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Sovietų Sąjunga turės pasitenkinti nervų karu
PROPAGANDA — NETIKRAS GINKLAS, IR KĄ GI JIS GALI PRIES ATOMINĘ BOMBĄ?

„Štai Europa padalinta pusiau. 
Štai pasaulis padalintas pusiau“ — 
pasakiau aš praeitais metais liepos 
25 d., p. Molotovui atmetus p. Mar- 
shallio pasiūlymą.

RAŠO PAUL REYNAUD
Šiuo metu Rytų Vokietija yra pa

sidariusi taip skirtinga nuo Vakarų 
Vokietijos, ii- toliau išsaugojusios 
savo vakarų civilizaciją, kad vargu 
besuprantama būtų kokia nors dar

smūgis Prancūzijai? Čia irgi karas 
eina toliau, surydamas visą mūsų 
energiją.

Belgrado Kominformas išsiplės 
visame pasaulyje. Charbine, komu-

Sausio 22—23 d. d. Anglijos par
lamentas išgyveno istorines valan
das. Pirmąją dieną vyriausybės 
vardu programinę kalbą pasakė An
glijos užs. reikalų ministras E. Be
vinas. Pradžioje jis pabrėžė, kad 
sprendimai, kuriuos dabar padarys 
parlamentas, turės nepaprastos pa
saulio taikai reikšmės. Toliau jis 
paeiliui išnagrinėjo priežastis, pri- 
vedusias padaryti aiškias išvadas.

Maskva savo beatodairiška takti
ka siekia užviešpatauti ne tik rytų, 
bet ir vakarų Europą. Pakanka pa
žvelgti i žemėlapį, kad įsitikintų, 
jog Sov. Rusiją po šio karo yra ne
paprastai išsiplėtusi, ir dar nėra 
tuo patenkinta, — kalbėjo Bevinas. 
— Komunistiniam spaudimui sulai
kyti reikia imtis efektyvių priemo
nių.

Anglija dės visas pastangas, kad 
Graikija nepavirstų sovietiniu sate
litu. Tai, kas dabar vyksta Graiki
joje, nėra vien vyriausybės formos 
pakeitimo klausimas, bet bandymas 
š( kraštą perimti Sov. S-gos įtakon. 
Padėtis yra pavojinga. Norėčiau

FORMA PRANCŪZIJOJE.
lams pasiekti. Jis ypač užakcenta
vo faktą, teikiantį didelių rūpesčių 
— tai pavojingą „policinės valsty
bės“ išsivystymą rytuose. Niekas 
negalėjęs įsivaizduoti, kad po šio 
karo kas nors panašu galėtų įvykti. 
Tačiau faktas lieka, kad taip yra. 
Ten daug kalbama apie demokratiją 
ir balsavimus, bet ten dingsta kiek
vienas savarankus atstovas, drįstąs 
turėti savo nuomonę.

Priminęs 1947 m. liepos mėn. pa
sitarimus Paryžiuje, jis pareiškė, 
kad Molotovas grasinęs jam ir Bi- 
dault, nurodydamas, kad jeigu An
glija, Prancūzija ir JAV dėsiančios 
pastangas įgyvendinti Marshalho 
planą, tai tas ypatingai blogai atsi
lieps Prancūzijai. Tai patvirtino 
buvę politiniai streikai Prancūzijoje.

Jis taip pat palietė paskutinę JT 
sesiją, kurioje Višinskis ištisomis 
valandomis koliojęs vakarų atstovus. 
Bevinas sako, kad tai neteikia vil
čių, jog ši organizacija galėtų sėk
mingai dirbti. ,

Šiandien pasaulis stovi prieš nau
ją situaciją, — tęsė Bevinas. Mes

su Iraku, Transjordanija, Egiptu ir 
Amerika, pridurdamas, kad reikia 
paskubėti įgyvendinti Marshallio 
planą, kuris teikia vilčių prisikelti 
iš dabartinės depresijos.

Dėl Vokietijos maitinimosi būklės 
jis pasakė, kad tegul vokiečiai ne
mano, kad jie bus sąjungininkų pa
stoviai maitinami.

