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Sausio 7 d. Amerikos Kongresui 
ir Senatui susirinkus pirmojo š. m. 
posėdžio, tuojau buvo pradėtas 
svarstyti Europos pagelbos planas. 
Bendrame abejų rūmų posėdyje 
pirmuosius pareiškimus padarė 
Marshallis ir JAV pasiuntinys 
Londone Douglas.

Pirmasis siūlė priimti vyriausy
bės apsvarstytus Europos pagelbos 
plano nuostatus. Jo nuomone, šie 
visi vyriausybės pasiūlymai turėtų 
būti priimti be jokių sąlygų. Išlai

ką būtų pati pergyvenusi tokį nai
kinantį karą, kažin ar ji būtų ge
resnėje ekonominėje būklėje.

Sausio 12 d. Marshallis Kongreso 
užsienio reikalų komisijoje pareiš
kė tą patį. Panašias mintis pakar
tojo ir Douglas. JAV prekybos mi
nistras Harriman Senato komisijoje 
nurodė, kad

Marshallio plano įgyvendinimas 
pagyvins Amerikos prekybos 
santykius su vakarų Europos 

valstybėmis.

VISA MAŽOJI LIETUVA
KLAIPĖDOS KRAŠTO SUSIJUNGIMO SU LIETUVA 25 METŲ SUKAKTUVES

dos, kurias Amerika šiuo planu pa-
darytų, būtų tik lašas jūroje, > pa
lyginus su tomis, kurias Amerikai 
reiktų padaryti naujai ginkluojan
tis prieš galimą agresorių. Šian-

Normalūs prekybos santykiai at-

iš Berlyno turėtų būti perkelta į 
Frankfurtą a/M. Taip pat esąs nu
matytas naujas centrinis bankas, 
kuris leistų naujus banknotus, būtų 
praplėsta vokiečių ūkio tarybos ga
lia, įkurti taip vadinamieji antrieji 
rūmai ir atstatytas aukščiausiojo 
vokiečių teismo veikimas.

Dėl šių visų nutarimų
sovietinės zonos vokiečių ko
munistinė spauda ir-- Maskvos 
radijas kelia didžiausią triukš

mą.

Turime dvi nepaprastai svarbias 
datas: 1918 metų vasario 16 dienos— 
Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo ir 1923 metų sausio 15 die
nos — Klaipėdos krašto susijungi
mo su nepriklausoma Lietuva. Šias 
datas kasmet minime, jas aptaria
me ir jomis grindžiame naujųjų 
tautos gyvenimo reiškinių etapus.

Šių metų sausio 15-toji mums 
ypatingai įsidėmėtina, nes sueina 
lyigai ketvirtis amžiaus, kai Klai
pėdos kraštas išsikovojo sau laisve 
spręsti savo likimą ir, remdamasis 
ta laisve, susijungė su savo kamie
nu — visa nepriklausomąja Lietu
va. .

Tačiau nepriklausomoji Lietuva 
nebuvo visa Lietuva. Ji buvo ir 
be rytinių sričių, kurias okupavo 
Lenkija ir be vakarinių, kurios pa
siliko vokiečių okupacijoje. Dėl tų 
sričių lietuvių tautai teko labai 
sunkiai kovoti, nes prieš jos teises 
stovėjo didžiulė fizinės jėgos per
svara. Deja, ta kova nėra pasibai
gusi, i,r lietuvių tautai dar teks pa
kelti, gal, didžiausius jos sunku
mus.

Minėdami 25 metų Klaipėdos 
krašto susijungimo su nepriklauso
mąja Lietuva, mes turime ypatin
gai susikaupti ties giliu įsisąmoni
nimu, kad ir nepriklausomybės 
laikais ne visa Lietuva buvo laisva 
ir nepriklausoma. Šiuo atveju ypač 
reikia turėti prieš akis Mažąją Lie
tuvą.

Mažoji Lietuva — tai ne vien 
Klaipėdos kraštas. Kai lietuvių 
tauta, nepajėgdama priešintis žiau
riam likimui, priversta buvo atsisa
kyti vakarinių Prūsų, kurie, nors ir 
būdami lietuviškos kilmės, bet am
žių bėgy sumišę su kaimynais, ga
lutinai buvo germanizuoti, — liko 
rytiniai Prūsai, dar tiksliau — šiau
rinė rytinių Prūsų dalis, kuri lig- 
šiol yra gyvenama prūsų lietuvių. 
Nežiūrint žiauraus vokietinimo, ši 
nenustojusi liAuviškumo' Rytų Prū
sijos dalis drauge su Klaipėdos 
kraštu ir sudaro Mažąją Lietuvą.

Žmonės, ypač veikiami stiprios 
propagandos, greit užmiršta elemen
tarinius istorijos faktus. Sakysime, 
mums negali nerūpėti savosios tau
tos likimas, o betgi daugelis mūsų 
bus jau primiršę, kad tiktai prieš

šimtą metų Prūsų lietuviams, po 
1848 m. sukilimo, buvo leista į Prū
sijos krašto seimą — landtagą 
rinkti 8 atstovus; kad tiktai prieš 
50 metų Prūsų lietuviai savo at
stovą buvo išrinkę į visos Vokieti
jos seimą; kad Karaliaučiaus baž
nyčiose lietuvių kalba buvo gyva 
dar antroje XIX amžiaus pusėje, 
jau nekalbant apie Tilžę ir kitas 
rytinės Prūsijos vietoves, kuriose 
tik Hitleris jau likvidavo lietuvių 
ka’bą mokyklose, administracijoje 
ir t. t. Naciai tūkstančius rytų 
Prūsijos lietuvių kankino KZ lage
riuose, žudė, bet rytinių prūsų lie
tuvybės- nei šie modernūs žudikai 
neįstengė likviduoti.

Tartum šiuos faktus būtume už
miršę ir pasidarę jiems abejingi. 
Juk kitaip tuos dalykus sunku įsi
vaizduoti, jeigu net VLIK-an ne- 
įsileidžiama Mažosios Lietuvos at
stovų!

Atsimintina, kad Mažosios Lietu
vos taryba ir anuomet, prieš 25 
metus, reikalavo visai Mažąjai 
Lietuvai laisvės.ir teisės grįžti prie 
savo kamieno — Didžiosios Lietu
vos. Deja, galingieji to neprileido, 
šiandien gi Mažosios Lietuvos tra
gedija dar didesnė.

Už tai labai reikšminga yra, kad 
Amerikos lietuviai t toli pralenkė 
mus. Amerikos Lietuvių Taryba 
pirmoji Mažosios Lietuvos klausi
mą iškėlė į tarptautines pozicijas. 
Jos memorandumas (dedamas sky
rium) JAV užsienių reikalų minis- 
teriui Marshalliui, .įteiktas ryšium 
su Londono konferencija, Mažosios 
Lietuvos klausimą labai rimtai ir 
pamatuotai stato tarptautinių prin
cipinio pobūdžio klausimų eilėn. 
Tai yra mums pamoka. Nors ir 
pavėluotai, mes turime juo sku
biausiai susivokti Mažosios Lietuvos 
aktualumo klausimuose ir visi 
bendromis jėgomis kovoti už visų 
lietuvių ii “visų" Lietuvos lais
vę ir vienybę.

Šiandien, poeto žodžiais, ,„po Lie
tuvą žiema“, o. Mažoji Lietuva ap
sodinama rusais. Nei P. Pakarklis, 
tarybinės Lietuvos „ministras“, ku
ris yra nemažas Mažosios Lietuvos 
žinovas, šiandien nei burnos pra
verti negali prieš rusiškąjį impe-

rializmą. Amerikos Lietuvių
Taryba autoritetingai ir efektingai 
paremia labai sunkias Mažosios 
Lietuvos Tarybos pastangas būsimai 
visai laisvai Lietuvai iškovoti ir su
teikti jai visišką viešpatingųmą. 
Garbė jiems!

Visai lietuvių tautai, o - ypač 
laisvajai jos daliai, šių sukaktuvių 
proga, reikia ypač sutelkti visą dė
mesį ties tuo faktu, kad Lietuva 
tikrai bus laisva ir viešpatinga, 
jeigu visi lietuviai sutelks visas sa
vo jėgas ir sugebės sukurti vieną 
Lietuvą, kuri apjungs ir rytines ir 
vakarines sritis — visą Mažąją ir 
Didžiąją Lietuvą, j vieningą vals
tybę. J. Kardelis

dieną
niekam nepaslaptis, kad visą 
Europą stengiasi pagrobti vie

na totalitarinė valstybė.
Dar likusios pastovios Eurppos 
valstybės tuo atveju turėtų tapti 
policinėmis, o tuomet Amerika vi
są reikalą pamatytų kitokioje 
šviesoje.

Ypatingai šiltais žodžiais Europos 
valstybes užtarė JAV ambasadorius 
Douglas. Jis gynė jas nuo kaltini
mų tų atstovų, kurie teigė, kad 
Europos valstybės dėl dabartinės 
ūkinės padėties esančios pačios kal
tos, nes jos permažai po’karo dir
busios tai padėčiai pagerinti. Atsa
kydamas į šių atstovų kaltinitnus 
Douglas nurodė, kad jeigu Ameri-

statys normalius ūkinius santykius 
ir tuomi stabilizuos visą ekonominį 
gyvenimą.

Sausio 12 d. Prez. Trumanas, pa-

Rytų zonos SĖD pareigūnai Frank-
furto susitarimą pasirašiusius vo
kiečius vadina tiesiog „Frankfurto 
išdavikais“, >

Dėl Frankfurto nutarimų marša-

GRAIKIJA NEBUS ANTROJI ISPANIJA
Tokia antrašte The New York 

Times Overseas Weekly š. m. sau
sio 4 d. laidoje spausdina C. L. 
Sulzberger straipsnį, su kurio svar
besnėmis mintimis dėl Graikijos 
klausimo aktualumo supažindiname 
ir gerb. skaitytojus.

Jei Graikija būtų sala arba at
skiras kontinentas kaip Australija, 
pasauliui nebūtų jokios problemos, 
ir nestipri Graikijos vyriausybė su 
buvusia chaotiška armija galėtų 
įveikti ir sukilėlius ir komunistinę 
Markoso „vyriausybė“. Bet už 
Markos stovi Albanijos, Jugsolavi- 
jos ir Bulgarijos komunistai, o už 
pastarųjų — pasaulio komunistų 
citadėlė Maskva. Be to, už Mar
koso pečių stovi ir Albanijos teri
torinės pretenzijos į Epirą, Jugo
slavijos — į. Makedoniją ir Bulga
rijos — į Trakiją.

Už viso to slepiasi dap ir Rusijos 
norai turėti išėjimą į Viduržemio 
jūrą, kontroliuoti Egėjaus jūrą ir 
turėti savo žinioj Bosforą ir Dar
danelus.

Graikija su savo neišmatuojamo
mis pakrantėmis ir strategiškai iš
simėčiusiomis salomis — Kreta, 
Dodekanesu, Samotrakija, Imbros, 
Lemnos ir Korfu — užima strate
giniu atžvilgiu labai svarbią vietą.

Bohemijos šeimininkas. Prieš 
karą buvo įsigalėjusi nuomonė, 
kad, kas valdo Bohemiją, tas valdo 
ir Europą. Roma, Bizantijos im
perija, .Otomanų Turkija ir Britani
ja tai jau buvo bandžiusios. Itali
ja irgi pasigrobė Dodekanesą, o 
vėliau vykdė Mussolinio Mare Nos
trum politiką. Dabar tai bando 
Maskva.

D. Britanija nuo Navarino įlan
kos mūšio Krymo karo metu ir 
Berlyno taika manė užblokuosianti 
Rusijos skverbimąsi, palaikydama 
silpną Turkiją. Šią politiką Britai 
tęsė iki 1939 m. Ankaros pakto su
darymo. Trumano doktrina, verti
nant ją istoriniu atžvilgiu, yra dalis 

pagaliau tik laikinė fazė tos po
litikos, kur JAV perima Britų pa
saulinę politiką ir jos įsipareigoji
mus.

Todėl didžiųjų jėgų susikirtimas 
Graikijoje buvo neišvengiamas. Tie
sa, Churchillio slaptu su Stalinu 
1944 m. pavasarį padarytu susitari
mu Graikija buvo palikta Britų 
įtakos sferoje, o'Rumunija — Ru
sijos. Tačiau Stalinas negali leng
va širdimi atsisakyti tradicinių Ru-

si’os ekspansijos siekimų. Todėl 
didžiosios valstybės ir stoja Grai
kijoje vienos prieš kitą — JAV ir 
Britanija prieš sovietiftio bloko 
valstybes.

Mažas pagrindinis pakitėjimas. 
Kaip visa tai paveiks pasaulinius 
santykius? Iš pagrindų padėtis ne
pasikeis. Nepaisant dabartinės kri
zės pabaigos, slavų spaudimas į 
Graikiją ir Turkiją tęsis ir toliau, 
tačiau pasaulinis karas dėl to ne
kils, ir' Graikija nebus sukomunis- 
tinta. .Šitos prielaidos remiasi šio
mis prielaidomis.

Antrojo pasaulinio karo istorija 
parodė, kad • tvirtai pasipriešinus 
Sovietų Sąjungos ar jos satelitų už
mačioms, Maskva visur spaudimą 
atleidžia ir laikinai pasitraukia. 
Taip pav., 1946 m. vasarą, kada 
Triesto sritis buvo pasidariusi pa
rako statine, Jugoslavijos lėktuvai, 
valdomi Rusijos karininkų, pašovė 
du JAV lėktuvus. JAV reagavo 
tuojau ultimatyviu būdu, ir būklė 
tuojau atvėso.

Padėtis Graikijoje taip pat atšal
sianti, kai Maskva pamatysianti, 
kad jos žaidimas yra užšachuotas. 
Markos įvykis yra bandomasis ba
lionas, kuris sovietiniu požiūriu ga
lįs būti dar ir išplėstas. *Gali būti, 
kad šią vyriausybę Albanija, Jugo
slavija ir, gal būt, Bulgarija su 
Rumunija pripažins, tačiau Maskva 
jos nepripažins bent tol, kol tikės 
tuo daugiau laimėti.

Markos likimas. Įsitikinus Tru
mano doktrinos veiksmingumu ir 
paaiškėjus, kad ir tolimesnė pagel- 
ba Graikijai gali būti teikiama, 
Markos iš istorinės scenos pranyks. 
Jo tikrasis žaidimas, kaip paaiškė
jo iš šią vyriausybę paskelbusio 
graikų komunistų vado Zacharia- 
des, yra prievarta gauti iš Atėnų 
nuolaidų, kurios komunistus vėl 
grąžintų į kontroliuojančią padėtį.

Maskva ne tik nenori karo, bet 
net nedrįsta ir rizikuoti juo. To
dėl yra tikra, kad Graikija netaps 
antrąja Ispanija.

Kaip ten bebūtų, tačiau Maskva 
savo pastangų neatsisakys. Sov. 
Sąjunga tęs pastangas įsiskverbti į 
Viduržemio jūrą, kai padėtis atro
dys patogi, nes valstybė kontroliuo
janti Viduržemio jūrą, apsupa Eu
ropą net ir tada, jei Europos ir ne
kontroliuotų. Maskva gi stipriai 
sėdi Europą dominuojančioje Bohe
mijoje. Todėl Graikijos ir Turkijos

Klaipedos krašto lietuvaitės

teikdamas Kongresui naująjį JAV 
1948/9 m. biudžetą, taip pat primi
nė, kad Kongresas nedelstų Europai 
suteikti pagelbą. Naujajame biu
džete iš 39,7 milijardų dolerių 6,8 
milijardai yra skiriami pagelbėti ir 
atstatyti Europai.

Amerikoje ir Anglijoje šiš faktas 
nepaprastai gyvai komentuojamas. 
Nemanoma, kad visi Trumano pa
siūlymai gali praeiti be žymesnio 
respublikonų pasipriešinimo. Jau 
dabar respublikonai reiškia mintį, 
kad naujasis biudžetas esąs ekstra
vagantiškas. Naujajame biudžete

Trumanas pasiūlė įvesti priva
lomąjį visų darbininkų ir tar
nautojų draudimą ligos ir senat

vės atveju.
Apie 28% yra Skiriama gynybos mi
nisterijai. Iš šios pozicijos žymios 
sumos yra numatytos privalomam' 
kariuomenės apmokymui. Taip pat 
nepagailėta lėšų ir moksliniams 
bandymams, kurie didžiumoje eina 
gynybos ministerijos sąmaton.

Amerikai užėmus aiškią poziciją 
Sov. S-g(os atžvilgiu, šiai įkūrus 
kominformą ir pradėjus beatodairę 
propagandą prieš Marshallio planą, 
ir atsakingi Anglijos vyriausybės 
vyrai vienas po kito pareiškia savo 
nuomones sovietiškojo komunizmo 
adresu. Po Attlee kalbos, sausio 
11 d. pasakė kalbą D. Britanijos 
slaptojo antspaudo saugotojas ir 
planavimo ministras Morrisonas. 
Priminęs, kad .Sov. S-ga savo pro
pagandos mašina, nukreipta prieš 
Ameriką ir Angliją, provokuoja 
naujus neramumus ir galimą karą, 
jis dar kartą kvietė Sov. Rusijos 
vadus baigti šią iššaukiančią poli
tiką. Jis nesutinkąs su daugelio 
nuomone, kad komunizmas esąs 
kairioji pakraipa. Ne!

