuriuos Seserija ir Brolija paragin
ta visu pasiaukojimu ir pasišven
timu atžymėti įvairiose, srityse 
vertingais mūsų tautai darbais. Pas
kelbtas pažangumo konkursas, kad 
būtų pakeltas skautiškumo lygis 
gausioje skautų šeimoje.

Seserija ruošia išvykstančioms 
sesėms leidinėlį bei tautiškų juostų 
ir atvirukų albumėlius. Jau spaus
dinama „Skautybė Mergaitėms“. 
Brolijos Skyrius spausdina sktn. E. 
Reikenio ir vyr. sktn. A. Krauso 
paruoštą knygą skiltininkams „Tau 
Skiltininke“ bei Baden-Powellio 
„Skautybė Berniukams“ naują laidą.

TUNTININKŲ
Sausio mėn.

Horneburge prie 
mas tuntininkų
tvarkoje numatyti šie klausimai: 
jubiliejiniai metai, bendrijų organi
zavimas, skautininkų ramovės orga
nizacija, vyresnio amžiaus skautų 
organizavimas, 
džiai ir kt.
BAIGIAMOJI

SUVAŽIAVIMAS 
18 ir 19 dienomis 
Hamburgo šaukia- 
sąskrydis. Darbų

šakų vadovų posė-

VADOVŲ STOVY
KLA

mėn. 22—24 dienomis Ra- 
(Homeburge) įvyks skautų 
baigiamoji trijų dienų sto- 
Jon kviečiami iki šiol bu-

Šių mūsų tautiečių pastangomis 
prieš dvejetą mėnesių Urugvajaus 
sostinėje Montevideo buvo įkurta 
Urugvajiečių — Lietuvių Sąjunga, 
ispaniškai vadinama „Alianza Cul
tural Democratica Uruguayp — Ll- 
tuana“. Neabejotina, kad tai bus 
viena iš svarbiausių organizacijų, 
susikūrusių Urugvajaus lietuvių ko
lonijoje, o gal ir visos Pietų Ameri
kos lietuvių kolonijose, nes daugu
ma šios sąjungos kūrėjų yra žymūs 
Urugvajaus krašto vyrai, aukšti 
valstybės politikai, senato ir parla
mento atstovai, profesoriai ir aka
demikai, rašytojai, žurnalistai ir vi
suomenininkai. Užtenka suminėti,

vieną 
nemo- 
atly- 
darbi 
ir net

daugiau. Už šeštadienio darbą mo
kama 50% daugiau, o už sekmadie
nio — 100% daugiau. Kadangi ka
syklose darbas niekad nenutrūksta, 
tai laisvomis dienomis gali dirbti, 
kas tik nori.

Anglai angliakasiai yra gana pas
laugūs, draugiški. Jei yra vietos, 
priima net pas save gyventi už tą

Kovo 
gainėje 
vadovų 
vykia,
vę ruoštose tremtyje stovyklose: 
Aušros, Ragainės I, Ragainės II 
(Horneburge) ir Vadovų Mokyklos 
(Oęfenbache). Paraginami dar ne- 
atsiuntusieji savo rašto darbų iki 
kovo 10 dienos juos atsiųsti. Bai
giamojo darbo tema — Mano drau
govės veikimo planas balandžio ir 
gegužės mėnesiais. Kr.

chail, gim. -1917, liš Betygalos — 
Vilkaviškio; Kleinas Martynas, gim. 
15. 11. 1916, iš Kreuzingen; Kutasov 
Israel, iš Šiaulių; Leachowski Re
nate, iš Beelitz; Leachowski Wallia, 
iš Beelitz; Naujoks Wilhelmine, gim. 
24. 4. 1906, iš Watenstedt; Naujokas 
Andrius, gim. 14. 2. 1914; Naujokas 
Juozas, gim. 4. 3. 1925, iš Branden
burg; Novikas Antanas, gim. 1894, 
iš Marijampolės; Rusteika Petras, 
gim. 10. 4. 1914, iš Telšių; Širvins- 
kaitė, Valeria, gim. 21. 8. 1925, iš 
Kauno; Širvys Jonas, gim. 1903; 
Šuselaitienė Jusefa, iš Wambach; 
Tumokeit Otto, gim. 1889, iš Kuh- 
lungsborn/Mecklenburgs Zal Mulke, 
14 metų, iš KZ Stutthoff.