Baigdamas Bevinas pabrėžė, kad 
jeigu dabartinis Europos padalini
mas ir toliau turės pasilikti, tai už 
tai atsakinga Sov. Rusija, kuri atsi
metė nuo Stalino patikinimų.

„Mes nekreipsime dėmesio į gra
sinimus, propagandą ar penktosios 
kolonos metodus, norinčius mus 
nukreipti nuo savojo tikslo Aš 
dirbau visą gyvenimą už Europos 
sujungimą, bet ne už" suskaldymą. 
Tai ir dabar lieka pagrindiniu ma
no obalsiu. Aš ir toliau šiam tiks
lui dirbsiu“, — baigė Bevinas.

Sekančią dieną kalbėjo Attlee. Jis 
pareiškė netikįs, kad karas yra čia 
pat už durų, bet taip pat negalima 
užsimerkti ligi karo priežastys ne
pašalintos. Jis patvirtino, kad dėl

Šiandien Europos karas eina pilnu 
tempu.

Kovojama tik Graikijoje, bet gyva 
veikla pasireiškia visuose frontuose.

Rytuose tarp vasalinių So
vietų valstybių yra sudarytos 
karinės ir ūkinės ■ sutartys, Du
nojaus valstybių konfederacija, 
kuri dažnai buvo tarp 1919 ir 1939 
metų bandoma sudaryti, jau yra su
daryta. Kraštai, kurie vien tik apie 
vaidus tegalvodavo, kaip Jugoslavi
ja ir .Bulgarija, broliaujasi. Bulga
rijos mlnisteris Dimitrovas išdidžiai 
pareiškia, kad naujoji konstitucija 
visiškai eliminavo buržuaziją. Ven
grijoje pravedama nacionalizacija. 
Komunistai, atstovaujantieji tik vie
ną dešimtąją visų gyventojų dalį, 
yra paėmę valdžią, ir kitos devynios 
dešimtosios gyventojų dalys terori
zuojamos tyli. Visur matome susi
darant palankias komunizmo plėti- 
muisi sąlygas. Čekoslovakijoje So
vietai reikalauja uždaryti fabrikus, 
gaminančius eksportui į Vakarų kra
štus, tuo siekdami išplėsti jiems rei
kalingą sunkiąją pramonę. Be to, 
jie siekia atskirti Slovakiją, kurioje 
jie dar daugiau įsiviešpataus.

Taigi, Rytai vis daugiau užsidaro 
ir kietėja.

Tačiau Vakarai nesiima jokių 
sėkmingų žygių susijungti, išskyrus 
neryškius ir lėtus prancūzų-italų 
ūkinius pasitarimus. Argi tikrai, 
norint sukurti federaciją, reiktų vie
nos federatyvinės valstybės? Puiki 
apmąstymo temą anglams ir mums, 
prancūzams.

Tai dar ne viskas. Rytų valdovas 
imasi ofenzyvos pačioje Europos 
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Prancūzijoje ir Italijoje.

Jų užimamoje Vokietijos dalyje 
Sovietai, prisidengę nunacinimu, 
suardė so;'',4nę santvarką, padalln- 
dair' žemę; užvaldydami pramonę 
ir paversdami kolaborantais tuos 
pačius kadrus, kuriems jie Ir toliau 
leido dirbti. Šitokia socialinė de
strukcija turi tikslą įvesti iš Sovietų 
paeinanti politinį režimą. Praėju
siais metais 50% balsų atiduota už 
Sovietų globojamą komunistinę SĖD, 
kai tuo tarpu tik 12% tesurinko jų 
partija visose trijose Vakarų Vokie-

įmanoma bendra. abiems Vokietijoms 
vyriausybė. \

Tačiau kaip tik to ir pareikalavo 
Londone p. Molotovas. Savo propa
gandinėmis kalbomis, kurios, nors 
ir pasakytos Trijų Didžiųjų atsto
vams, buvo taikytos vokiečių tautai, 
jis padarė puikią politinę operaciją, 
vaizduodamas save Vokietijos! neda- 
lomumo čempionu. Juk vokiečių 
tauta, kuri Hitleriui daro tik vieną 
vienintelį priekaištą — karo pralai
mėjimą, nėra įsigijusi smulkiai bur
žuazinio nusistatymo. Ji nėra pasi
sotinusi katastrofomis. Ji visados yrą 
turėjusi avantiurinį skonį. Ir sovietai 
jai duoda vilties atgauti iš Lenkijos 
Aukštutinę Sileziją. Kas žino, sako 
jie, ar maršalas von Paulus ir jo ar
mija vieną gražią dieną nepradės 
Vakaruose vėl naują „šviežią ir 
smagų“ karą?