Komunizmas esanti pati deši
nioji rusiškojo imperializmo iš

raiška.
Baigdamas, Morrisonas švelnino sa
vo žodžius ir pasakė, kad, nežiūrint 
nuomonių skirtumo, geri prekybi-' 
niai Anglijos—Rusijos santykiai 
yra galimi. Tą įrodanti neseniai 
pasirašytoji prekybos sutartis. Ko
mentatorių nuomone, Attlee ir 
Morrisono kalbos rodančios, kad 
ir Anglijos vyriausybė Sov. S-gos 
atžvilgiu užėmusi taip pat aiškią 
poziciją. ‘ •

Sausio 9 d. Frankfurte pasibaigė 
Vokietijos ministrų pirmininkų- ir 
karinių gubernatorių pasitarimai.

Vokečiai pritarė gen. Clay ir 
Robertsono projektams, kad da
bartinė bizoną reikia taip per
tvarkyti, kad ji būtų ekonomiš

kai nepriklausoma ir pajėgi.
Dėl to patys vokiečiai turį turėti 
daugiau vykdomosios galios. Dalis 
karinės valdžios įstaigų, santy
kiaujančių su vokiečių įstaigomis,

RUSIJA SIEKIA UŽVALDYTI EUROPĄ
be kt. rašo, kad ma vokiečių komunistus,Sov. Sąjun- gurno jausmai, kuriuos -turime Ame

rikai, negali būti palyginti su mūsų 
simpatijomis vokiečiams“. Emil 
Ludwigas pastebėjo, kad vokiečiai 
tvarką stato pirma laisvės. Stalinas 
pasakė, be jokių aptarimų, kad 
vokiečių revoliucija fūhreriui vado
vaujant, laimėjo triumfą, žiūr. Emil. 
Ludwigo: Europos Vadas, išleista 
1939 m.

1939 m. rugpjūčio mėn. buvo pa
sirašyta Vokietijos ir Sovietų sutar
tis. Molotovas, kalbėdamas 1939 m. 
rugp. 31 d. pareiškė, kad vokiečių 
rusų karo pavojus pašalintas ir kad 
dvi skirtingos politinės sistemos 
dviejose valstybėse nėra jokia kliū
tis taikai. Spalių 31 d. jis pareiškė, 
kad Vokietija „siekia . . . taikos“, 
kai Didž. Britanija ir Prancūzija 
„priešinasi taikos sudarymui“, kad 
„ideologiniai karai“ yra tik „senų 
laikų palikimas“, kad „ne tik yra 
rfesąmonė, bet stačiai kriminalas ve
sti tokį karą, kaip karas hitlerizmui 
sunaikinti“, kad tas karas yra „im
perialistinis“, kad Rusija „teikia Vo
kietijai politinę paramą jos taikin
gose pastangose“. Jis pasakė: „mes 
visuomet laikėme, kad stipri Vokie
tija yra nepakeičiama sąlyga pat
variai Europos taikai“ ir pasisakė 
prieš britų Vokietijos blokadą.

las Sokolovskis išskridęs į Maskvą. 
Laukiama, kad rytų zonoje būsią 
padaryta kažkokių svarbių sprendi
mų.

Ne tik vokiečių komunistai, bet 
ir prancūzų vyriausybė dėl Frank
furto pasitarimų yra nepatenkinta 
ir jų atstovai Londone ir Vašingto
ne šiuo reikalu padarė demaršų. 
Dėl šito sausio 13 d. BBC tvirtino, 
kad reikia laukti, jog netrukus 
Berlyne prasidės britų, prancūzų ir 
amerikiečių pasitarimai dėl trijų 
Vokietijos zonų ateities.

Prancūzijai vargais negalais iš
bridus iš vyriausybės krizės ir Su
mano vyriausybei gavus pasitikėji
mą, vidurio partijos bando sulipdy
ti taip vadinamąjį „trečiosios jė
gos“ frontą. Į šį frontą įstojo Pran
cūzijos socialistai ir tautiniai res
publikonai (MRP). Sausio 10 d. 
jau pradėjo veikti jų būstinė.

„Trečiosios jėgos fronto“ jungi
nys turįs tikslą vesti politinę 
kovą kaip prieš dešiniuosius, 
taip ir kairiuosius ekstremistus.
Prancūzijos spauda šią naują jė

gą sutiko nevienodai. Respubliko
nų laikraštis „L’Aube“ sveikina ir 
reiškia nuomonę, kad tai esąs aiš
kus atsisakymas nuo karo Europo
je. Tuo tarpu dešiniųjų laikraštis 
„L’Epoųue" nurodo, kad ši neryž
tingos daugumos vyriausybės koa
licija yra tik laikinai susidariusi ir 
paaiškėjus priešingoms socialistų ir 
respublikonų ideologijoms, turės 
iširti.

Tuo tarpu Palestina tebegyvena 
kovų laikotarpį. Sausio 9 ir 12 
d. d. stambūs daliniai arabų iš Si
rijos buvo užpuolę žydų sodybas 
Palestinos pasienyje. Kovos už
truko kelias valandas. Tik tada, 
kai atvyko britų šarvuočiai ir re
guliarios kariuomenės daliniai, 
arabai atsitraukė į Sirijos teritoriją.

Dėl šio incidento britai pareiškė 
protestą ir paprašė ir Libanono 
vyriausybę, kad vengtų viso to, kas 

"galėtų paaštrinta arabų su“ žydais 
santykius. Stambiausi žydų eks
cesai prieš arabus įvyko sausio 13 d. 
Jeruzalėje. Nuo Palestinos padali
nimo dienos jau yra žuvę per 700 
žmonių. Tuo tarpu Palestina dar 
ir nepradėta dalinti.

A. B.

TRUMPOS ŽINIOS
— DPD, I. 9. JAV, remdami 

Turkiją ir Graikiją, perduoda joms 
10 povandeninių ir kitokių karo 
laivų.

— DPD, I. 9. Graikijos vyriau
sybė įsakė atleisti iš valstybinių 
įstaigų ir bankų visus komunistus 
ir jiems prijaučiančius tarnautojus.

— DPD, I. 9. Tvirtina, kad J 
Peipingą įžengė komunistų kariuo
menė. Jų pavojus gresia Šanchajui

„Time and Tide' 
Didž. Britanija ir Jungt. Valstybės ga sąmoningai įsteigė vokiečių ,,so- 
siekia Vokietijos vienybės ūkine cialistinės vienybės partiją“ (SĖD), 
prasme, kaip tai buvo susitarta į kurią traukiami visokių pažiūrų 
Potsdame, su sąlygą, kad Vokietija vokiečiai, bet tik jie laikytųsi vokie- 
nebegalėtų pasidaryti Europos vieš- čių tautinės vienybės ir būtų pasi- 
patautoja. Sovietų Sąjunga, priešin- ryžę kovoti prieš „anglo-saksų im- 
gai, siekia centralizuotos vokiečių perializmą“. Per tą SĖD Sovietai ir 
valstybės, kuri būtų Europos vieš- siekia užvaldyti ne tik Vokietiją, 
patautoja, pati būdama Rusijos kon- bet ir Europą.
trolėje. Tai esanti svarbiausioji So- Sovietų Sąjungos nusistatymas 
vietų Rusijos politikos esmė. vokiečių atveju visuomet buvo ki-

Sovietų Sąjunga negali betarpiš- toks negu kitų tautų atžvilgiu. Ben- 
kai užviešpatauti Europos, nes Euro- droji jos politika nuo perversmo 
pa yra per didelė per įvairi ir per- laikų visuomet buvo provokiška ir 
daug pažangi. Neaukštai tevertinda- priešvakarietiška.
________________ .__________ Dar 1917 m. balandžio mėn. Le

ninas rašė, kad „vokiečių proleta- 
sienos visada pasiliks ginčo objek- riatas yra labiausiai patikimas, la- 
tu tol, kol'pasaulyje iš vienos pu- blausiai ištikimas rusų sąjunginin- 
sės bus JAV ir D. Britanija, o iš kas“. Dvidešimtais metais Sov. S- 
kitos — Sov. Sąjunga.___________gos propaganda nepaliaujamai „ap-

Konsoliduojant kitus ryšius. Tuo šaudė“ Vakarų valstybių „karinius 
tarpu, kai Graikijos nuotykis, pra- tikslus“. 1923 m. ji buvo įsitikinusi, 
slinkus keliems mėnesiams baimės, kad Vokietijoje revoliucija yra čia 
nepavyks, Maskva, gal būt, pasi- pat, tad ji pasidarė drauginga vo- 
tenkins konsoliduodama Balkanų kiečių nacionalistams,' kurie buvo 
ir Dunojaus federaciją Albanija, Hitlerio pirmatakai. 1923 m. rugsėjo 
Jugoslavija, Bulgarija, Rumunija, 8 d. Karolis Radekas aplankė Schla- 
Vengrija, Čekoslovakija ir Lenkija geterį, vokiečių nacionalistą, kurį 
vis labiau' susiriša regionaliniais sušaudė prancūzai Ruhre. Jis pri-. 
paktais Ir dvišalėmis sutartimis su minė vokiečiams jų praeities didybę, 
Sov. Sąjunga. iškėlė Gneisenau vardą ir pareiškė,

Jei Graikija neišlaikytų ir prisi- kad „vokiečių revoliucijos uždavinys 
jungtų prie sovietinio bloko, pašau- bus apginkluoti vokiečių tautą“, ką 
lio strateginis, politinis ir ekono- Hitleris ir pradėjo daryti dešim- 
minis paveikslas pasikeistų iš pa- čiai metų praėjus.
grindų. Turkija ir Viduriniai • Ry- Dvidešimtais metais buvo sudaryta 
tai būtų atkirsti, ir Trumano dok- karinė vokiečių armijos (Reichs- 
trina būtų perkirsta pusiau, Tur- wehro) ir raudonosios armijos są- 
kijai būtų grasoma. Bet Vašingto- junga. Vokiečių firmos statė dirb- 
nas ir Londonas tai gerai žino. tuves nuodingoms dujoms gaminti 

Gali būti, kad Graikijos padėtis prie Volgos. Rusija siuntė amuni- 
po kelių sunkių mėnesių 1948 m. cijos transportus Vokietijai.
bus stabilizuota be karo, ir Sovie- Trisdešimtųjų metų pradžioje Sta
tų spaudimas bus perkeltas į vaka- linas Emiliui Ludwigui davė inter- 
rus ir Tol. Rytus. Tam pagrindo view, kuriame draugiškais žodžiais 
duoda stipri JAV reakcija į gene- prisiminė. Jungt. Valstybės, tačiau 
rolo Markos Vafiades politines pa- pridėjo: „Jei mes kam simpatlzuo- 
stangas. Si prielaida yra stipriai jame, ar kaip tautai ar tautos dau- 
pagrįsta. K. J. gumui, tai yra vokiečiai. Draugin-

ir Nankinui.
Iš Mandžūrijos gaunamos prieš

taraujančios žinios. Vyriausybės 
komunikate tvirtinama, kad komu
nistai prie Mukdeno sumušti ir 
traukiasi, o komunistai sako, kad 
vyriausybės gynybos sistema Muk
dene baigianti griūti.

— DPD, I. 9. Marshallis spaudos 
konferencijoje buvo paklaustas ar 
jam yra žinoma, kad yra miręs 
Stalinas, kaip tą pranešęs šveicarų 
laikraštis „Die Bund“. Jis tos ži
nios negalėjo patvirtinti.

I. 7. iš Rio de Janeiro AP pra
nešė, kad buvęs Brazilijos pasiunti
nys Maskvoje Mario Pimontel Bran- 
dao tvirtinęs, kad Stalinas esąs rim
tai susirgęs, nes jis matęs Staliną 
einant prie Lenino kapo dviem laz
domis, ir vedamą dviejų palydovų.

— DPD, I. 11. Jugoslavijoje su
darytas frontas, kuris rems Graiki
jos sukilėlius. Panašus frontas yra 
ir Varšuvoje.

DPD, I. 11. Italijoje šiais 
metais bus panaikintas maisto pro
duktų normavimas. Šiuo metu yra 
normuojama alyva, riebalai, miltai 
ir duona.

— DPD, I. 11. Turkijos vyriau
sybė nutarė leisti išvežti tabaką ir 
jo gaminius ir į sterlingo bloko 
kraštus.

Šiandien Rusija laiko stiprią Vo-
1940 m. rugpjūčio 1 d. Molotovas kietiją esant būtina „Europos tai- 

pasakė, kad „draugingi santykiai kai“ ir vėl Vakarų valstybės kalti- 
nustatyti tarp Sovietų Sąjungos ir narnos priešingumu Vokietijai ir 
Vokietijos“ yra paremti „abiejų vai- ruošimu „imperialistinės ofenzyvos“ 
stybių fundamentaliniais interesais“, prieš Sovietų Sąjungą. Be abejo, 

Anksti 1941 metais Britanijos vy- Vokietija neturi būti tokia stipri, 
riausybė perspėjo Sovietų Sąjungą, kokia buvo prieš karą. Ji turi būti 
kad Vokietija rengiasi ją užpulti, „stipri“ kaip Rusijos vasalas — są- 
Sovietai pradžioj nenorėjo tikėti, jungininkas. Siekdama Prancūzijos, 
Vokietija užpuolė, ir Sovietai turėjo Italijos ir Graikijos disintegracijos 
kovoti už savo gyvybę sąjungoje su (suardymo), Rusija siekia Vokietijos 
Vakarais. Bet vos tik didžiausias integracijos. Vokietija suvienyta ir 
vokiečių pavojus praėjo, Rusija 1943 nacionalistinė — yra svarbiausioji 
m. liepos mėn. sumobilizavo Kom- priemonė išstumti Didž. Britaniją 
intemą. Panaudodama Kominterną ir Jungt. Valstybes iš Europos. Ji, 
penetracijos ir infiltracijos tikslams, Rusijos valdoma, turi būti Europos 
palaipsniui, atnaujino savo seną vo-' viešpats, taip, kad Rusija galėtų 
kiečių politiką. būti tikrasis viešpats. J. Pr.
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Jie žiūri | mus . . . Viena didžiai 

kultūringų žmonių organizacija vie
name Anglijos mieste pasiryžo už-, 
mėgsti ryši su atstovais tų tautų, ku
rių nariai atvažiavo Čia dirbti į jų 
fabrikus, ligonines. Jie žino, kad čia 
mums ne kartą būna šalta. Jie girdi, 
kad ne kiekvienas turi padorią pa
stogę ir dėl tam tikrų priežasčių ne 
' kiekvienam užtenka valgyti. Kitam 
gal trūksta ir reikalingo drabužio. Jie 
supranta, kad mes, nepinigingi žmo
nės, nepajėgią nusisamdyti patalpos, 
kurioje galėtume susitikti savo tau
tiečius ar kitų tautybių tokius pat 
tremtinius. Jie girdėjo, kad mūsų 
tarpe esama nemaža inteligentų, ku
rie galėtų judinti kultūrinį gyvenimą 
bent tiek, kiek tai galima žmogui 
dirbančiam neįprastą sunkų darbą. 
Iš viso jie nori, kad mums būtų šil
čiau ir mieliau, jie žiūri į mus, kaip 
į savo bičiulius, tokius pat kultūrin
gus žmones, šiandien nedalioj atsi
dūrusius, kuriems taip pat privalo
mas ir kultūringas elgimasis.

To paties pasitarimo metu viena, 
todos, kultūringa tremtinė, atėjusi 
atstovauti savo tautos bendruomenei, 
čia pat, lyg sviedinį, pradėjo į kam 
pus spardyti nuo stalo nukritusį 
sausainį. • ,

Sį vaizdą mačiusiems anglams tai 
buvo puikus įrodymas mūsų kultū
ringumo ir civilizuotumo. Tiesa, N. 
Walter Scotto romanų didvyriai moka 
valgyti be šakučių ir pasakoti tokius 
anekdotus, kurie teklausomi tik vy
rų draugėje, bet anie laikai yra toli
ma praeitis. Šiandien anų anekdoti- 
nlnkų vaikaičiai didžiuojasi didžia 
savo kultūra; O Biblijos Chamas, ne
mokėjęs surasti savyje kultūringo 
žmogaus pradų, visiems laikams pa
lieka chamas, ar jis duoną spardytų, 
ar akiplėšiškai laikytų dantyse ciga
retę ten, kur nerūkoma, ar juoktųsi 
iš šventų žmogaus tradicijų.

Kasdieninės smulkmenos tarp sve
timų žmonių. Mes jau išvažiavome į 
naujus kraštus, o jūs dar išvažiuosite. 
'Į’okie pat, rodos, visur žmonės, nieko 
nauja ir nepaprasta — toks bendras

tylėdamas išklausė smarkios patrio
tizmo pamokas. Tie vyrai, per pasta
ruosius keleris metus neturėję šiltes
nės užuovėjos, buvę visą laiką ujami, 
pradėjo visiškai abejingai žiūrėti į 
tai, ar jų grupę tvarkys lietuvis, ar 
latvis, ar estas. Girdi, patyrimas 
jiems parodęs, kad prieš saviškį, kai 
jis pradeda nosį riesti, per virvelę 
šokdinti ar išnaudoti, kažkaip nepa
togu ir paprieštarauti iš paprastos 
tautinės giminystės, o su svetimu 
galima tvarkytis visiškai oficialiai. 
Už šitokį galvojimą jiems buvo duota 
velnių: girdi, nors ir raguotas, bet tik 
savas ir ne kitaip reikią žiūrėti.