ginklą, kurio visi didieji žvėrys bijo. 
Jeigu jam gresia pavojus, tai jis 
kaip iš purkštuvo paleidžia smirdan
tį skystį. Jeigu to Skysčio užkrinta 
ant odos, tai visam laikui lieka žy
mės, o jei į rūbus, tai su jais tenka 
atsisveikinti, nes dėl dvokimo nega
lima nešioti. Žvėrys nuo tos smar
vės vemia ir pamatę tą žvėrelį dide
liu ratu suka aplink. Kartą tas 
Skoonk pro praviras duris įėjo į 
mūsų baraką. Buvom labai išsigan
dę. Bet kad mes nieko jam nedarėm, 
tai pats ir vėl išėjo laukan. Kartą 
vyrai pabandė jį užgauti, — tai dvi 
dienas aplink stovyklą oras buvo 
persotintas dvpkimo. Tik užėjęs lie
tui pravalė ofą.,

kad šios sąjungos kūrėjais yra: 
Eduardo Couture, daktaras, teisių 
Įakulteto profesorius, vienas žymiau
sių Urugvajaus advokatų ir Valsty
binės Akademijos narys; Tomas 
Brena, advokatas ir valstybės sena
torius; Amador Sanchez, daktaras, 
Nacional Indefendiente partijos ly
deris ir valstybės sekretorius; Fe
lipe Gil, advokatas, profesorius ir 
Valstybės Universiteto gen. sekr.; 
Augustin Ruano Fournier, daktaras, 
profesorius ir prancūzų — urugva
jiečių draugijos pirmininkas, Juan 
Carlos Schauricht, Resp. prezidento 
sekr.; Julio Cesar Mourigan, advoka
tas, žymus krašto politikas; Liber 
Troltlno, Urugvajaus socialistų par-

reikia pažymėti, kad Są- 
nusistačiusi leisti brošiū- 
leis galimybės, artimoje

ateityje paruošti vieną kitą veikalą 
ispanų kalba apie Lietuvos ir lietu
vių tautos nelaimes. Kadangi čia 
turima labai mažai medžiagos, pa
geidaujama, kad Europos lietuvių 
spauda paremtų šį kilnų darbą, at
siųsdama savo leidinių, rašytojai sa
vo veikalų, kiekvienas geros širdies 
lietuvis savo laiškais prisidėtų. Taip
gi norintieji atvykti į Pietų Ameriką 
gali kreiptis į Sąjungą informacijų 
reikalu ir mielai bus patarnauta bei 
padėta, kiek leis galimybės. Visą 
korespondenciją siųsti Sąjungos sek
retoriaus vardu šiuo adresu: Calle 
Colonia 1607, Montevideo, Reg. O. 
del Uruguay.

Albinas Gumbaragis

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m. spalio mėn. 
Lietuvoje mirė mūsų Brangiausioji Motulė

ANEŲE VIZGIRDIENE
Prašome pasimelsti už Jos Amžiną Atmintį.

Marija ir Tadas Vizgirdai

GiNANT TAUTIEČIŲ REIKALUS...
Wehnen lietuvių stovyklos gyven

tojai turės rinkti naują komendantą.
Dabartinis stovyklos komendantas 

p. J. Preikšaitis stovyklai vadovavo 
veik dvejus metus. Tačiau prieš 
kiek laiko tarp DPACS (11) direk
toriaus ir p. J. Pr. santykiai tiek 
įsitempė, kad pastarasis paprašė at
leisti iš komendanto pareigų. To 
priežastis: DPACS (11) vadovybė 
pareikalavo iškraustyti, iš stovyklos 
vieną lietuvių šeimą, kaip „neteisė
tai“ atvykusią iš rusų zonos. Sto
vyklos komendantas paaiškino, kad 
jis negalįs vykdyti nacių bei bolše
vikų metodų. J. Jūratla

LIIHLANIAN WEEKLY NEWS

Lietuvių savaitraštis Anglų zonoje 
Leidžia Baltų Centrinės Tarybos
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