Bet Vokietijoje rusai susidūrė su 
kitu milžinu, kuris, už savo nugaros 
turi atominių bombų atsargas. Ir 
todėl Londone nutrūko derybos.

Be to, dar buvo kita priežastis. Ji 
buvo Prancūzijoje Argi rusai ne
buvo besiekia laimėti savo užsimo
tą žygį aplink Vokietiją, — užvieš
patauti „pasaulio salą“ beveik nuo 
Vladivostoko, Ramiajame .vandeny
ne, iki pat Bresto, prie Atlanto? 
Prancūzų tauta atlaikė. Ir tai bu
vo didelis susijaudinimas ir didelis 
džiaugsmas visame dar laisvame pa
saulyje. Prancūzijoje tai buvo tre
čias komunistų pralaimėjimas sep
tynių mėnesių bėgyje: išmetimas iš 
vyriausybės gegužes mėnesį; 19% 
balsų netekimas Paryžiuje ir daugi 
lyje Senos departamento vietovių 
spalio menesp

Tačiau nuolatiniais streikais su
duotas Prancūzijai smūgis buvo 
skaudus. Matome šaltį kenčiančius 
žmones, kurie liovėsi kasti anglis. 
Matome alkį kenčiančius žmones, 
kurie liovėsi iškrauti ląivus. Bet, 
pagaliau, sveikas prancūzo protas 
laimėjo. Sumušta šį kartą komu
nistų vadovaujama C. G. T. (Visuo
tinė prancūzų profesinė sąjunga), 
padarė vadinamąjį „strategifiį atsi
traukimą. Karas baigėsi. Jei pra
gyvenimo išlaidos pradėtų kilti, iš-

nistinėje Mandžiūrijoje, neseniai 
įvyko Kinijos, Indijos, Korėjos, Fi
lipinų, Indijos ir Burmos komunis
tų partijų .konferencija. Tikslas: 
kova prieš prancūzų, britų ir ame
rikiečių imperializmą.

Tačiau karas nelygu karui. Ru
sija siekia palaipsniui sunaikinti 
pasaulį, bet ateityje tik Amerika 
tesugebės pradėti karą, nes ji, tik 
viena, turi lemiamą ginklą jam lai
mėti.

pasakyti, kad tarptautiniuose klau
simuose yra labai neatsargu žaisti 
ugnimi. Nervų karas ir politinė už
tveriamoji ugnis panaikina visas 
progas teisingai išspręsti painias 
problemas.

toliau Bevinas pabrėžė, kad
vienos jėgos bandymas įsiviešpa
tauti Europoje, reiškiąs karą.

Jis taip pat priminė, kad Anglija 
niekad nesinaudojusi mažomis vals
tybėmis kaip priemone savo tiks-

turime greit spręsti.
Visos vakarų Europos tautos turi 
dėti pastangas susijungti vienon 

demokratinėn bendruomenėn.
Jis siūlo kuo artimiausiai bendra
darbiauti Prancūzijai su Anglija; 
prie jų turėtų prisijungti Belgija, 
Olandija, Luksemburgas ir Italija. 
Jis parlamentui užtikrino, kad pasi
tarimai šiuo reikalu yra jau veda
mi.

Toliau Bevinas apžvelgė santykius

Lietuvių rinkliavos proga New Yor ko miesto meras William O Dwyer rotušėje įteikia BALF pirmininkui 
kun. dr. J. B. Končiui (vidury) proklamaciją, kurią pats meras perskaitė ir miesto vardu oficialiai pa
skelbė „Lithuanian Relief Tag Days.“ Iškilmėje dalyvavo Neprikl. Lietuvos įgaliotas ministeris p. Žadei-

kis (dešinėje), gen. konsulas p. Budrys (kairėje) ir kiti lietuviai.