Šį atsitikimą būčiau jau padėjęs į 
užmarštį, jei ne vis besikartojančios 
naujos patriotizmo pamokos. O tų 
naujų būna neretai.

JAV užsienių reikalų ministeriui gyvenę rusų.
įteiktame memorandume ALT rašo:

Po Potsdamo konferencijos,. į ku
rią buvo susirinkę JV, D. Britani
jos ir Rusijos valstybių galvos, ko
munikate buvo paskelbtas ir jo 
penktas skyrius, kuris buvo pava
dintas: „Karaliaučiaus miestas ir jo 
sritis“.

To skyriaus turinys buvo tas, kad 
Rusija reikalavo amerikiečius ir 
britus sutikti su šiaurės Rytprūsių 
įjungimu j Sov. S-gą ir kad, „kol 
teritoriniai klausimai bus galutinai 
sutvarkyti sudarant taiką“, JV pre
zidentas ir britų min. pirmininkas 
„principe sutiko“ ir žadėjo paremti 
tą pasiūlymą sudarant taiką.

Kitas XII komunikato 
„Tvarkingas vokiečių
perkėlimas“ — sankcionavo

Rusija savo istorijoj
niekad nėra tos srities kontroliavusi.

Senovėj Rytprūsiai buvo lietuviš
kas kraštas, gyvenamas lietuvių 
genčių, o jos šiaurinė dalis dar ir 
šiandien, po šimtmečių vokiečių 
veržimosi į Rytus, kilmės ir žymia 
dalim kalbos požiūriu tebėra daugu-
moj lietuviška. Tos srities gyvento
jai yra protestantai, žemdirbiai, 
prisirišę prie ^avo bočių kalbos, ti
kėjimo ir papročių.

Leiskite pridėti čia keletą istori
nių faktų.

Vokietija Prūsuose įsikurdino nu
kariavimo ir prievartos būdu. Len
kų Mazūrijos kunigaikščio pakvies
tas, teutonų ordinas 1230 m. užpuo- 

skyrius — lė Rytprūsius. XIII amžiaus vidu-
gyventojų ry Lietuvos karalius Mindaugas kai 

„vokie- kurias tų teritorijų užleido ordinui,

1927 metais Klaipėdos krašto chorai Klaipėdoje suruošė Dainų dieną. Atvaizde bendra visų chorų nuo
trauka

įspūdis, bet gyvenimą sudaro smulk
menos, o smulkmenos dažnai būna 
priežastis labai rimtų pasėkų. Man
teko matyti filmą, kurioje rodoma, 
kaip pakariamas žmogus dėl kelių 
menkaverčių penių. Mums visiems 
suprantamą, kad į kalėjimą ar bent į 
policiją gali pakliūti žmogus, kuris 
pasiryžtų vogti, nors jo pasiryžimas 
tesiribotų tik tokia smulkmena, kaip 
cigarečių ar degtukų dėžutė.

Taigi, kai mes naujuose kraštuose 
susiduriame su naujais žmonėmis, 
ilgainiui taip pat pastebime, kad vi
sur yra daug smulkmenų, prie kurių 
ir mums tenka prisiderinti, jei no
rime turėti šventą ramybę ir gražiuo
ju gyventi su žmonėmis, kad šie ne
žiūrėtų į mus, kaip į kažkokius iš 
tolimojo Marso nukritusius keistuo
lius.

Labai abejoju, kad mes iš vokiečių 
būtume išmokę pasisveikinti ar at
sisveikinti kilstelėdami prie galvos 
ar virš jos viena ar kita kryptimi 
ranką, bet, gink Dieve, nepasirodyk 
šitaip sveikindamasis anglui, o ge
riau pažiūrėk, kaip jis sveikinasi. 
Anglas taip pat nemėgsta kiekvieną 
kartą susitikęs sveikindamasis pa
duoti ranką. Būtų nemandagu neat
sakyti į įprastines kasdienines klau
siamąsias formas, kurias anglas 
ištaria susitikęs tave. Mums tos 
formos buvo svetimos, bet šiandien

Nelaimė tam lietuviui, kuris, dirb
damas juodžiausią darbą, šiek tiek 
prasimuša ar dėl kalbos mokėjimo ar 
dėl darbštumo ir sumanumo ar tak
to. Prasimušęs gauna lengvėliau 
dirbti, o nevaleika ir tinginys negali 
nė žingsnio pažengti priekin. Rodos, 
būtų visiškai normalu, jei atsilikėlis, 
pasižiūrėjęs į pažangųjį, stengtųsi 
pasivyti jį. Bet kur tau! Apie tai nė 
nepagalvojama, o griebiamasi mokyti 
— patriotizmo! Jei tu lengviau dirbi, 
tai atidėk savo pareigas, nuvok nuo 
jų laiko ir padėk man, o jei šitaip 
nepadarysi, tai tu būsi ne lietuvis, 
ne patriotas, nes nepadedi lietu
viui.

Iš tikro visos, tokios patriotizmo 
pamokos yra labai pigios. Patrio
tizmas ir lietuviškumas niekada ne
privalo būti panaudojami kaip 
laiptai sau į patogesnę padėtį ar 
kaip priemonė išnaudoti savo drau
gams. Lietuvis lietuviui, privalėtų 
kur galėdamas padėti, bet ta pa
galba turėtų būti remiama sveikais 
pagrindais. Jei aš tinginys ir ne
valeika, tai, kad ir kažin kaip grau
dinčiau draugus, jų patriotizmas 
visą laiką negalės šildyti manęs.

K. Barėnas

čių gyventojų, likusių Lenkijoj“ ir 
tam tikrose kitose valstybėse, „per
kėlimą į Vokietiją“. Komunikato 
VIII skyriuj, kuriame kalbama apie 
Lenkiją, matyt, nepriskirtą Lenkijai 
pietinės Rytprūsių dalies, esančios į 
pietus nuo Braunsbei-go—Goldapės 
linijos. Taip pat lietuviškieji Prū
sai, į šiaurę nuo tos linijos nepri
skirti Rusijai'kaip jos dalis,-ten kal
bama apie „Rytprūsių dalį, nepa
vestą Sovietų S-gos administracijai“, 
nes ji esanti „Lenkijos valstybės 
administruojama“. Baigiamojoj to 
paragrafo daly aiškiai pasakoma, 
kad Rytprūsiai tebėgą Vokietijos da
lis, būtent, kad jie „tokiems tiks
lams neturi būti laikomi Vokietijos 
sovietų okupacinės zonos dalim“,

Vistiek, kaip bebūtų interpretuo
jamas to komunikato tekstas, mes 
tikim, kad Amerikos viešoji opinija 
niekad nepritars tokiam tos proble
mos sprendimui, kuris prieštarautų 
Atlanto chartos principalis ir tei
singumui aplamai.

Toje Rytprūsių dalyje, kurią 
Potsdamo konferencija pavedė So
vietams administruoti ir kurią Sov. 
S-ga nori prisijungti, niekad nėra

tačiau du šimtmečius tarp jų ir or
dino ėjo kova. Lietuvių ir teutonų 
taikos derybose po lietuvių-lenkų 
pergalės ties Tannenbergu 1410 m. 
Lietuva pareikalavo visų Rytprūsių 
ligi Osos, Vyslos intako. Melno 
ežero taikos sutarty 1422 m. buvo iš
vesta kompromisinė linija; ji buvo 
galutinai patvirtinta 1529 m. jau po 
teutonų ordino paleidimo.

1657 m. Vėluvos sutarty sy Lenki
jos respublika ir Lietuva Prūsų her
cogas atsimetė nuo vasaliteto Lenki
jos ir Lietuvos karūnai ir Rytprū
sius prijungė prie Brandenburgo. 
Rytprūsiai su tikrąja Vokietija sau
sumoj tebuvo sujungti XVIII a., per 
trįs" Lenkijos ir Lietuvos padalini
mus.

Tačiau nuo pat ’teutoninio Prūsų 
užkariavimo pradžios ligi Bismarko, 
„geležinio kanclerio“, valdymo laik
mečio šiaurinė Rytprūsių dalis net 
vokiečių administracijos oficialiai 
buvo vadinama Lietuva — „Litta- 
wen“, „Littawische Gebet“, „Litaui- 
sches Gebiet“, „Litauischer Kreis', 
„Regierugsbezirk Litauen“. Tos sri
ties administracijos centrai buvo 
Gumbinė ir' Isrutė, ir, pagal pačių

vokiečių pravestus gyventojų skai
čiavimus, kalbamoji sritis buvo lie
tuvių apgyventa. Dėka intensy
vaus vokietinimo lietuvių gyventojų 
dalis tolydžio sunyko iš absoliutinės 
daugumos XVI a. ligi mažumos 
XIX a. gale.

Koenigsbergas, pastatytas Tvanks
tės (Tuwangstel miške ir lietuviškai 
vadinamas Karaliaučium, šimtmečius 
pasiliko lietuvių kultūros centras. 
Pirmasis Karaliaučiaus universiteto 
rektorius ir profesoriai buvo lietu
viai iš Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštijos. Lietuvių kalba visada 
buvo mokoma tame universitete. 
Pirmoji spausdinta lietuviška knyga 
ten buvo paskelbta 1547 m.; ilgą lai
ką Karaliaučius buvo stambus lietu
viškų knygų leidimo centras. Pro
testantų pamaldos tame mieste bu
vo panaikintos XVIII a., bet kitur 
jos tebebuvo laikomos. Ryšium su 
priverstiniu mokymu, lietuvių kal
bos sritis ėmė vis žiūrėti šiaurės 
link. Vis dėlto Tilžėj buvo leidžia
mi lietuviški laikraščiai, o lietuviš
kos pamaldos tebebuvo laikomos li
gi pat Hitleriui ateinant.

Versalio konferencija Prūsų Lietu
vą suskaldė, ir kompromisinė siena 
buvo išvesta Nemunu, nepaisant Ra
gainės ir Tilžės apylinkių, esančių į 
pietus nuo tos linijos, lietuvių noro. 
Hitlerio režimo laikais šimtai prū
sų lietuvių buvo suimti, daugis mirė 
kalėjimuose. Likę prūsai, namie 
kalbą lietuviškai, susiorganizavo į 
Mažosios Lietuvos Tarybą Vokieti
joje ir reikalauja, kad. jų tėvynė bū
tu. įjungta į suvereninę demokratinę 
Lietuvos respubliką, laisvą nuo ru
sų priespaudos ir okupacijos.

Rusija toje srityje neturi ir negali 
turėti kitų interesų kaip tik agresi
nius — sudaryti prietiltį agresijai 
prieš likusiąją Europą: atkirsti nuo 
Europos Baltijos valstybes, užvaldyti 
Baltijos jūrą, nuolat grėsti Skandi
navijai, Lenkijai ir Vakarų Europai. 
Dėl to didžioji Potsdame padaryta 
klaida reikalauja atitaisoma.

Mes prašom leisti pasiūlyti šį 
Rytprūsių ateities sprendimą:

Rytprūsiai turėtų’ būti padalinti 
tarp Lenkijos ir Lietuvos etnografi
ne siena, einančia į pietus nuo Gol
dapės. Tatai būtų istoriškai teisin
ga ir nesusilauktų jokių priekaištų 
iš vokiškai kalbančiosios vietinių gy
ventojų dalies, be tų, kurie užsikrė
tę kraštutiniu vokišku nacionalizmu. 
Toks sprendimas duotų tinkamą išė
jimą į Baltijos jūrą Lenkijai ir Lie
tuvai, kurių upių susisiekimas ir 
geležinkelių sistemos gravituoja 
pirmosios į Dancigą, antrosios į 
Karaliaučių. Rusija niekad nenp- 
kreipė pakankamai'" susisiekimo Į 
kitus Baltijos uostus — Taliną, Ry
gą ir Liepoją, o Rusijos prekybos 
interesams visiškai pakanka Lenin
grado.

Toks sprendimas pašalintų Ryt
prūsius kaip vokiečių agresijos tvir
tovę ir nesudarytų jokios grėsmės 
Sovietų S-gai, kuri 1920—1933 m. 
palaikė kuo puikiausius santykius su 
savo gerais kaimynais Pabaltyjy, 
prieš susisėbraudama su nacine 
Vokietija grobimo ir agresijos tiks
lais.

Ypatingai gi mes prašom leisti 
mums priminti, kad mūsų krašto 
(JV) geras vardas būtų nepataisomai 
pažeistas, jeigu jo valstybės sekre
torius po dviejų metų tokios gražios 
patirties turint reikalų su Sovietų

tenka naudotis jorpis.
Liberalizmo dorybė stipri yra an

glų inteligentijoje, bet eilinis žmogus 
atkaklus savo įsitikinimuose ir sten
giasi, kad tu būtum toks pat, kaip ir mus į Australiją ir paėmęs į Vokie- 
jis. Katalikas neužmirš paraginti tiją grąžinamus išaiškintus nacional- 
tave nueiti į bažnyčią. Darbininkas socialistus, jau seniai Australijoje 
ar fabriko vyresnysis įspės tave, jei gyvenusius vokiečius, grįžo į Euro- 
vaikščiosi į darbą gerais drabužiais pą. Australai, pergabenti į pietryti- 
ar batais. Aišku, kad visa tai yra 
tavo asmeninis reikalas, bet aštrios 
stiklo briaunos visada greičiau su
žeidžia, negu apvaliau nudailintos. 
Tegu būna tos briaunos nudailintos, 
jei norime, kad mūsų santykiai su 
naujais žmonėmis būtų malonūs ir 
nuoširdūs.

Pigios patriotizmo pamokos. Prieš 
keletą mėnesių būrys jaunų vyrų

MELBURNE MUS PASVEIKINO AUSTRALIJOS IMIGRACIJOS MINISTERS
JAV laivas, XI. 28 d. atgabenęs

nę krašto dalį, XII. 2 d. susodino 
mus į savo „Kanimbla“ laivą.

Mus- išlydi minia žmonių. Jų 
tarpe saujelė vietos lietuvių, 

su kuriais jau spėjome užmegsti 
šiltus santykius. Į minios priekį 
spraudžiasi ir jaunos, grakščios aus
tralietės, su kuriomis mūsų vyru
kams jau pasisekė užmegsti pažintį. 
Girdėti balsai: „Jei galėsite, grįžki
te. Čia mūsų durys ir širdys visuo
met jumš'bus atviros“. Deny va
lingai suskamba vyrų daina: „Ar 
už jūrų' marių, ar už vandenėlių“... 
Miškas rankų kyla ir mojuoja, kaip 
palmės vėjuje. Laivas neboja žmo
gaus jausmų. Dar kartą kauktelė- 
jęs, ištraukė į atvirus vandenis.

Staiga temsta ir kurį laiką mums 
tebešviečia gražaus, kaip svajonė, 
Frementle miesto žiburiai. Ir vėl 
kelionę tęsiame toliau, vis dar jaus
damiesi, kaip tie evangelijos paukš
čiai, kurie „nei sėja, nei pjauna“..

Pripratus prie JAV laivo švaros ir 
griežtos tvarkos, čia daug kas kitaip 
atrodo, 
ir valgyklą 
da mums, 
geresnį 
valgykloje, 
su mumis drauge ir dargi 
moterims duoda pirmenybę.

Ne tam atsikvietėme, kad būtu
mėt nuo mūsų atskirti, bet tam, 
kad jaustumėtės lygūs mums pi
liečiai ir greičiau prie mūs pri- 

taptumėt, 
jie sako. Žinoma, tas mums negalė
jo nepatikti ir mes iš kailio nėrė- 
mės švaistydamiesi po virtuvę, vy
dami lauk dulkes ir versdami į jūrą 
bereikalingą šlamštą. Mūsų darbu 
patenkinti jūrininkai šypsojosi ir 
sakė: „Ali right“.

Tiktai su kairės 
ne visai sklandžiai 

,Riga“, Pabaltijo Univer- toji kairė pusė

SPORTAS
KANA-

stovyklos 
vos apie

LIETUVIŲ KREPŠINIS 
DOJE

Blount Siding miško 
mažas lietuvių būrelis. —
20 žmonių, „sulipcįė“ krepšinio ko
mandą ir 1947 metų pabaigoje iš
drįso iš giliųjų Kanados miškų 
paslrddyti pirmajam lietuvių krep
šinio bandymui naujoje šalyje. Lie
tuvių komandos branduolį sudarė 
buvę Pabaltijo Universiteto bei 
Gottingeno studentai: Ignatavičius, 
Kazilevičius, Kaunas ir kt. Co
chranes miesto kanadiečių rinktinė, 
sudaryta iš populiarių legionierių, 
buvo įveikta 5 taškų skirtumu, 
nors lietuviškąjam krepšiniui pil
nai pasireikšti kliudė mažoka salė 
su žiūrovų perpildytais aikštės pa
kraščiais. Ne be pagrindo Lietuva 
yra nenugalėtasis Europos krepšinio 
meisteris — jos sūnūs ir čia trem
tyje, ir emigravę skina pergalę po 
pergalės didžiajam, nevystančiam 
Lietuvos krepšinio vainikui!

Įsijungiame mes. Virtuvę 
jūrininkai dalinai pave- 
JAV laivo įgula valgė 
mus maistą ir atskiroje 
o čia, žiūrime, australai 

mūsų

ATVYKSTA „KOVO“ KREPŠI
NINKAI (

Šaunieji Scheinfeldo „Kovo“ 
krepšininkai, įeiną į dabartinę lie
tuvių tremtinių krepšinio rinktinę, 
kuri prieš keletą savaičių lietu
viams iškovojo 1947 metų Pabalti
jo krepšinio’ meisterio vardą, ne
trukus žada aplankyti Anglų zoną 
ir sužaisti draugiškas rungtynes su 
Lūbecko 
siteto lietuviais, Hapburgo vokie- praėjimuose 
čių rinktine ir t. t. E. S.

pusės laikymusi 
ėjosi. Frementle 
gatvėse ir namų 

sudarydavo mums 
daug keblumų. Ir čia tas pat, ypač

siauruose laiptuose ir koridoriuose. 
Nespėji susivokti, kaip krūtine at
simuš! į skubantį jūriiiinką.

Antrą kelionės dieną trim kalbom 
pasirodė biuletenis.

Aplink laivą, vos judindami spar
nus, tingiai sklando milžiniški balti 
nebaikštūs albatrosai. Kada žuvys 
griebia laivo išmestus maisto liku
čius, albatrosai jas pagauna.

XII. 6 d. paskutinis vakaras laive
Viršutinio dengto dėnio šonai nuo 

vėjo apsaugoti brezentais. Čia kiek
vieną vakarą žiūrėdavom filmas. 
Dabar ši „salė“ papuošta Australi
jos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir lai
vo vėliavomis. Spindi akinanti elek
tros šviesa. Groja laivo džazas. 
Sukasi mišrios keleivių ir jūrininkų 
poros. Visų ūpas pakilus. Greit vėl 
kojomis jausime žemę.

Rytą, vos pakilę iš lovų, pro ka
jutės langus žiūrime į pusės kilo
metro atstume juoduojančius aukš
tokus stačius ir miškuotus pietų Aus
tralijos krantus. Tai Viktorijos že
mė — mūsų kelionės tikslas.

Albatrosai laivo jau nebelydi. Pa
sirodo grakščios žuvėdros, prime
nančios Europos ir šiaurės Afrikos 
pakrančių vandenis. O, kaip jie to
li paliko!..

Įplaukiant į Melbourne įlanką, 
maži žvejų laiveliai kiekvienu šniū
ro metimu traukia metro ilgumo, 
panašias į ungurius, žuvis. Apsi
putojusios bangos skalauja smėlėtus, 
aukščiau apaugusius rusva žole ir 
nykštukais medžiais žaliuojančius 
krantus.

Mes gėrimės akinančių spalvų gė
lėmis apaugusiais šlaitais ir sukultū
rintais laukais. Tolumoje mėlynuo
ja aukštų kalnų viršūnės. Nuo čia Geležinkelio pasisukime ji dingsta 
prasideda į šiaurės rytus besitęsian
čios Australijos Alpės.

13 vai. „Kanimbla“ išmeta inkarą 
Melbourne uoste, kurį milžinišku 
pusračiu supa puošnūs didmiesčio 
(1.170.000 gyv.) pastatai, keliolikos 
aukštų mūrų blokai, rūkstą fabrikų 
kaminai ir gotiko stiliaus bažnyčių 
bokštai ir radijo stiebai.

15 vai. 
dėny. Čia

atvyksta miesto visuomenės at-

stovų-vių, du kat. kunigai ir 
imigracijos min. A. Calwell pa

sveikinti
laimingai pasiekusį Australiją pir
mą pabaltiečių DP transportą. Mi- 
nisteris pasako ilgą kalbą ir sveiki
na, linkėdamas sėkmės ir pabrėžda
mas, kad bus dedamos pastangos ap
rūpinti mus darbu pagal specialybes 
ir pageidavimus. Jis kalba į mikro
foną ir jo žodžius girdi visa Austra
lija, ir, gal, net Europa. Filmų re
porteriai nuo tiltelių ir įsikorę į 
stiebus leidžia į darbą savo, apara
tus. Trijų tautybių chorai sudainuo
ja po vieną tautinę dainą. Geriau
siai praskamba lietuvių ryžtinga 
„Dunda trankosi griaustiniai“. Visi 
ploja. Tautiniais rūbais pasipuošusi 
lietuvaitė įteikia ministeriui dova
ną — tautinių raštų juosta perrištą 
Lietuvos vaizdų albumėlį „Lithua
nia, my dear Country“. Ministeris 
šiltai dėkoja. Dovana ir miisų taut, 
rūbais australai labai domisi. Lie
tuvaitę jie prašo į savo tarpą, ir į 
ją nukrypsta kelios dešimtys foto ir 
filmų aparatų. Ji kalba angliškai ir 
greit ją ratu apstoja reporteriai su 
bloknotais.

Sekančios dienos rytą, perlipant J 
traukinį, krantinėje 
jai griebia mus už 
ir linki sėkmės. Iš 
kia filmų aparatai.

Antros klasės vagonuose 
kiekvienam keleiviui skirta minkšta 
sėdynė. Patogiai įsitaisome. Po il
gos vandens kelionės, 
žemės keleiviais.

vietos gyvento- 
rankų, sveikina 
visų pusių čirš-

vėl jaučiamės

Dar norisi žvilgsnį 
nimblą“. Ji baltuoja 
bės kitų laivų ir,

mesti į „Ka- 
tarpe daugy- 

kaip mes, ilsisi.

iš akių. Good bay, „Kanimbla“. Gal 
vieną kitą iš mūsų tarpo kada nors 
grąžinsi į Europą...

Važiuojant per Melburno mies
tą,

lekia pro šalį daugiaaukščiai pasta
tai, plačios, tirštai automobilių ir 
tramvajų užtvindintos, gatvės, puoš
nios vitrinos, žydinčių gėlių ir dar 

renkamės viršutiniame mums nematytų medžių sodai. Ryš
kiaspalvėmis gėlėmis apsodinti ir 
geležinkelio pakraščiai.

Dar laive gautuose laikraščiuose 
randame min. Calwell vakarykščio 
apsilankymo mūsų laive vaizdus, 
dovanos įteikimo momentą ir savo 
veidus. Straipsniuose mes vadinami 
puikiai atrodančiais bronziniais pa- 
baltiečiais. Jiems krito į akis 
lės nurausvinti mūsų veidai.

Išnėrę iš miesto, traukiniui 
piant dideliu greičiu, 

patenkame į laukus.
Juo toliau nuo miesto, tuo gyven
vietės retėja ir vaizdai darosi nuo
bodesni. Prasideda abipus kalvoti 
žemės plotai. Vietomis prasimuša į 
milžiniškus piliakalnius panašūs 
smailūs, apvalūs kalnai. Paviršius 
daugumoje apaugęs į nunokusias 
avižas panašiomis žolėmis ir didelė
mis rudomis smilgomis, kurios vie
tomis padegtos rūksta, liepsnoja. 
Pravažiuojame ištisus plotus visai 
nudžiūvusių medžių storais kamie
nais. Jų tarpe kur-ne-kur stypso 
milžiniški be žievės medžiai, kurių 
viršūnės teturi kelias plačiai išsi
skėtusias, retais lapais apaugusias 
šakas. Kalvų šlaituose ir mažes
niuose gūbriuose styri prasikišę di
deli juodi akmens.

Dirbamuose laukuose 
baltuoja avižų gubos, liūliuoja kvie
čiai. Plačiose ganyklose ganosi di
delės avių ir karvių 
Aukštesnėse vietose
įrengti vėjo turbininiai šuliniai, že
mumose matyti geltono vandens gir
dyklos. Matytų upokšnių ir kanalų 
vanduo tokios pat spalvos. Tas pri
klauso nuo dirvos. Gyvenamieji na
mai niekuo nesiskiria nuo Melbour
ne matytų priemiesčio pastatų. Prie 
mažiausios sodybėlės stovi automo
bilis. Šiaip kiekviena sodyba apsi
rūpinusi dideliais 
dens rezervuarais.

Vienoje mažoje 
iš anksto mums
pietus, apelsinų ir bananų. Mums 
patarnauja jaunos mergaitės. Val
gant, iš visų pusių, blykčioja foto 
magnijaus šviesos. Vakare pasie
kiame Wodonga stovyklą, kurioje 
mėnesiui laiko apsigyvename. Čia 
dar gali tilpti apie 30.000 žmonių. 
Kaip čia mums seksis, matysime Vė
liau. (b. d.) Juozas Silainis 
Wodonga, 1947. XII. 8 d.

sau-

švil-

kaimenės, 
galvijams

skardintas van-

stotelėje gauname 
paruoštus skanius

Rusija, dar paremtų jos agresinius 
planus aiškiai pažeidžiančius teisin
gumo principus, nepaisančius istori
jos bei etnografijos faktų ir suda
rančius pavojų saugumui visų vals
tybių, suinteresuotų jūrų laisve, 
taigi ir Baltijos jūros laisve.-

Pagaliau leiskit priminti, kad lie
tuvių, latvių ir estų tautos dar kant- * 
riai tebelaukia išpildant Jaltos dek
laracijos dėl išvaduotosios Europos. 
Po pustrečių metų nuo karo veiks
mų pabaigos Europoje nebėra jokio 
pateisinimo, kad rusai laikytų oku
pavę Baltijos valstybes. Londono 
konferencija, mūsų manymu, yra 
tinkama vieta iškelti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos nepriklausomybės at
statymo klausimą.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas

TRUMPOS ŽINIOS
DPD, I. 11. Nuo vasario 1 d. 

vokiečių paštuose bus platinami 
nauji pašto ženklai, kurie papildys 
dabartinę laidą. Bus išleistas 
RM. 5, mėlynas pašto ženklas.

— DPD, I. 11. Balkanų komisija 
paskelbė naują raportą apie įvy- 

'kius Graikijos pasieniuose. Jame 
tvirtinama, kad jau gruodžio mėn. 
Albanija atvirai rėmusi pilietinį ka
rą Graikijoje.

BBC, I. 12. Rumunijos eks- 
karalius Karolis Lisabonoje paskel
bė komunikatą, kad jo sūnus My
kolas atsistatydinęs ne savo noru. 
Rumunai nenorį dabartinio komu
nistinio režimo. Rumunijos, kaip ir 
kitų sovietų okupuotų valstybių li
kimas ir ateitis priklausys nuo ci
vilizacijos pergalės.

BBC, I. 13. Lenkijos min. 
pirmininkas. Cierankevič, lydimas 
pramonės ministrų, išvyko į Mas
kvą tartis dėl naujosios prekybos 
sutarties.

_ NDF, I. 8. rašo, kad atsista
tydinęs JAV laivyno šefas admiro
las Nimitz pareiškęs, kad Amerika 
šiuo metu esanti didžiausia pajėg:. 
jūroje ir ore ir ji galinti lengvai 
laimėti karą. Turėdama neginčija
mą pirmenybę jūrose, ji kiekvieno 
krašto vandenyse galėtų Įrengti 
plaukiojančius aerodromus, iš kurių 
juos pultų.

— Delhi, I. 12. Gandhi .pranešė, 
kad pradėjęs naują pasninką, kurio 
tikslas grąžinti vienybėn indus ir 
musulmonus.

Gandhi dabar turi 79 m. amžiaus.
_ I. 12. „Die Welt“ praneša, 

kad be jau žinomų KZ ir Nleder- 
barmin apskrityje esanti įrengta 
nauja KZ stovykla politiniams nu
sikaltėliams. Kaip kitas, taip ir 
šią administruoja sovietų MVD.

_ BBC, I. 14. Bulgarijos min. 
pirmininkas Dimitrovas parlamen
to opozicijos socialistų atstovus pa
grasino pakarti kaip Petkovą, jei
gu šie ir toliau kritikuos naująjį 
valstybės biudžetą.

BBC nurodė, kad Dimitrovas yra 
nuostabus „demokratas“, jeigu opo
ziciją žada kartL..

— I. 14. JAV atominės energijos 
specialistai įspėję savo vyriausybę, 
kad 1953 m. ir kitos valstybės ga
linčios turėti atominius ginklus. Tai 
galį įvykti jau ir 1952 m.

Todėl komisija siūlanti padidinti 
JAV aviaciją ligi 7000 pirmos eilės 
kovos lėktuvų ir kt. gynybos prie
mones ištobulinti.

MIRĖ JUOZAS PAKNYS
Gautas pranešimas,' kad Prancū

zų okupacinėje zonoje mirė žino
masis visuomenės veikėjas, buv. 
ministeris, ilgametis Lietuvos ban
ko direktorius, jo valdytojas ir fak- 
tinasis lito tvarkytojas, paskutinių 
metu tremtyje dirbęs Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus centro valdy
boje finansų skyriaus vedėju —. 
Juozas Paknys, gimęs 1883 m. rug- , 

, sėjo 10 dieną Pakuoniuose, Jūžintų 
vai., Rokiškio apskrities."

Iš Lietuvos
„GARBES LENTA“

„Už savalaikį sėjos plano įvyk
dymą“, kaip skelbia bolševikinė 
„Tiesa“, komunistų partija įvedė 
„respublikinę garbės lentą“, kurion 
įrašo pasižymėjusius valstiečius ir 
jų prižiūrėtojus — bolševikų parei
gūnus.

Aštuoni „Tiesos“ n-rial „Garbės 
lenton“ įrašė 37 vienetus, kuriuose 
figūruoja šios rusų pavardės: Per- 
kov, Bolšakov, Elisiejev, Ustinkova, 
Rancev, Buknian, Nikolajev, Lav
renev, Kostrov, Bogomolnikov, Zi- 
marev, Bogdanov, Dronov, Nikitin, 
Kazancev, Starčenko, Krotkov, ,Ja- 
kimčenko, Michailov, Machankov, 
Mitrankov, Trimailov, Bocačionok, 
Veselov. Viso 23 iš 37-nių.

RUSIFIKACIJOS DUOMENYS
Lietuvos rusifikacija ir amariškas 

Lietuvos apnykimas rusais aiškiai 
matyti ir iš „Lietuvos TSR aukš-L 
čiausios tarybos prezidiumo įsako“, 
kuriuo apdovanoti sovietinės Lietu
vos „prokuratūros darbuotojai". 
Viso apdovanota 16 asmenų, iš ku
rių rusų: Archipov, Bogacev, Bo- 
dek, Brianskaja, Girko, Krivicki], 
Lisinskij, Neliubiš, Salin, Sąfiarov, 
Slučevskij, Sipailo, viso 12 iš 16-kos.

Kad ir niekam netikusi ta „pro
kuratūra“, bet ir ji lietuviams ne
patikima ir apsodinama rusais.

Ir visur rusai: „Garbės lentoj“ 
rusai, „prokuratūroj“ rusai, Lietu
vos sostinėje Vilniuje viešpatauja 
atsakingose pareigose vien rusai, 
kurių pavardes patiekia „Tiesa“ 
142 nr.: Cistiakov, Fedorin,' Zub, 
Gluchovskij, Vlasov, Jakunina, Bo
risov, Zareckij, Seremetjev, Semio- 
nov, Burmistrov, Smirnov, Liachov, 
Liubasov, Radioničev if t. t. ir t. t.

Lietuviai dabar Lietuvoje tiktai 
pro iįorma dar egzistuoja. Net ne
reikšmingose pareigose — visur 
rusai.
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A. A. JUOZAS KAŠELIONIS SANTYKIAVIMAS SU MAŽOSIOS LIETUVOS GYVENTOJAIS
Po trumpos ligos Hannoverio Mie

sto ligoninėje gruodžio 6 d. staiga 
atsiskyrė su šiuo pasauliu Hannove
rio Apygardos Lietuvių Mokyklų In
spektorius ir Hannoverio Lietuvių 
Progimnazijos Direktorius Juozas 
Kašelionis.

Juozas Kašelionis gimė 1908 m. 
vasario 22 d. Alytaus apskr.,’ Miros
lavo parap., Toleikių km., ūkininko 
šeimoje. Pradžios mokyklą baigė 
Miroslave. Po to mokėsi Alytaus 
gimnazijoje; čia baigė 6 klases. Tė
vų noru įstojo į Gižų, o vėliau i 
Vilkaviško kunigų seminariją. Bet 
nejausdamas pašaukimo tapti kuni
gu, seminarijos vadovybės pataria
mas, išstojo iš paskutinio seminari
jos kurso. Ir tuojau, 1933 metų rudenį 
įstojo į Vytauto Didžiojo U-to Teo
logijos — Filosofijos fakultetą. Stu
dijuodamas turėjo pats užsidirbti 
pragyvenimą, nes tėvas jo studijų 
nerėmė, o motina jau buvo mirusi 
esant jam gimnazijoje. Metus su vir
šum dirbo reikalų vedėju Sv. Vin
cento a Paulo draugijoje. Vėliau ėjo 
Katalikų Veik. Centro sekretoriaus 
— reikalų vedėjo pareigas. Uni
versitetą baigė 1939 m. ir įteikė di
plominį darbą. Bet Lietuvos okupa-

buvo L. T. B. Hannoverio Apylinkės 
Komiteto narys. Visuose minėjimuose 
ir parengimuose jis aktyvus dalyvis. 
Jis rašinėjo korespondencijų ir šiaip 
straipsnelių lietuvių tremtinių ir 
Amerikos lietuvių spaudoj. Jam visą 
laiką rūpėjo Tėvynes ir tremtinių 
reikalai.