Vadovėlis bombarduoti Jungt. Am. Valstybes
tijos zonose. Ir, tikrai, vokiečiai 
slapta peržengia geležinę užtvarą, 
norėdami pabėgti į vieną iš trijų va
karinių zonų. Bet ir tenai yra vokie
čių, kurie po Petkovo nužudymo 
sako: „Būkime protingi. Jeigu gi 
rusai čia ateitų . . .“

mokėjus 400 milijardų papildomai 
algoms ir tuos milijardus paleidus 
jau ir taip dėl streikų ištuštėjuslon 
rinkon, kas tada atsitiktų? Po šio 
strateginio atsitraukimo ar po kelių 
savaičių arba po kelių mėnesių vėl 
bus pradėta nauja ofenzyva, naujas

KEISTI MAINAI
„Manchester Guardian“ įsidėjo to

kią žinią:
Britų-Sovietų draugija šiandien 

paskelbė įdomų susirašinėjimą su 
Foreign Office (užs. reik, ministerija).

Tai liečia, kaip ta draugija vadina, 
Britų Raudonojo Kryžiaus laikymą 
našlaičių Messen, Rolstorf ir Klin- 
genberg kaimuose Vokietijoje, bri
tų zonoje, tų sovietų vaikų (kurių 
daugelio tėvai tebėra gyvi ir prašo 
juos grąžinti), kuriuos naciai buvo 
išplėšę iš jų šeimų.

Atsakydama į Britų-Sovietų drau
gijos protesto laišką, -užs.. reik, mi
nisterija -pareiškė: „Klausimo lie-
čiamdeji vaikai, kurių skaičius yra 
apie 70, atrodo buvo atgabenti į 
Vokietiją karo metu iš Pabaltijo 
valstybių. Juos globojo britų įstaigos 
Vokietijos britų zonoje našlaičių 
prieglaudose. ToŠ įstaigos teigia, kad 
tie vaikai yra našlaičiai iš Latvijos 
ir kitų Pabaltijo valstybių, kaip tai 
rimtai prileidžiama tų ateivių, kurie 
yra iš Rygos, kol nėra patiekta 
priešingų įrodymų. Sovietų įstaigos 
iš savo pusės yra atsakingos už to
kių įrodymų patiekimą.“

Toji draugija parašė užs. reik, 
ministerijai, teigdama, kad nėra 
pagrindo „kodėl tie vaikai negalėtų 
būti grąžinti kompetetingoms Rygos 
ar kitų Pabaltijo sostinių įstaigoms“, 
ir skatina vyriausybę „tai padaryti 
pagal teisybę ir išmintį. Mums atro
do svarbu, kad Sovietų vyriausybė 
tą klausimą susiejo su britų piliečių 
sovietinių žmonų klausimu, dr mūsų 
aukščiau pasiūlytas paprastas žings
nis atrodo nutiestų kelią pastarajam 
klausimui išspręsti, dėlto būtų in
teresuose ne-tik Pabaltijo vaikų, bet 
ir britų vyrų ir jų sovietinių žmonų“.

Užs. reik, ministerija į tai pareiškė, 
kad p. Bevinas negali priimti so
vietų pažiūros, „kadangi jo Dideny
bės vyriausybė nedavė de jure pri
pažinimo Pabaltijo valstybių inkor
poravimui į SSRR“. Atsakyme taip 
pat buvo pastebėtas Mr. Mayhew

lapkričlo 24 d. pareiškimas, kad 
spėjimas ,jog britų piliečių sovietinių 
žmonų sulaikymas Sovietų Sąjun
goje turįs ryšio ir esąs pateisinamas 
tariamia sovietinių displaced persons 
sulaikymu Vokietijos britų zonoje, 
yra klaidingas.