Hannoverio Lietuvių Bendruomenė 
ir visa Lietuvių Tremtinių Bendruo
menė neteko vieno savo veikliųjų 
narių. Velionis gruodžio mėn. 10 d. 
palaidotas Hannoverio Stockeno ka
pinėse. Paliko liūdinčią žmoną ir 7 
metų sūnelį.

Tebūnie jam lengva svetimoji že
mė. J. K.

Ar santykiai tarp Didžiosios ir 
Mažosios Lietuvos gyventojų čia 
Vokietijoj yra tokie, kokie jie tarp 
brolių turėtų būti? Reikia atsakyti, 
kad jie galėtų būti nuoširdesni. Mūsų 
santykius sudrumstė Vokietijos vy
riausybės nuolatinis kišimasis per 
savo agentus į mūsų vidujinius rei
kalus Klaipėdos krašte. Tų agentų 
buvo įvairiausio plauko: dvarininkai 
Drossier, Gubba, Conrad, Habedank, 
Rademacher; prekybininkai Kraus, 
Jahn, Bottcher; valdininkai Dr. 
Schreiber, Rogge, Neumann, Dr. 
Brindlinger; kunigai Obereigner,

Sass. 
buvo 
buvo 
nacių 
ka. Visi jie buvo atėjūnai, o dalis 
jų atsikėlė į Klaipėdos kraštą tik po 
1919 m. (bermontininkas Neumann, 
Sass, Dr. Schreiber, Rogge, Dr. 
Brindlinger). Jų įtaka gyventojams 
buvo didelė, nes jie, Vokietijos vy
riausybės palaikomi, mokėjo užimti 
įtakingas vietas. Tokiu būdu didelė 
dalis Klaipėdos krašto lietuvių pa
teko jų įtakon. Mūsų vyriausybės 
tokiai nenormaliai padėčiai pakeisti

Net komnistų vadas Monin 
su šitais agentais susidėjęs ir 
pasidaręs Klaipėdos krašto 
vado Neumano dešinioji ran-

KAS GI TIE KVAKERIAI, APDOVANOTI NOBELIO PREMIJA?
Labai seni seneliai jums į tą klau

simą atsakys, jo tai keisti žmonės, 
dčvį keistas skrybėles, visiems saką 
„tu“ ir didžiausi vis kiu ginklų prie
šai. Jaunesni žmonės, pirmojo pa
saulinio karo paha’go.’e buvę mok.- 

___ ____________  niai ar jaunuoliai, prisimins lab- 
cijos sutrukdė to darbo peržiūrėjimą, .daringas kvakerių virtuves . . .
ir tik 1943 m. sausio 23 d. jam buvo 
pripažintas diplomuoto pedagogo 
vardas.

Nuo pat gimnazijos laikų a. a. 
Juozas Kašelionis aktyviai dalyvavo 
visuomeniniame ir kultūriniame 
darbe. Gimnazijoje jį matome mok
sleivių ateitininkų eilėse, Universi
tete — Stud. Ateitininkų Vytauto 
Klubo koorporacijoje. Dirbdamas 
Katalikų Veikimo Centre, nuolat 
važinėjo po Lietuvą, lankydamas ir 
instruktuodamas pavasarininkų kuo
pas, " aktyviai dalyvaudamas ateiti
ninkų darbuose. Taip pat parašydavo 
straipsnelių spaudoje. 1939 m. pra
dėjo dirbti mokytojo darbą — tapo 
Slavikų pradž. mokyklos vedėju. 
Bolševikų iš tų pareigų buvo atleis
tas, bet vėl, tų pačių komunistuojan
čių žmonių verčiamas, ėmė dirbti se
kretoriumi — buhalteriu Slavikų 
kooperatyve. 1941 m. buvo paskirtas 
Sakių apskr. pradžios mokyklų in
spektoriumi; juo išbuvo ligi pasi
traukiant į Vokietiją.

1944 m. rudenį a. a. Juozas Kaše
lionis gyveno nedidelėje lietuvių 
stovykloje Berlyne ir dirbo fabrike. 
Po didelių pastangų gavo leidimą 
mokyti lietuvių valkus. Taigi pusę 
dienos dirbo fabrike, antrą pusę su 
vaikais bendrame kambaryje tarp 
triaukščių lovų. Mokslas be vadovė
lių, beveik be rašomosios medžiagos. 
Artėjant bolševikams, traukiasi iš 
Berlyno ir po ilgesnio bastymosi po 
įvairias stovyklas 1945 m. rudenį 
atsidūrė Hannoveryje „ACCU“ miš
rioje stovykloje, kurioje buvo apie 
200 lietuvių. Čia daugiausia jo pa
stangomis buyo suorganizuota lietu
vių- pradžias mokyk’a, kiek vėliau 
vaikų darželis. O 1946 m. ir progim
nazija su 2 klasėmis, sekančiais me
tais jau su 3 klasėmis. Jo veikla ne
apsiribojo vien .stovykla. Jis buvo ir 
Hannoverio Apygardos mokyklų in
spektoriumi.

J. Kašelionis dirbo tremtyje ne vien do 
švietimo darbą, bet buvo ir visur 
ten, kur reikėjo žm.onių, kur reikėjo 
pasiruošusių gerų ir tinkamų darbi
ninkų. Nuo pat 1945 m. rudens jis 
L. R. Kr. Hannoverio skyriaus valdy
boje, jis Skautų Rėmėjų valdyboje. 
Jis veiklus ateitininkas, vadovavo 
steigiant moksleivių ateitininkų bū
relį Hannoverio progimnazijoje. Jis

Kvakeriai (ųuaker), pasivadinę 
dar „draugų sąjunga“, yra savo rū
šies laisvos bažnyčios nariai, susi
organizavę 17 amžiuje tikybinių ka
rų metu Anglijoje. Jų įsteigėjas 
yra batsiuvys George Fox, dėvėjęs 
paprastą odinę eilutę, visiems, net 

' ir karaliui, sakęs „tu“ ir nekėlęs 
, skrybėlės prieš nieką, tik prieš Dievą. 

Jis norėjo įgyvendinti taiką žemėje. 
Žinoma, dėl tokios savo veiklos Ge
orge Fox ne vieną kartą yra stovė
jęs prieš anų laikų teisėjus kaltina
muoju, taip pat ne vieną kartą pa
tekęs kalėjiman. Vieną kartą teisė 
jui, benagrinėjančiam jo bylą, 
George Fox sušukęs: „Drebėk prieš 
pyktį Viešpaties!“ Teisėjas ta pro
ga ir pavadinęs jį drebėtoju (Qua
ker — ' drebėtojas). Tuo vardu jo , 
organizacija įėjo į pasaulio istoriją.

Organizacija labai greitai plito, 
ypač buvo populiari biednuomenėje. 
Jos pasiuntiniai keliavo iš krašto į 
kraštą. Jos veikla domėjosi tokios 
didelės asmenybės, kaip „Prarasto 
rojaus“ autorius Milton, filosofas 
Spinoza, moderniosios tarptautinės 
teisės steigėjas Grotius, „Fausto“ 
autorius Goethe ir visa eilė kitų. 
Šiandieną toji organizacija ypatingai 
paplitusi yra Anglijoje ir Afherikoje.

Kvakeriai yra didelį vaidmenį su
vaidinę abstinencijos sąjūdyje, so
cialinės gerovės kėlime, tautos moks
linimo srityje, aukštųjų mokslų kū
rime, tarptautinių santykių studija
vime ir rėmime, nelaimėn (sakysim, 
po karų) patekusių tautų globojime, 
pasaulinės taikos įgyvendinime ir 
t. t.

Kai visa tai apgalvoji, tuomet ir 
pasidaro aišku, kodėl šių metų No
belio taikos premija atiteko „Drau
gų sąjungai.“
MINĖJO LIETUVIŠKOS KNYGOS 

SUKAKTĮ .
Watenstedto Liet. Maironio var- 

gimnazija 1947 mt. gruodžio 
18 d. minėjo lietuviškosios knygos 
400 mt. sukaktį. Pradžioje gimna
zijos direktorius dipl. teis. Petras 
Stankevičius skaitė paskaitą: „400 
mt. lietuviškai knygai“. Po paskai-

Klaipėdietės prie staklių ir ratelio

jie visiems 
negryniems 
mes galime 

nuo savęs 
„nuodėmes“ 
kad ne. Jie

sidėjo prie jų suorganizavimo. Už 
tai mes esame labai dėkingi, čia 
parodomas tikras nuoširdumas, bro
liškumas. Bet kai kur šito nuoširdu
mo dar trūksta. Yra atsitikimų, kad 
klebonui nepatinka, jeigu stovykloj 
Prūsų lietuvis evangelikų vaikams 
daro tikybos pamokas. Rodos, kad 
dvasiškiai turėtų tik džiaugtis, kad 
vaikučiai tikybos pamokomi (visvien 
kokios tikybos jie būtų). Aš žinau, 
kad katalikų Bažn. vyriausybė 
smerkia tai, kąs kelia tikybinę ne
santaiką. Ir čia būtų galima kalbėti 
apie „antipatijas“, kurios liko dar iš 
tų laikų, kada dalis evangelikų ku
nigų Lietuvoj buvo vokiečiai, arba 
pet Vokietijos piliečiai, skelbę, kad 
evangelikas — tai vokietis. Bet aš 
manau, kad laikai tiek (pasikeitė, 
jog jau vietoj antipatijų turėtų 
reikštis simpatijas. .

O labai verta susidomėti ir mūsų 
broliais lietuviais iš pietnemumo 
krašto. Jie taip pat yra lietuviško 
kraujo žmonės, net ir tuomet, kai 
motinos kalbos nebemoka. Gal kas 
pamanys, kam jie mums reikalingi? 
— Jie mums yra labai reikalingi.

meris savo poemą „Vytauto sūnūs“, 
VIII klasės mokinė I. Matulionytė 
prozinį vaizdelį „Vakaras“, 
C. Senkevičius — satyrinę 
„Cirkas“.

Tarp skaitymų mergaičių 
tas dainavo lietuviškas ] 
daineles. Meninė programa 
baigta tautiniais šokiais, kuriuos 
atliko gimnazijos tautinių šokių liet, stovyklos paštą, kuris jo va- 
grupė, vadovaujama mokyt. Laimos 
Senkevičienės - Žiliūtės. Minėjime 
dalyvavo- gimnazijos mokytojai,' mo
kiniai ir gausus Watenstedto lietu
vių bendruomenės būrys.

Dalyvis
ARGENTINOJ PASIŽYMĖJO 

SMUIKININKE
muzikos licėjaus „Belgrano“ stu

dentė A. Neniškytė, kuri groja, licė
jaus koncerte. A. Neniškytę gerai o anksčiau 
įvertino spauda.
AMERIKOS LIETUVIS BARITONAS metU veiklos sukaktuves.

Algirdas Bražys dainuoja Čikagos JAV LIETUVIŲ MENO CENTRAS 
tos meninę-literatūrinę dalį savo operoje.
kūrybos skaitymu atidarė poetas solistas Amerikos operose.
Juozas Mikuckis. Toliau skaitė žys turįs gražų balsą ir gebąs vai- turi per 20 chorų ir grupę žymių
gimnazijos inspekt. poetas F. Brei- dinti.

mokyt, 
baladę

sekste- 
liaudies 

i buvo

FLENSBURGE VEIKIA LIETUVIŠ
KAS PASTAS

Ilgą laiką Mūtzelburgo liet, sto
vyklos Flensburge gyventojai vargo 
su korespondencijas išsiuntimu, nes 
reikėdavo kelis kilometrus eiti į 
vok. paštą. Tai matydamas p. J. 
Strazdas, savo iniciatyva, gyvento
jų patogumui, įsteigė Mūtzelburgo

per mažai darė žygių, arba negalė
jo nieko padaryti dėl komplikuotos 
politinės padėties. Klaipėdos krašto 
vokiečiai,gaudami paramos išVokie- 
tijos valdžios, išnaudojo autonomiją 
ne krašto gerovei, bet piktam. Vie
tiniai lietuviai suskilo: viena dalis 
ėjo su vokiečiais, kita su Lietuvos 
vyriausybe. Iš tų laikų pasiliko lie
tuvių santykiuose kai kurių „anti
patijų“.

Dabar gyvenimas išlygino viską. 
Praktiškai nėra ir autonomijos, nors 
juridiškai ji dar ir egzistuoja. „Susi
pratę“ ir kiti Klaipėdos krašto lie
tuviai visi atsidūrėme svetimam 
krašte ir. vargstame. Tiems, kurie 
anksčiau flirtavo su vokiečiais, nacių 
valdžioje pasidarė aišku, kad ne 
„susipratę“ Klaipėdos krašto lietu
viai, bet jie klydo. Prie to prisidėjo 
dar ir vakarų Vokietijos gyventojų 

. kietaširdiškumas, kurį 
pabėgėliams, o ypač

■ vokiečiams parodo. Ar 
anuos „nesusipratusius“ 
atstumti, kada jie savo 
apgailestauja? Žinoma,

, yra mūsų tikri broliai lietuviai, b ne 
atėjūnai. Kas iš mūsų neklydo? Mūsų tauta yra maža, dėl to reikia 
Kaltos buvo čia politinės ir ekono
minės sąlygos, kuriose mes gyve
nome.

Tik maža dalis Klaipėdos krašto 
lietuvių pateko į lietuvių stovyklas 
čia Vokietijoj, daugumas jų gyvena 
išsisklaidę tarp vokiečių. Dalį sto
vyklose esančių dar išskryningavo. 
Yra vilties, kad išskryninguotieji 
Klaipėdos krašto lietuviai gaus iš 
IRO DP statusą, kad ir be globos. 
Gali būti, kad šitie nuostatai bus 
taikomi ir lietuviams iš Prūsų Lie
tuvos (Tilžės, Ragainės, Gumbinės ir 
t t.). Norint gauti DP statusą, reikia 
paduoti prašymą ir šiaip reikalingus 
formalumus atlikti. Nevisi žinos, 
kaip susitvarkyti. Čia jiems gali 
daug padėti mūsų broliai stovyklose 
— komitetai. Manau, kad broliai iš 
Didžiosios Lietuvos tikrai neatsisa
kys padėti šitiems vargo iškankin
tiems žmonėms. Nereikia laukti, kol 
jie į komitetus kreipsis. Ne visiems 
galima pranešti, kad jie kreiptųsi. 
Spauda ne visus pasiekia. Ar tada 
nebūtų gražu, kad mūsų pareigūnai 
patys imtųsi iniciatyvos juos para
ginti ir pamokyti.

Dalis 
turėjo 
Dabar 
lankyti
taip pat germanizuojami, kaip kai
zerio ir nacių laikais. Ir tai dažnai 
yra vaikai tų tėvų, kurie visą savo 
gyvenimą prieš lietuvių germaniza
vimą kovojo! Tai yra tiesiog trage
dija. Yra tokių atsitikimų, kad kai 
kurie vaikai galėjo, nors už stovyk
los ribų gyvendami, ir toliau lan
kyti lietuvių mokyklas- stovyklose. 
Ir čia komitetai labai gražiai patar
nautų tėvynei, jeigu sudarytų sąly
gas, kad išskryninguotų Klaipėdos 
krašto lietuvių vaikai vėl galėtų 
lankyti lietuvių mokyklas. Bet ir čia 
būtų 
išeitų 
mūsų

Iš
teko pastebėti daug nuoširdumo Ma
žosios Lietuvos lietuvių atžvilgiu. 
Pav., Pinneberge skautų kapelionas 
klausė, mane, J kokį evangelikų 
kunigą reikia jam kreiptis dėl evan- lietuviais būtų užmegsti, o ne laukti, 
gelikų skautų dvasiško aprūpinimo. 
Arba Britų zonoj W. stovyklos 
klebonas padarė savo apylinkės ne 
stovykloj gyvenančių Mažosios Lie
tuvos lietuvių sąrašą ir taip pat pri-

išskryninguotų klaipėdiečių 
mokyklinio amžiaus vaikų, 
šitie vaikai yra verčiami 
vokiečių mokyklas. Jie ten

visus jos narius suburti. Aš esu ti
kras, kad ateis laikas, kad visa Ma
žoji'Lietuva bus sujungta su Lietu
vos valstybe. Bet mums jos niekas 
neduos be to krašto gyventojų. Ne 
nuo mūsų priklausys, ar mes jų 
norime, ar ne. Galingosios valsty
bės, kurios priskirs Mažąją Lietuvą 
prie Lietuvos, išspręs ir to krašto 
senųjų gyventojų- likimą. Žmonės, 
kurie iš ten atbėgo į Vakarų Vokie
tiją, šitam labai tirštai apgyventame 
krašte nepasiliks. Ir Londono 
užsienių reikalų ministerių kon
ferencijoj šiuo klausimu aiškiai 
pasisakyta. Mažosios Lietuvos 
lietuvius, vis tiek kur jie be
būtų, reikia draugiškai priimti, ypač 
tėvynėj, nes juk tai jų tėvų kraštas. 
Kitaip reikia elgtis su vokiečiais 
atėjūnais . ((Salcburgiečiais), kurie 
nacių laikais buvo išdidūs ir gyrėsi, 
kad jie ir jų tėvai su vietiniais lie
tuviais nesimaišę. Šitie buvo lietu
vių skriaudėjai, ir rpums jų nerei 
kia. Manau, kad jų laikysena 
jiems neturėtų leisti nė galvoti apie 
grįžimą į mūsų 
reikia sudaryti 
grįžti į Lietuvą 
karų Vokietijoj
lietuviai. Jų ten nemažai yra. Daug 
jaunų Prūsų 
skutimus 50 
vynę palikti, 
Darbininkus,
kus ir amatininkus vokiečių valdiš
kos įstaigos, kad Mažojoj Lietuvoj 
vokiškumą sustiprintų, pasikvies
davo iš Vokietijos. O to krašto 
gyventojai buvo priversti darbo ieš
koti vakarų Vokietijos anglių ka
syklose ir fabrikuose (Rheino ir 
Ruhrtf kraštuose), kur jų gana daug 
gyvena. Jų tarpe yra daug visokių 
specialistų ir meisterių, kurie Lie
tuvos atstatyme būtų labai nau
dingi. Tam tikrą žmonišką „skrynin
gą“ padarius, turėtume reikalingą 
skaičių Mažosios Lietuvos gyvento
jų. Nors dalis jų ir,yra nuo lietu
viškumo atitolę, bet vis dėlto jie 
būtų kilme lietuviai.

Dėl to jau čia Vokietijoj reikia 
viską daryti, kad santykiai su Prūsų

tėvynę. Bet už tai 
sąlygas, kad galėtų 
jau nuo seniau va- 
gyvenantieji Prūsų

dovaujamas veikia sėkmingai. Pa
žymėtina, kad paštas už savo pa
tarnavimus iš stovyklos gyventojų 
jokio atlyginimo neima.

Gaila, kad -sto.vyklos paštas dar 
. neperėmė spaudos platinimo, kurs 
būtinai yra tvarkytinas. Br. D.

BIRUTES CHORUI 40 METŲ
Čikagos lietuvių Birutės vardo 

choras, kurj dabar veda J. Byanskas, 
vedė M. Petrauskas, 

gruodžio 7 dieną minėjo savo 40-ties

labai geistina, kad raginimas 
iš mūsų ir kad jie pajustų 
nuoširdumą.
katalikų kunigų pusės man

Tai jau kelintas lietuvių 
A. Bra-

Tai yra Čikaga, kurioje gyvena 
per 100 tūkstančių lietuvių, kurie

solistų.

lietuvių jau per pa
metu turėjo savo tė- 
nes ten nerado darbo, 
tarnautojus, valdinin-

kol grįšime į tėvynę. Jau dabar jie 
turi būti traktuojami kaip Lietuvos 
piliečiai, kaip mūsų broliai. Iš šito 
galo jau čia išeivijoj reikia pradėti 
Lietuvą kurti. E. S.

(Tęsinys iš nr. 2)
„Jus prisimenate, daktare, pulko 

arklių lenktynes šį pavasfirį?“ — 
tyliai, liūdnai prabilo mergaitė, vis 
tebežiūrėdama į žaidžiančią liepsną 
krosnyje.?

Aš tik linktelėjau, nors ir to jai 
nereikėjo, nes ji nežiūrėjo į mane. 
Ji gyveno tuo momentu tik viena 
pati su savimi ir iš savo slaptos 
žaizdos skaitė savo atsiminimus, 
kurie atgaivino ir mano atminty jau 
pradėjusius blukti vaizdus.

Lenktynių dienos vakare buvo di
delis pulko karininkų balius, kurį 
globojo Danguolės tėvas. Mergaitė 
pirmą kartą gavo vakarinę suknelę 
ir galėjo lydėti tėvą į balių.

Įžengiančius į salę sutiko valso 
muzika. Danguolė net nežinojo, kad 
jos tėvas taip puikai šoka. Jis nešte 
nešė ją per salę ant rankų, šypso
josi jai ir žiūrėjo tokiu susižavėjimu 
į jos akis, kad ji nė pati nežinojo, 
kodėl turėjo rausti.

Pasibaigus valsui, tėvas kavalie
riškai pabučiavo mergaitei ranką. 
Ji tik trumpai aiktelėjo. Tėvas pri
traukė ją tada prie savęs ir pakuž
dėjo šelmiškai į ausį: „Tai buvo ta
vęs pakėlimas iš mergaitės' į suau
gusią damą, mano žavingoji dukra“.

Kai jis vedė mergaitę ilgu kori
doriumi į šalutinę salę, dideliuose 
veidrodžiuose ji ieškojo pati savęs. 
Ji buvo be galo patenkinta savimi 
lengvutėje rožinėje suknioje, pa
puoštoje dirbtinais obelų žiedais ir 
tamsiai raudono pliušo plačia juos
ta. Kai nauji muzikos garsai priža
dino' ją iš apsvaigimo, ji pastebėjo 
daugybę žvilgsnių, nukreiptų į save. 
Jie kaitino jos veidą, kaklą, krūtinę, 
ir pagaliau, tarsi pavargę nuo 
trykštančio mergaitės grožio, ilsėjosi 
ant obelų žiedų, įsegtų į tamsius jos 
plaukus. Mergaitė buvo visiškai su
mišusi, kai tėvas įvedė į vieną salę, 
kur sėdėjo keletas jaunų karininkų. 
Vienas iš jų sutiko juos salės vi
duryje.

„Leitenantas M., laimėjęs lenkty
nėse pirmąją jojimo premiją" — 
trumpai pristatė tėvas dukteriai 
juos sutikusį karininką.

Daugelio moterų pavydui beveik

visą vakarą Danguolė praleido lei
tenanto globoje. Jis daug kalbėjo 
apie arklius, apie lenktynes, bet 
nieko apie save. Leitenantas ne
klausė nieko ir mergaitės. Šoko daž
niausiai tylėdami, nes mergaitė 
vengė jo juodų akių žvilgsnio.

Vėlu buvo, kai mergaitė su tėvu 
grįžo namo. Prie jos miegamojo du
rų tėvas ją sulaikė. Jis daugiau 
neišdykavo ir nebuvo toks linksmas, 
kaip baliuje. Jo žvilgsnyje buvo rū
pesčio ir savotiškos baimės, tarsi, 
jis tik dabar būtų pamatęs, kad jo 
duktė jau nebebuvo vaikas.

Danguolė stovėjo prieš tėvą ne
byli, nes ji nejautė tėvo žvilgsnio, 
nors tėvas žiūrėjo į ją. Jo žvilgsnis 
tarsi, atsimušė į dukterį, lūžo ir 
grįžo į' jo sielą, paryškindamas tik 
jam vienam matomo kito vaizdo 
bruožus.

—Tokia pat buvo tavo motina, 
kai aš ją pirmą kartą pamačiau — 
daugiau sau, kaip jai pasakė tėvas. 
Jo nuostabiai pilkos akys apsi
blausė.

-s- Štai ji — įspraudė jai kažką Į 
ranką ir pranyko savo darbo kam
bary.

Iš mažo paveiksliuko žiūrėjo į 
Danguolę jauna mergaitė lengvoje 
vakaro suknioje, papuoštoje obelų 
žiedais ir plačia juosta aplink laibą 
taliją.

Tėvas buvo teisus. Danguolė buvo 
labai panaši į aną mergaitę nuo
traukoje. Kai ji nuėjo pasakyti tė
vui labanakt, jis sėdėjo savo įse
gamame minkštame fotelyje, pa
skendęs mintyse ir tirštuose cigare
čių dūmuose.

Danguolės žingsnių jis negirdėjo. 
Jai prisiartinus, jis krūptelėjo, lyg 
būtų pamatęs tą patį vaizdą realy
bėje, kuris buvo jo mintyse. Dan
guolė suprato, kad jis tuo momentu 
gyveno su jos motina.

Buvo nuostabi pavasario naktis. 
Iki pradėjo brėkšti, mergaitė išsė
dėjo prie atviro lango savo kambary. 
Miesto! sode triukšmingai giedojo 
lakštingalos. Šiltas vėjas glamonėjo 
juodais siluetais virtusių medžių 
viršūnes. Aukštam dangaus skliaute

NEATŠAUKIAMA S SPRENDIMAS
MARIŲ ŽUVĖDRA

degė žvaigždės. Buvo karštos birželio dienos. Tė-
Danguolė buvo išvargusi, bet ne

galėjo atsitraukti nuo lango. Naktis 
nepaleido jos iš savo glėbio. Naktis 
jungė jos praeitį su paslaptinga 
ateitimi. Mergaitė jautė, kad kažkas 
įvyko jos viduje. Ji jau nebuvo dau
giau ta pati. Ir praeities nebuvo taip 
pat galima grąžinti, nors ją nuo 
mergaitės teskyrė dar tik kelios va
landos.

Vėlybą rytą Danguolę pažadino 
jos senutė auklė su didele puokšte 
raudonų tulpių.

— „Mano žavingajai šokėjai“ ... 
—perskaitė Danguolė vizitinėje 
kortelėje, ir džiaugsmo banga už
liejo jos jaunutę širdį. Iš kiekvieno 
tulpės žiedo žiūrėjo į ją juodos lei
tenanto akys. Ir jai pasidarė neramu, 
kaip padarius nusikaltimą. Mergaitė 
buvo jau gavusi ne kartą gėlių iš 
tėvo draugų. Su jomis ji skubėdavo 
pas savo tėvą. Šitų gi . . . — mer
gaitė juto, kad neturėtų drąsos pa
rodyti tėvui. Iš viso jis neturėjo 
nieko apie tai žinoti. Ir su baime, 
kad kas jų nepamatytų, mergaitė 
užrakino raudonų tulpių puokštę Į 
savo rūbu spintą. Jo vaizdo tačiau 
negalėjo niekur užrakinti. Jis per
sekiojo ją, nors leitenantas ilgesnį 
laiką nesirodė. Tėvą apie jį klausti 
nedrįso. Net pradėjo jo vengti, kad 
iš jos akių tėvas neišskaitytų tos 
naujos paslapties, kurią ji nešiojosi 
savo širdy. Tėvas neatkreipė į tai 
dėmesio, mergaitės užsidarymą ir 
susirūpinimą laikydamas savaime 
suprantamu dalyku prieš baigiamuo
sius egzaminus.

Gimnazijos išleistuvėse Danguolė 
vėl sutiko leitenantą. Ji buvo lai
minga, kaip niekados dar gyvenime. 
Vėliau leitenantas lankydavosi pas 
jos tėvą įvairiais prie pulko stei
giamo žirgyno reikalais. Danguolė 
kartais su juo skambindavo pianinu.

vas kelioms dienoms išvažiavo. Su 
rankdarbiu rankose vaikščiojo Dan
guolė iš vieno kambario į kitą, ne
rasdama sau vietos nuo ją kanki
nančio jausmo, kurio ji nemokėjo 
pavadinti. Jai buvo kažko liūdna, 
kažko ilgu, kažko baisiai neramu. 
Jos mintys pradėjo nesulaikomai 
bėgti paskui išvažiavusį tėvą, lyg 
ieškodamos pas jį pagelbos, lyg iš 
baimės, kad jam kas bloga neatsi
tiktų.

Tas keistas bevardis jausmas va
landa iš valandos augo. Kai su
skambėjo telefonas, jis buvo jau 
pasiekęs tokio laipsnio, kad Dan
guolė, nebepasitikėdama savo jėgp- 
mis, turėjo pirma atsisėsti, kol įs
tengė pakelti ragelį.

Kai vietoj jos vaizduotės sukurtoą 
baisios žinios, išgirdo leitenanto 
kvietimą išvažiuoti baidare į ežerą, 
tarsi sunkus akmuo nuriedėjo nuo 
jos krūtinės, kartu nunešdamas lei
tenantui jos sutikimą.

Pūtė silpnas vėjas, sukeldamas 
ežero paviršiuje mažytes sidabrines 
bangas. Tokiomis pat mažytėmis 
bangomis vilnijo žalių rugių laukas 
vienoje ežero pakrantėje.

Irtis nereikėjo. Baidarė plaukė 
■pavandeniui. Leitenantas sėdėjo 
baidarės gale priešais Danguolę. Jis 
tylėjo. Mergaitė taip pat nerado 
žodžių. Pagaliau tyla pasidarė slė- 
gianti, ir jis šiltu baritonu pradėjo 
dainuoti. Danguolė matė jo juodose 
akyse degančias besileidžiančios 
saulės žaras. Ją vėl pradėjo apimti 
tas pats keistas jausmas.

Temo, kai Danguolė grįžo su lei
tenantu namo. Visi kambariai buvo 
tušti ir nejaukūs, Eidama per savo 

’tėvo darbo kambarį, Danguolė 
turėjo kelias minutes sustoti ties di
deliu savo motinos portretu. Nepa
žinusi savo • motinos, mergaitė nie

kados jos nesiilgėjo. Motinos pa
veikslas buvo jai svetimas. Bet da
bar jautė, kad kažkas ją su paveiks
lu rišo. Mergaitei atrodė, kad moti
nos veidas buvo pilnas švelnaus 
rūpesčio, liūdesio ir užuojautos jai. 
Dar daugiau. Jai atrodė, kad kažkas 
nematomo, tačiau aiškiai jaučiamo 
stovėjo arti, arti už jos. Ir tikrai ji 
pajuto rankas, kietai suspaudžian- 
čias jos pečius. Danguolė aiktelėjo 
iš baimės.

„Atleiskite, panele Danguole, bet 
aš pasigedau Jūsų.“ — pasiteisin
damas leitenantas paėmė mergaitę 
ir įvedė į kambarį, kuriame ji buvo 
leitenantą palikusi. Šviesa buvo ' iš
jungta. Tik muzika ir rausva ato
švaistė nuo radio aparato padarė 
kambarį gyvą ir svajingai paslap
tingą.

Sėsdama ant sofos, Danguole pa
juto ją apkabinančią leitenanto 
ranką. Jos liemenį degino, kaip 
įkaitinta geležis, bet mergaitė ne
drįso jos pašalinti. Nerasdama kitos 
išeities nuo jos išsivaduoti, Danguolė 
pirmoji pakėlė vyno stiklus, stovė
jusius priešais juos ant žemo sta- 
liukp . . .

Jis nedaug kalbėjo. Tik vis daž
niau ir dažniau bučiavo jos rankas, 
plaukus. Mergaitei buvo baisu. No
rėjo šauktis pagelbos, bet name 
nieko nebuvo. Buvo visur tuščia, 
tylu ir pilna šešėlių, kurie tą vakarą 
jai buvo toki baisūs. Mergaitei'svai- 
go galva nuo vyno, degė visas kūnas 
ir darėsi silpna. Mėgino atsistoti, 
bet pasidarė tamsu akyse ir ji pa
sviro. Viskas pradėjo aplink suktis..,

„Man rodos, aš dar šaukiau savo 
tėvą! ... — pasakė man Danguolė 
kiek patylėjusi ir jos balsas nutrū
ko. Per skruostus riedėjo didelės 
ašaros. Ji nesiblaškė, kaip pirma, o 
sėdėjo tyli su įsmeigtu žvilgsniu į 
vieną tašką, leisdama savo skaus
mui, kurį sukėlė prisiminimas, išsi
veržti ašaromis. Tai buvo jau nebe 
vaiko skausmas ir ašaros, o subren
dusios moters, kuri jau buvo supra
tusi visą savo nelaimės didumą.

Bet jos smulkus veidelis dar buvo 
vistiek toks vaikiškas, kad aš jai

pajutau gilią užuojautą ne kaip mo
teriai, bet kaip kūdikiui. Juk ar ji 
nebuvo kūdikis, kuri su baisiu 
siaubu leido viskam įvykti, nes ne
turėjo drąsos iš pradžios pasiprie
šinti.

— Mano mažyte, aš tikiu, kad 
leitenantas M. Jus myli — kiek ga
lima švelnesne forma kreipiausi į 
mergaitę, norėdama išvengti tiesio
ginio priminimo, kad letenantas tu
rėtų ją vesti.

Mergaitė tik papurtė galvą. Buvo 
aiškiau už žodžius, kad jokio išsi
gelbėjimo čia negalima ieškoti.

Kai aš' nežinojau, ką daugiau ša
kyti, mergaitė vėl pradėjo iš naujo. '

Slinko dienos ir savaitės, o leite
nantas M. pas juos nesirodė. Mer
gaitė ištisas dienas vaikščiojo gat
vėmis. Jo nebuvo niekur matyti. 
Žuvo, kaip ugny.

Prieš kelias dienas, grįžusi iš 
miesto, rado savo ‘tėvą prie telefono. 
Iš atskirų sakinių nuotrupų Dan
guolė suprato, kad buvo kalbama 
apie būsimus pulko manevrus.

„Panelė Danguolė!? . . . Ačiū, ji 
sveika, kaip visados ... — išgirdo 
Danguolė tėvo žodžius, kuriuose bu
vo jaučiamas aiškus tėvo nustebimas 
lyg kas būtų su baime teiravęsis 
apie jos sveikatą. Mergaitei pradėjo 
smarkiai plakti širdis. Ji sustojo ties 
praviromis tėvo kambario durimis.