Paskutiniame tos draugijos atsiųs
tame laiške pareiškiama: „Paprasto 
žmoniškumo sumetimais mums atro
do apgailėtina, kad vaikų gyvenimas 
ir ateitis būtų aukojama tos rūšies 
politikos argumentams, ir mes dar 
kartą skatiname jo Didenybės vy

riausybę apsvarstyti kalbamų valkų 
grąžinimą Pabaltijo kraštams, iš
kurių jie yra kilę, ir mes prašome 
vyriausybę skaityti tą klausimą n« 
kaip kuo nors susietą su Britų vy
riausybės nusistatymu dėl Pabaltijo 
respublikų vyriausybių. (JP).

TRUMPOS ŽINIOS
— DPD, I. 24. Budapešte Rumu

nijos ir Vengrijos vyriausybės pasi
rašė savitarpinės pagelbos ir draugiš
kumo paktą.

— BBC, I. 24. Prahos radijas 
pranešė, kad Čekoslovakijoje ryšium 
su išaiškinta nauja šnipinėjimo afe
ra, suimta eilė asmenų. Esą šiai 
aferai vadovavę vokiečiai, kurie dil
bą vienai vakarų valstybei.

— DPD, I. 25. JAV profesinės są
jungos CIO pasisakė prieš Wallace 
planus sukurti naują partiją.

BBC, I. 27. Iš Vienos prane
šama, kad sovietai įteikė naujus pa- 
siūymus dėl iš Austrijos reikalauja
mų reparacijų. Dabartinė suma šie-, 
kianti 350 mil. dolerių ir yra tiksliai 
detalizuota, ko sovietai anksčiau 
vengę. Anksčiau sovietai reikalavo 
iš Austrijos 800 mil. dolerių.

— BBC, I. 27. JAV okupacinė val
džia Austrijoje pasiūlė perduoti visą 
atsakomybę vyriausybei. Amerikie
čiai nori, kad austrai perimtų pre
kybą, auklėjimą, telef. telegrafo su
sisiekimą, policiją Ir sienų apsaugą.

VIENAS Vašingtono koresponden
tas paskelbė sensacingų žinių apie 
sovietų išleistą knygą, kurioje duo
tos išsamios žinios apie karinius 
JAV objektus, kurie karo atveju 
akies mirksnyje galėtų būti su
bombarduoti. —

Sen. A. Visley projektas
GRUODŽIO mėn. pabaigoje, prieš 

pat uždarant praėjusių metų Ameri
kos Kongreso sesiją, respublikonų 
partijos įtakingas atstovas Alexander 
Visley iš Visconsin valstybės, auk
štesniųjų rūmų Teisinės Komisijos 
pirmininkas ir puikus amerikiečių 
konstitucinės teisės žinovas, pranešė 
rengiąs projektą įstatymo, kuris leis 
amerikiečių vyriausybei be pertrau
kos funkcijonuoti net tada, kai būtų 
subombarduotas Vašingtonas ir di
desnė dalis vyriausybės narių žūtų.

Paryškindamas savo pranešimą, 
sen. A. Visley paaiškino norįs teisė
tu būdu padaryti kai kurių pataisų 
konstitucijoj. Jis turįs galvoje at
sarginį parlamentą (kurio nariai ne
gyventų sostinėje) ir eilę parlamen
tarinių JAV prezidento pavaduotojų, 
kurie galėtų perimti valdžią tuo metu, 
jeigu kuriam nors vadovaujančiam 
atsitiktų nelaimė ir jis negalėtų to
liau eiti savo pareigų.

Jau tokio projekto paskelbimas 
gali paryškinti amerikiečių nuotat 
kas. Tiesa, jos nėra labai pasimisti- 
nės, bet ir nerodo per didelio karš- 
čiavimosi.

Tačiau Amerikoje neslepiama, kiek 
rūpesčio sukėlė pranešimas, jog 
Maskvoje pasirodžiusi knyga, kurią 
vienas Vašingtono laikraštis pava
dino vadovėliu, kaip bombarduoti 
JAV.

Amerikiečių pramonės katalogas
Pasirodo, kad Sovietų Rusijoje 

išleistas trijų tomų (5.000 spausdintų 
psl.) „Amerikiečių Pramonės ir 
Mechaninių Įmonių Katalogas“. Ka
talogas — jį mačiusiųjų pranešimu 
— nurodo bombarduotinus amerikie
čių strateginius objektus, o taip pat 
efektyvaus sabotavimo vietoves.