„. . . tai jau tarnybinis reikalas. 
Pirmiausia laukiu Jūsų vizito. Kaip? 
Žinoma . . . savaime suprantama... 
kartu su žmona. A? be išsisukinėji
mų . . , Laukiu . .

Mergaitė ilgiau negalėjo klausyti 
linksmo tėvo balso ir pabėgo į savo 
kambarį.

— „Ne! . . . jis, ne jis! . . .Negali 
būti jis!“ ... — stengėsi save ap
gaulingai įtikinti.

Prasidarė durys. Jose stovėjo tė
vas su atvira šypsena kilnaus žmo
gaus, už kurią ji galėtų atiduoti 
visą savo gyvenimą.

„Na, mano dukra, turėsime sve
čių. Leitenantas M parsivežė savo 
šeimą ;geriau sakant, savo jauną 
žmoną. Pakviečiau juos vakarui ...

(b. d.)
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SUSIORGANIZAVO BELGIJOS LIETUVIAI
1947 m. gruodžio mėn. 28 d. Briu- tės = 460 fr. mėnesiui, be jokių 

selyje įvyko Belgijos lietuvių atsto
vų suvažiavimas. Iš vietovių nuo 
50 lietuvių buvo atsiųsta po vieną 
atstovą.

Suvažiavimą atidarė BALF-o įga
liotinis Belgijai kun. Julius Danaus
kas.

Įstatų projektą referavo Adolfas 
Burba. Pagrindan paimtas Vokieti
jos lietuvių statutas. Po ilgų disku
sijų projektas priimtas ir nutarta 
pasivadinti Lietuvių Bendruomene 
Belgijoje. Kur tik yra keli lietu
viai, steigti būrelius, kurie priklau
sys skyriui, o kur kelios dešimtys 
lietuvių, steigti skyrius. Skyriai 
priklauso Centro Valdybai. Kiek
vienas dirbantysis mokės po 10 fr. 
mėnesiui nario mokesčio. Už at
skirus patarnavimus valdyba galės 
imti tam tikrą mokestį. Centro 
Valdyba palaikys tamprų ryšį su 
VLIK.

Įstatai nutarta įregistruoti ir pa
skelbti Belgijos vyriausybės žiniose, 
kad centro ir skyrių valdybos turė
tų teisinius pamatus. .

„Gimtosios Šalies“ reikalu kalbėjo 
„Sėjos“ draugijos atstovas kun. Da
nauskas. Jis atvaizdavo sutiktus 
sunkumus leidžiant Belgijos lietu
viams laikraštį. Priimtas dėmesin 
A. Burbos pasiūlymas „Gimtąją Ša- 

' lį“ siųsti Vokietijoj likusiems lietu
viams, o iš ten mainais gauti lietu
viškų laikraščių, knygų ir kitokios 
spaudos.

Pasaulio lietuvių sąjungos reikalu 
kalbėjo stud. J. Leliūnas. Jis ragi
no rinkti lėšų Lietuvos išlaisvinimui.

Lietuvių šalpos apyskaitą davė 
BALFO įgaliotinis Belgijai kun. Da
nauskas.

Emigracijos reikalais kalbėdamas, 
S. Paulauskas pareiškė, kad IRO 
angliakasius nelaiko emigrantais, 
bet tik laikinai išvykusiais darbams, 

■ ir siūlė daryti žygių, kad lietuviai 
angliakasiai būtų tam pačiam dar
bui perkelti į Kanadą, nes belgai ne
silaiko duotų pasižadėjimų.

Išrinktoji Centro Valdyba pasi
skirstė pareigomis taip: pirm. kun. 
J. Danauskas, vice-pirm. A. Burba, 
sekret. J. Mališka, • Iždininkas S. 
Kliauga ir spaudos bei švietimo 
kalų vadovas stud. J. Leliūnas. 

Į revizijos komisiją — kun. 
Gaidamavičius, dr. Mironaitė ir 
rašiūnas.

Nutarta pasveikinti VLIK 
BALF-ą, o savo nutarimus pasiųsti 
IRO ir Belgijos darbo bei švietimo 
ministeriams.

Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjimą nutarta ruošti 15 d. 
vasario sutelktomis jėgomis 
lyje, o provincijos lietuvių 
jose — vasario mėn. 22 d.

Suvažiavimas baigtas 
Himnu.

Suvažiavimui pirmininkavo 
Paulauskas, o sekretoriavo 
ka ir A. Banaitis.

Į suvažiavimą buvo 
Belgijos vyriausybės 
p. Donvil.

baldų. Čia butai įrengti buvusiuos 
rusų, paskui vokiečių karo belaisvių 
barakuos — po 2 kambarius ir vir
tuvę, barake 4 tokie butai), į nebu
vimą skalbyklų ir šeimoms nusi
maudyti vietos.

Slaptu balsavimu į Liežo skyriaus 
valdybą išrinkti: pirm. Paulauskas, 
vice-pirm. — Gajauskienė, sekr. — 
Dulkė, kas. — Gricius ir meno bei 
kultūros vadovė — Gudaitienė. Rev. 
kom. pirm. Mažeikis ir nariais Ka
činskas ir Sadauskas. Z.

MOKSL. ATEITININKŲ IDEOLO
GINIAI KURSAI BLOMBERGE
Š. m. sausio mėn. 4—5 d. d. Blom- 

berge įvyko rajoniniai ideologiniai 
kursai moksl. at-kams. Buvo • at
stovaujamos 6 anglų zonos gimna
zijos. Šių kursų rengimo iniciaty
vos ėmėsi r M.A.S. Blombergo . rajo
no Taryba, padedant vietos sto
vyklos komitetui, at-kams sendrau
giams ir prijaučiantiesiems. Kursų 
tikslas — išryškinti at-kų uždavi
nius tremty ir įsisąmoninti savo 
pagrindinius principus. Kursai

PROBLEMATIŠKOS GALIMYBES EMIGRUOTI URUGVAJUM
Urugvajiečiai malonūs ir simpa

tingi žmonės. Demokratinės laisvės 
čia daugiau, nei kitose Pietų Ameri
kos valstybėse.

Socialiniu atžvilgiu Urugvajus pa
žangus kraštas ir darbininkų reika
lai apsaugoti atatinkamais įstaty
mais. Plačiai teikiama nemokama 
medicinos pagalba ir gerai sutvarky
tas pensijų klausimas. Mokslas vi
sose valdiškose, netik pradžios, bet 
ir vidurinėse mokyklose ir universi
tete, nemokamas.

rei-

dr.
Ja-

Briuse- 
koloni-

Tautos

J.
Stepas 
Mališ-

atsilankęs 
atstovas 

Z.

APYLIN-

d. Tilleur

įvykių apžvalgą ir vietos kroni- 
„Sėjos“ atstovas pažadėjo, kad. 

tik bus įmanoma, prie „G. Š.“ 
leidžiamas savaitinis priedas,

TARPTAUTINIO TREMTINIŲ KO
MITETO SUVAŽIAVIMAS

Gruodžio 8 d. Mūnchene įvyko 
Tarpt, tremtinių ir polit. pabėgėlių 
komiteto metinis suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 13 tautybių centri- 

, nių komitetų atstovai. Suvažiavimas 
t vienbalsiai priėmė sekančią idėjiš- 

kai-politinę deklaraciją:
„Valstybinė nepriklausomybė ir 

Rytų bei Vidurio Europos politinė 
laisvė yra vyriausias siekis mūsų, 
kaip politines emigracijos, suburiąs 
mus į bendrą darbą. Stovėdami 
ant vakarų krikščioniškosios civili
zacijos pagrindo, visiškai solidari- • 
zuoįamc su Jungtinių Valstybių ir 
Vakarų Europos demokratijų sieki
mais. nukreiptais prieš komunizmą 
ir jo pastangas įsiviešpatauti pasau
lyje. Esame pasiryžę visomis išga
lėmis paremti kovą su komunizmu, 
kad užtikrinus visam pasauliui, o 
taip pat Suomijai, Estijai, Latvijai, 
Lietuvai, Gudijai, Lenkijai, Ukrainai, 
Kazokijai, Gruzijai, Armėnijai, 
Azerbeidžanui, Šiaurės Kaukazui, 
Rumunijai, Krymui, Čekijai, Slovu 
kijai, Vengrijai, Turkestanui, Bulga
rijai, Jugoslavjai laimėjimą žmo
gaus laisvės, te.sės ir teisingumo 
principų. Be šių tartų laisvės ir ne
priklausomybės nėia ir nebus pa
stovios taikos pasaulyje. Rytų-Vi- 
durio Europos, kaip savarankiško 
veiksnio, ateitį Europos tautų ben
druomenėje matome tik tą Europos 
dalį suorganizavus, kaip patvarų 
Europos pusiausvyros veiksnį, pa
remta .siekimų ir veiklos darnumu 
bei vieningumu“.

Toliau vienbalsiai buvo priimti 
įvairių septynių komisijų pasiūly
mai. Nauju Tarpt, tremtinių komi
teto pirmininku išrinktas prof. kun. 
Nakadšidze (gruzinas). Gerter. sek
retoriumi buvo perrinktas mag. R. 
Ilnickis (ukrainietis). (LTB)

PABALTIJO VYR. KOMITETŲ 
PIRMININKŲ KONFERENCIJA 

GEISLINGENE
Gruodžio 15 d. konferencijoje da

lyvavo prof. Ein (estas), prof. Vitols 
(latvis) ir prof. A. Gylys (lietuvis). 
Konferencijoje buvo svarstyta ir nu
tartą:

Skryningo reikalu: įteiktas IRO 
Ženevoje raštas, kuriame prašoma 
išaiškinti tikrąjį skryningo tikslą ir 
būdus. Kol negautas atsakymas, 
stovyklos, kurios turi pagrindo neiti 
į skryningą, prašo savo Area-jų ati
dėti skryningą tol, kol 
iš Ženevos atsakymas.

Emigracijos reikalu: 
tautos daro žygių IRO 
politiniuose organuose teisę be eilės 
emigruoti į JAV ir Kanadą.

Dėti pastangas per mūsų pasiunti
nybes JAV, kad mūsų šalpos orga
nizacijos Amerikoje turėtų savo 
stovus prie IRO ir EUCOM-o.

Rūpintis turėti savo tautinius 
stovus IRO Area-jose ir zoninėje 
Heidelberge.

Zonduoti mūsų Vyr. Komitetų 
galižavimo galimybes.

Stengtis tarpusavius nesusiprati
mus likviduoti apylinkių komitetuo
se. ’Neobjektyvius’pareigūnus paša
linti. Vietoje nepasisekus išaiškinti, 
pranešti atitinkamos tautos Vyr. ko
mitetui, kad jis imtųsi žygių sutvar
kyti savo piliečius, kaip tai buvo 
Bambergo ir Butzbacho bylose.

Maisto pagerinimui įteikti

bus gautas

Pabaltijo 
ir kituose

at-

ai

le-

Blombergo stov. St. Šimkaus vardo choras su savo dirigentu Albertu 
Vaičiulėnu vidury. Dabartiniu metu choristų sąstatas truputį pasikei

tęs dėl nuolatinės emigracijos.

pradedami pamaldomis R. Kat. baž
nyčioje, kur visus dalyvius gražiai 
nuteikė Blombergo solistai Iz. Mo- 
tekaitienė ir P. Kovelis, akompa
nuojant prof. VI. Jakubėnui.

Visos 5 paskaitos kėlė ir nagrinė
jo ypač tuos pavojus, kurie gresia 
lietuviškam tremties jaunimui.

Darbo prezidiumą sudarė patys 
moksleiviai: pirmin. P. Gylys, sek
retorės R. Palkimaitė 
ževičiutė.

Kursai po 2 d'ienų 
kilminga vakariene 
salėje, kurioje dalyvavo ir daug 
svečių. Vakarienės metu progra
mėlę atliko kursų dalyviai mokslei
viai, padeklamuodami eilėraščių, 
padainuodami dainelių ir pašokę 
taut, šokių.. Pabaigai solistai I. 
Motekaitienė ir P. Kovelis padai
navo po keletą liet, dainelių.

A. P. B.

ir A. Ruba-

užsibaigė iš- 
.Burgerheim“

Darbininkų trūksta ir darbo ne
sunku gauti, tačiau uždarbiai paly
ginamai su pragyvenimo brangumu 
gan menki.. Iš savo uždarbio darbi
ninkas gali kukliai pragyventi. Su 
šeima pragyventi iš vieno žmogaus 
uždarbio sunku. Amatininkai ge
riau uždirba ir jų čia ypatingai 
trūksta. Inteligentams pritapti čia 

1 labai sunku, nes Urugvajuje pakan
ka savo intelektualų. Ūkiuose dar
bininkų sąlygos menkesnės nei mies
tuose, o nuosavam ūkiui įsigyti rei
kia nemažo kapitalo.

Pagal tik ką paskelbtą dekretą 
imigracijos sąlygos komplikuotos, o 
mūsų -pabėgėliams labai sunkiai 
prieinamos, nes Vokietijoje nėra 
Urugvajaus konsulų, o visus forma
lumus per juos tegalima atlikti. 
Bylą reikia užvesti per Urugvajaus 
konsulą, bet kompetentingas Vidaus 
reikalų minįsterijos valdininkas pa
aiškino, kad pas konsulą galima 
pradėti bylą per korespondenciją ir

ĮSTEIGTAS lbb liego 
KĖS SKYRIUS 

1948 m. sausio mėn. 4 
katalikų parapijos salėje įvyko Lie
tuvių Bendruomenės Belgijoje Liežo 
apylinkės skyriaus steigiamasis su
sirinkimas, kurį šeimininkų — tile- 
riečių vardu atidarę Stepas Paulaus
kas ir pakvietė pirmininkauti Kazį 
Gricių, o sekretoriauti Joną Dulkę.

Pranešimą apie įvykusį Briuselyje 
lietuvių atstovų suvažiavimą padarė 
Paulauskas.

„Sėjos“ draugijos atstovas- kun. 
dr. Gaidamavičius padarė pranešimą 
„Gimtosios Šalies“ reikalais. Gri
cius pageidavo, kad „G. S.“ eitų kas 
savaitę ir duotų naujausių pasauli
nių 
ką. 
jei 
bus

Nutarta, kiek sąlygos leis, vasario moksliniais daviniais pagrįstą 
15 d. dalyvauti Lietuvos Nepr. 30 
metų minėjime Briuselyje, o vasa- 
sario mėn. 22 d. rengti minėjimą 
Lieže-Tilleur su menine dalimi ir 
pobūviu.

Visuotiniai skyriaus narių susirin
kimai bus šaukiami kas mėnesį ir 
derinami su lietuviškomis pamaldo
mis.

Priimta rezoliucija Belgijos Vy
riausybės Kabineto Šefui Ponui 
Franz Vinęk, kurs 1947. I. 19—26 
d. d. pasirašė susitarimus su tarp
tautine DP delegacija, kad būtų pa
sirūpinta vaikų sveikatingumu, kad 
būtų išmokėtas vaikų priedas nuo 
darbo pradžios (moka tik nuo šeimų 
atvykimo į Belgiją dienos); kad bū
tų išmokėta 2000 fr. premija, kuri 
mokama belgams pradedant dirbti 
anglių kasyklose; kad būtų atkreip
tas reikiamas dėmesys į butų netin
kamumą ir peraukštą nuomą (Til- 
leur-Grosson kasyklų viengungiai 
gyvena po 10 vienam bute ir iš jų 
išlaikoma po 75 fr. kas dvi savai
tės = 1500 f r. mėnesiui, o vedusie
ji — po dvi šeimas vienam bute ir 
išlaikoma po 115 fr. kas dvi savai-

IRO 
me-

morandumą".
Išrūpinti karo invalidams DP 

sės ir pašalpą. (LTB).
NORINTIEMS ĮSIKURTI PRANCŪ

ZIJOJE
Kaip jau yra žinoma, iki šiol į 

Prancūziją yra įsileidžiama tik ang
lių kasimo ir žemės ūkio darbams. 
Reikia daryti žygių, kad Prancūzijo
je nebūtų varžoma pasirinkti darbą 
pagal savo profesiją ir jėgas.

Tiems žygiams daryti Vyr. Komi
tetas norėtų žinoti, ar atsirastų ir 
kiek atsirastų tautiečių, kurie norė
tų įsikurti Prancūzijoje, jei ten ga
lėtų rinktis tokį darbą, kurį pagal 
savo fizinį ir intelektualinį pajėgu
mą galėtų dirbti. Vyr. Komitetas 
prašo LTB apylinkes suregistruoti 
visus tuos tautiečius ir sudaryti var
dinius jų sąrašus, nurodant gimimo 
datą, profesiją ir adresą. (LTB)

IRO ATSTOVE HANAU RINKO 
ŽINIAS APIE INTELEKTUALUS 
Hanau stovykloje lankėsi iš Žene

vos IRO atstovė A. Vermeulen rinkti 
žinių intelektualų emigracijos rei
kalu. ’ (LTB)

tei-

Sr m. sausio 3 dieną po ilgos ligos mirė a. a. Juozapas PAKNYS, 
L.R.K. Vyr. Valdybos narys, b. Lietuvos Banko Valdytojas. L.R.K. 
Vyr. Valdyba tą liūdną žinią praneša lietuvių visuomenei ir reiš
kia gilią užuojautą Velionies žmonai ir šeimai.