Nėra abejonės, kad minėtas kata
logas yra labai puikiai ir tiksliai 
sutvarkytas. Jame nėra jokių ka
rinių ar pramoninių paslapčių. Ta
čiau, kaip Scipps-Hovard koncerno 
laikraščių publicistas Peter Edson 
tvirtina, amerikiečių kariškiai biu
ruose virpa to kūrinio akivaizdoje.

Katalogą tvarkė sovietų prekybinė 
misija — Amtorg Trading Corp.

Jokios panašios institucijos amerikie
čių vyriausybė Sovietų Rusijoje ne
turi. Ji legaliu būdu panašių žinių 
apie sovietų pramonę negalėtų 
gauti...

Dirbta nuo 1939 metų . . .
AMTORGO biurai Vašingtone ir 

Nauiorke katalogą pradėio „reda
guoti“ jau 1939 metais. Kai Vokie
tija užnuolė Rusiią, Amtorgo misi
jos buvo atnaujintos, atvykus iš Ri
šlios lend-lease užnirkimo nasiunti'- 
niams ir snecialioms ..užnirkimn 
misijoms“. Visos tos misijos turėjo 
apie 2.000 tarnautojų.

Amerikiečių širdys ir pinigai buvo 
jiems atidaryti, nes S. Sąjunga buvo 
garbingas sąjungininkas, kuris kartu 
su jais kovojo už bendrus demokra
tijos reikalus, ir prez. Roosevelta» 
būtų leidęsis į gabalėlius sukapoti, 
nei išsižadėti būsimos taikaus pasau
lio garbės. Juk tada nebuvo kalba
ma apie „Trumano doktrinas“ ar 
apie „Marshalio planą“, bet apie 3 
milijardų dolerių paskolą Sovietų 
Rusijai. Ją gi turėjo administruoti 
ne kas kitas kaip Henry A. Walace.

Laikai pasikeitė. Tačiau kantrus 
Amtorgo tarnautojų darbas atnešė 
vaisių: pasirodė katalogas, kurio 
akivaizdoje amerikiečių kariai neri
mauja . . .
Fabrikantų viltys ir seklių gudrumas

KATALOGO redakcija dirbo labai 
paprastu ir nekomplikuotu būdu.

Kiekvienas amerikiečių pramoni
ninkas svajojo apie aukso kalnus, ku
rie’ turėjo ateiti sovietams už gryną 
auksą ar iš amerikiečių skolintus 
dolerius užsisakant jų prekes. Už
sakymai turėjo ateiti tuojau karui 
pasibaigus, kai turėjo prasidėti die
vobaimingas bendradarbiavimas.

Tuo tarpu gi sovietų misijos rašė 
laiškus, prašydamos tiktai įmonių 
adresų, jų talpumo, dirbančiųjų 
skaičiaus, tikslios vietovės aprašymo 
(kad pirkėjai galėtų lengviau jas ra
sti), produkcijos pavyzdžių ir pan. 
Norėdami gi sutaupyti daugiau pi
nigų, sovietai pasiūlė amerikiečių 
pramoninkams, kad duotų katalogui 
įvairių skelbimų. Senas ir geras pa
protys: įmonių aprašymai vienoje 
dalyje, o skelbimai su įmonių vidaus 
ii išorės dideliais atvaizdais — an
troje. Juk labai praktiška, nes kiek
vienas sovietų pilietis lengvai orien
tuosią, kur ir ką pirkti.

Ir pasipylė detalūs aprašymai re

dakcinei daliai ir įvairūs skelbimai 
— reklaminei. Pasipylė visos reika
lingiausios informacijos ir dar čekiai 
už skelbimus. 685 didžiausios įmo
nės, daugiausia metalu^ginės, davė 
apmokamus skelbimus, dažniausiai 
su fotografijomis. Dar daugiau: su
teikė visų informacijų —kur, kiek, 
ko, iš ko, kiek darbininkų . . .

Tačiau ir to buvo maža.
Amerikiečių fotografijos agentai, 

sovietų Amtorgo įstaigų paprašyti, 
patiekė katalogo papuošimui kelis 
šimtus fotografijų, kurios vaizduoja 
amerikiečių uostus, tiltus, miestų 
apylinkes su vaizdais iš lėktuvų, ben
drus pramonių vietų vaizdus . . .