L.R.K. Vyr. Valdyba

Tauriam jautrios širdies L.R.K. Vyriausios Valdybos nariui Juo
zui PAKNIUI mirus, jo žmonai, sūnums Stepui, Jurgiui, Juozui, 
Jonui ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

L. R. K. Vyriausias Moterų Komitetas

Buv. Žemės Tvarkymo Departamento Braižyklos Vedėjui vyr. 
matininkui Jurgiui Ziedoniui ir šeimai, buv. gimnazijos mokiniui 
Vytautui ZIEDONIUI tragiškai Žuvus, reiškia gilią užuojautą 
Maironio Vardo Lietuvių Gimnazijos Watenstedt’e Direktorius, 

mokytojai ir Tėvų Komitetas

BCT Lietuvių Skyriaus Socialinės Globos Vyr. ’ Inspektoriui Vik
torui Užupiui ir Dr. Aldonai Užupienei, jų mylimai dukreleie AL
DUTEI netikėtai mirus, didžio skausmo valandoje reiškia gilią 
užuojautą BCT. ir Š. R.-Vestf. Apygardos

. liet, atstovai, Švietimo Įgaliotinis

BCT Lietuvių Skyriaus Socialines Glpboš Vyr. Inspektoriui Vik
torui Užupiui ir Dr. Aldonai Užupienei,' jų'mylimai dukrelei AL
DUTEI netikėtai mirus, didžio skausmo valandoje reiškia gilią 

užuojautą , LTB Zoninė Taryba

P. P. Viktorą ir Aldoną Užupius jų skaudžiausioje gyvenimo va
landoje, mylimai dukrelei ALDYTEI mirus, nuoširdžiai užjaučia.

„Liet. Žodžio“ Redakcija ir Administracija

Liet. Raudonojo Kryžiaus Generaliniam Įgaliotiniui p. Viktorui 
Užupiui ir Poniai skaudžiausiojeliūdesio valandoje, mirus dukrelei 
ALDONAI, reiškiu gilią užuojautą

Mažosios Lietuvos Tarybos Pirmininkas E. Simonaitis

Gerb. ip. p. A. ir V. Užupius, mylimai dukrelei Aldytei mirus, 
liūdesio valandoje užjaučia BCT Gerbūvio skyr. tarnautojai

L. R. Kryžiaus Britų Zonos Įgaliotinį p. Viktorą Užupį, jo duk
relei ALDONAI-TERESEI mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

L. R. Kr. Papinhauseno skyrius

Liūdesio valandoje p. p. A. ir V. Užupius, jų dukrelei ALDYTEI 
mirus, užuojautą reiškia Gerbūvio Skyrius Blomberge

L.R.K. Gen. Įgaliotiniui p. V. Užupiui ir Poniai A. Užupienei 
skaudžioje nelaimėje, netekus vienturtės dukrelės a. a. ALDONOS, 
gilią užuojautą reiškia L.R.K. Augustdorfo sk. Valdyba

Gilią užuojautą reiškia Liet. Raudonojo Kryžiaus Generaliniam 
Įgaliotiniui p. Viktorui Užupiui, mirus dukrelei ALDONAI

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vyr. Revizijos Komisija

Gferb. p. p. A. ir V. Užupius, mylimai dukrelei ALDYTEI mi
rus, nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi Moterų Komitetas

Ponams Užupiams liūdesio valandoje dėl jų dukrelės ALDUTĖS 
mirties reiškia nuoširdžią užuojautą

. LTB Augustdorfo stovyklos komitetas

Beribio sielvarto kankinamus p p. A. ir V. Užupius, jų mylimiau-. 
šiai vienintelei dukrelei ALDUTEI, lyg ankstybam pavasario žie
dui, netikėtai nuvytus, nuoširdžiai užjaučia ir. drauge liūdi.

V. ir B. Aušrotai

Ponų A. ir V. Užupių skausmą dėl jų mylimos dukrelės ALDY-
TĖS mirties giliai užjaučia L. ir K. Jankūnai t

P. p. A. ir V. Užupius, neapsakomo skausmo valandoje, Jų my
limai dukrelei ALDYTEI TERESĖLEI mirus, nuoširdžiai užjaučia

Nauragiai

Didžiai Gerbiamiems Tautiečiams Aldonai ir Viktorui Užupiams, 
Jų' mylimai dukrelei ALDYTEI TERESĖLEI palikus šį pasaulį, reiš
kiame širdingą užuojautą Giedriai Giedraičiai

Ponų A. ir V. Užupių tėvišką skausmą, vienintelės dukrelės AL
DUTĖS netekus, giliai atjaučia Br. ir J. Paplėnai

Ponui Viktorui Užupiui ir Poniai skaudžiausioje jų gyvenimo 
valandoje, dukrai ALDONAI mirus, giliausią užuojautą reiškiame

Antanina ir Kęstutis Butkai

L. R. K. Įgaliotiniui Anglų zonai p. Užupiui ir Poniai, Jų my
limai dukrelei ALDUTEI staiga mirus, nuoširdžią užuojautą reiš
kia: Dičiūnai, Mainelienė ir Liutkevičiai

Aldoną ir Viktorą Užupius, mielajai dukrelei ALDYTEI mirus, 
skaudžiausioje nelaimėje nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Tamulaičių ir Mažeikų šeimos

Ponams A. ir V. Užupiam^ skaudžioje nelaimėje, vienturtei duk
relei ALDUTEI mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą

M. ir S. Vaitkevičiai

P. p. A. ir V. Užupiams juos ištikusioje nelaimėje, jų dukrelei 
ALDUTEI mirus reiškiame mūsų nuoširdžią užuojautą

Br. ir A. Pabedinskai

jau gavus principinį leidimą imi- 
gruoti reikėtų asmeniškai pas jį at
vykti, kad patikrintų, ar visi patiek
ti daviniai atatinka tikrenybei, ir 
tik tuomet išduotų vizą kelionei.

Urugvajaus konsulatai yra šiose 
yietose: Šveicarijoj gen. Konsulatas 
Ženevoje, Prancūzijoje — Bordeux 
ir konsulatai Paryžiuje, Havre, Bel
gijoje gen. Konsulatas Anvers, Olan
dijoj Amsterdame, taip pat yra koii 
sulatai Didžiojoj Britanijoj ir Italijoj.

Urugvajaus karjeros konsulas 
eventualiam emigrantui turi išduoti:

1) Certificado de Conducts o An- 
tecedenes, remiantis imigranto gy
venamosios vietos įstaigų liudijimais 
apie tai, kad nebuvo teismo baus
tas, nevalkata, negirtuoklis, netoxi- 
komanas. nesivertė paleistuvyste.

2) Certificado politico-social, kad 
emigrantas nepriklauso nacių, ko
munistų, anarchistų, organizacijoms.

3) Certificado de trabajo o de re- 
cursos. (darbo arba lėšų liudijimas), 
pagal diplomus arba liudijimus apie 
emigranto profesiją, iš kurių maty
tųsi, 
pats 
mą. 
mus 
bar
rėjimą, o dideli užstatai reikalauja
mi tik iš tų imigrantų, kurie neturi 
profesijos kaipo pragyvenimo šalti
nio. Tuomet reikia Urugvajaus ban- 
kan įnešti po 10.000 pezų (apie 5000 
dolerių) nuo asmens.

4) Certiįficado de, Rtorno. Paprastai 
reikalaujama įrodymo, kad emigran
tas eventualiai galėtų grįžti į savo 
kraštą. Vidaus reikalų Ministerijoj 
buvo paaiškinta, kad D. P. nuo to
kio reikalavimo gali būti atleisti 
Urugvajaus įstaigų nutarimu.

5) Certificado Sanitario. Sveika
tos liudijimą be konsulo turi pasi-

kad iš savo profesijos jis galės 
išgyventi ir išlaikyti savo šei- 
Pagal seniau veikusius įstaty- 
buvo reikalaujami užstatai. Da- 
pakanka įrodyti profesijos tu-

rašyti konsulato gydytojas. Per ko
respondenciją kreipiantis reikėtų 
pristatyti daktaro ar medicinos 
įstaigos išduotą liudijimą, o konsu
lato gydytojas tik vėliau patikrintų 
imigranto sveikatą. Taip pat reika
lingi liudijimai apie skiepijimą nuo 
raupų ir difterto.

Kreipiantis pas konsulą emigran
tas turi patiekti visus dokumentus, 
einant kuriais' konsulas galėtų iš
duoti visus šituos liudijimus, po 10 
urugv. pezų nuo asmens 
mos.

Daug kas rašo Lietuvos 
nybei ar savo giminėms 
stamiems Urugvajun, i 
affidavits arba darbo sutarčių. Šiuo 
reikalų Vidaus reikalų ministerijoj 
buvo paaiškinta, kad nei affidavltų, 
nei darbo sutarčių Urugvajus ne
praktikuoja. Čia Imigracijos polici
joj arba vidaus reikalų ministerijoj 
darbdaviai gali padaryti tik darbo 
pasiūlymą emigrantui ir tokia „ofer- 
ta de trabajo“ gali tik palengvinti 
teigiamą bylos išsprendimą. Todėl 
visi, kas nori atvykti Urugvajun, 
turi kreiptis .pas konsulus ir ten 
užvesti bylas. Savo raštuose kon
sului turi nurodyti gimines, jei 
tokius turi Urugvajuje, ir gali nu
rodyti, iš ko turi „oferta de traba
jo“, jei tokia būtų padaryta.

Urugvajaus vidaus reikalų mini
sterija įsileis tik tuos imigrantus, 
kurie atrodys jai naudingi šiam 
kraštui.

arba šei-

Pasiunti- 
bei pažį- 

prašydami

Lietuvos Pasiuntinybė 
Urugvajuje.

DP MENO PARODA
1948 metų sausio 18 d. 14,30 vai. 

Hannoveryje, Kersten muziejaus 
patalpose, atidaroma didelė DP 
meno paroda, kuri tęsis dvi savai
tes.

Mielus idėjos draugus, cand. med. dent. Onutę Prunskytę ir dok
torantą Petrą Jokubką, sukūrusius ateitininkišką šeimą, sveikina ir 
laimingo gyvenimo linki

Mūnsterio Universiteto Studentai Ateitininkai

Mielus collegas 
ką šeimos židinį,

O. Prunskytę ir P. Jokubką, sukūrusius lietuviš- 
nuoširdžiai sveikina ir linki lamės

Mūnsterio Universiteto Lietuviai Studentai

Idėjos Collegę stud. Bertašiutę Sigutę, susituokusią su med. 
cand. Užupiu J., nuoširdžiai sveikina ir saulėtos šeimyninės lai
mės linki >

Liet. Tremt. Stud. Varpininkų S-gos Centro Valdyba

PRANEŠIMAI
370. KASPARAS Aleksandras ir 

GALKONTIENĖ-Kasparaitė Vikto
rija iš Karklėnų.

371. BAČIULIS Juozas iš Sargė- 
nų.

372. MICHNEVICIUS Algirdas iš 
Kauno.

373. Inž. VASYLIUS Konradas su 
žmona Zene iš Šventosios, LUKO
ŠEVIČIENE Ona iš Biržų, ADO
MAVIČIAI: Ferdinandas, Ona, 14- 
gija, Arija bei Brunonas ir DAM
BRAUSKAITĖ Janina iš Biržų.

374. AŪGUSTAITIENĖ - Kaūs- 
teklytė Elvyra, MORKVĖNAS 
Aleksas su savo žmona Emilija ir 
TAMOŠIŪNAS Vytautas.

375. MATUSEVlClENĖ Uršulė ir 
jos sūnus Justinas iš Merkšiškių.

Be to, C/Kartptekoje randasi:
a) LR u/pasai: Vytautui-Vincen- 

tui TVARDAUSKUI (1922), Marijai 
JANUŠKIENEI -(1907), Petrui TU
MĖNUI (1907), Antanui UZUBA- 
LIUI (1905) ir Anelei PRANCKE- 
VICIENEI (1910).

b) dokumentai, foto: Jonui JURE, 
LĘI (1900).

c) adresai iš JAV: Kaziui KA- 
VULCKIUI, Mortai FLICK ir Fel. 
GABALIAUSKUI. ' .

Visais šiais reikalais prašoma 
kreiptis į vietos LTB Komitetus. 
Visi save laiką LTB nariais tene- 
pamiršta įsirašyti LTB C/Kartote- 
kon per vietos LTB Komitetus.

LTB C/Kartoteka
GAVO LEIDIMUS ĮVAŽIUOTI 

KOLUMBIJON
Kolumbijos lietuvių katalikų ko

miteto rūpesčiu gavo leidimus 
įvažiuoti Kolumbijon šie asmens: 
dr. D. Zakarevičius, Ona Andriuške- 
vičienė, Jonas Mažeika, dr. A. Pa
plauskas, Albinas. Ciuoderis, Kazys 
Balsevičius, Gabrielius Pocius, Jo
nas Naumavičius, Antanas Šlapaitis, 
Tadas Kazlauskas, Pranas Gabrė
nas, Enrikas Miliūnas, Kazys 
Kumpis, Kazys Rimkus, Petras Kar
velis, Eugenijus Kulvietis, Antonia 
Zaveckaitė, Erminija V. Salmonai- 
tls, Ignas Kaunelis, S. Lukauskas, 
Pranas Grigaliūnas, Algirdas Jony
nas, Vytautas Slavėnas, Vytautas; 
Stasiukynas, Eduardas Šviedrys, V.. 
Laurinaitis, Vladas Nutautas, Stasys: 
Dimigaila, Antanas Jonaitis, Juozas; 
Boreika, Vladas Vasiliauskas, Zig
mas Gališauskas, Kun. Dominaus- 
kas, Jonas Totoraitis, Petras Du
bauskas, Vytautas Dargužas, Juozas 
Graužinis.

skubiai siųsti

Krikščiūnas
SKAITYMAI

Y.,

pa- 
už-Bendrovės 

ir anapus 
broliams, 
kad kai 

Amerikos

{pakuoti, 
savaitės)

Nr.

Nr.

Nr.

2

3

prašo

11

21

11

svarų

svarų

svarų

Įvairias

kaštuoja

kaštuoja

kaštuoja

tautodai-

VISOMS ANGLŲ ZONOS MO
KYKLOMS

Jei kuri mokykla turi pretenzijų 
už 1947 metus į Švietimo Skyrių 
Detmolde, prašome 
žinias.
Vyr. Inspektorius M.
ANGLŲ KALBOS
Britų Zonos Vyr. Šviet. Inspekto

riaus leisti naudoti gimnazijoms.
Leidėjas

PIRMOJI LIETUVIŠKA EKSPEDI
CINE BENDROVĖ SEA-GULL 
SHIPPING CO 560 GRAND 
STREET, BROOKLYN 11, N.

. U. S. A.
tarpininkauja maisto ir rūbų 

siuntime Europon.
duotis padėti savo buv. 
Atlanto likusiems likimo

Bendrovei teko patirti, 
kurie privačių asmenų iš
pasiųstieji siuntiniai dėl įvairių 
priežasčių adresato visai nepasiekia 
arba pasiekia nepilname tūryje.

Bendrovė praneša visų per ją pa
siųstų siuntinių gavėjų žiniai, kad 
siuntinio apiplėšimo atveju gavėjas, 
prieš jį atsiimdamas iš išduodančio 
asmens ar įstaigos, jų ar jo aki
vaizdoje, turi patikrinti siuntinio 
tūrį pagal prie jo pridėtą „Customs 
declaration“, kurioj yra nurodyta 
siuntinio tūris. Esant trūkumams, 
prašyti sustatyti aktą ir, gavus jo 
nuorašą, pasiųsti Bendrovei.

Bendrovės stand, maisto siunti
niai sudaryti iš pačių reikalingiau
sių maisto produktų; užsakymai 
priimami asmeniškai ir paštu, kas 
svarbu K an a d o n išvykstam 
tiems. Siuntiniai gerai 
persiuntimas skubus (2— 
ir garantuojamas.

Siuntinys 
7 dol.

Siuntinys 
10 dol.

Siuntinys 
5.50 dol.

Bendrovė
lės dirbtuves siųsti jai savo meno 
dirbinius: lėles, lėkštes ir t. t., už 
ką ji atsilygins siuntiniais ar kitaip 
pagal susitarimą.

Tautiečiai! rašydami giminėms ir 
artimiesiems, nurodykit minimos 
lietuviškos bendrovės adresą ir pra
šykit siuntinius siųsti tik per 
j ą, nes šios B-vės maisto siunti
niai yra pigiausi ir geriausi, geres
ni nei kitos kurios panašios Įstaigos.

Jums pasiruošusi patarnauti 
Sea-Gull Shipping Co.

560 Grand Street
Brooklyn 11, N. Y., U. S. A.

KAS IŠ ANGLIJOS
ieškojo pulkininko J. Butkaus, 

prašomas yra atsiliepti į „Lietuvių 
Žodžio“ redakciją.

PAIEŠKOJIMAS
K. Vaitkevičius, gyvenąs Hohen- 

ring 73, Zurich 11, Switzerland, pa
ieško brolio Vytauto Vaitkevičiaus, 
kilusio iš Aukšt. Panemunės (Kau
no).

PADĖKIME SUSIRASTI ARTI
MUOSIUS

Iš JAV bei kitur per C/Kartoteką 
yra paieškomi žemiau išvardinti 
asmens;
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