Geografijos institutas paskolino 
žemėlapius, o kai kurios firmos pa
siskubino su savo įmonių praplėtimo 
planais. Trumpai kalbant — pilnas 
komplektas . . .

Vienas amerikiečių publicistas me
lancholiškai prideda:

— Nėra malonu po laiko prisipa
žinti, kad e»i kvailas . .

London, 1948. 17.
J. Kuzmickis

— DPD, I. 27. Graikijos vyriausy
bė už Graikijos komunistų vado Za- 
chariados suėmimą paskyrė 20 mil. 
drachmų.

— AP, I. 27. Amerika šiuo metu 
turi 22.829.846.132 dolerių aukso. 
Tai sudaro •/« viso pasaulio aukso. 
Amerikiečių aukso atsargos kasmet 
padidėja 200 mil. dolerių.

— AP, I. 27. JAV karo laivynas 
projektuoja pastatyti milžiną lėktuv
nešį 60—80 tūkstančių BRT. Jis tu
rėtų pakelti sunkiuosius 55 tonų 
bombonešius, kurie galėtų pakilti 
nuo jo dėnio.

— DPD, I. 27. Gen. Clay grįžo į 
Berlyną. Būdamas Vašingtone, jis 
reikalavęs, kad vokiečiams nuo 
1948 m. liepos 1 d. būtų duodama po 
1800 kalorijų.

DPD, L 25. Filipinuose įvyko 
nepaprastai stiprus žemės drebėji
mas, kokio ten nebuvo jau 50 m.

AUGA POPIERIO GAMYBA
Bavarijos karinės valdžios indus

trijos skyriaus vedėjas Harold A. 
Taylor pranešė, jog Bavarijos po- 
pierio fabrikai pereitų metų gruo
džio mėnesio gamybą padidino 50%. 
Tai esąs pirmas žingsnis geriau ap
rūpinti abiejų vakarinių zonų spau
dą popierium. (N. Z.)

Rusijos valdovų nusistatymo pasau
lis suskilo į du ideologinius blokus. 
Galima turėti draugiškus santykius 
su rusų tauta, taip pat galima ben
drauti su komunistine valstybe, bet 
Anglija nėra pasiruošusi pas save 
įsivesti komunizmą.

Opozicijos vadovas Churchlllis 
pareiškė, kad niekur nebuvo nusta
tytos Lenkijos vakarinės sienos. 
Buvo tiktai prileista, kad už netek
tas sritis rytuose, Lenkijai turėtų 
būti atlyginta.

Palietęs Europos Unijos įgyvendi
nimą, jis nurodė, kad Prancūzija 
privalėtų užmiršti 1000 metų ginčą 
su vokiečių tauta ir priimti ją į tau
tų bendruomenę. Savo kalbos pa
baigoje. palietęs naujo karo galimy
bes, Churchillis pažodžiui pasakė: 
„Si padėtis ilgiau negali tęstis. Va
kar Bevinas nurodė, kad rusų siena 
tęsiasi nuo Stetino ligi Triesto. Jis 
taip pat priminė Elbę.

Kas gali tikėti, kad pasaulyje 
gali būti pastovi taika, kada Azi

jos sienos yra prie Elbės?
Yra didelis pavojus šiuos opius 
klausimus laiku neišaiškinti. Aš ti
kiu, kad geriausia proga išvengti 
karo yra susitarti vakarų demokra
tijoms ir šį reikalą aptarti su sovie
tų vyriausybe, tr tai negali užtik
rinti, kad karo nebus, bet aš tikiu, 
kad tai būtų geriausia proga jo iš
vengti, o jeigu jis ateitų, tad mes 
galėsime -jį pergyventi.“

Po šių debatų visame pasaulyje 
buvo pareikšta vieninga nuomonė, 
kad vakarų Europai laikas sudaryti 
uniją. Ypatingai palankūs komen
tarai buvo iš Amerikos, kaip iš res- 

i-.įn ' ,’5 d.Amokrnt'i va
dovų pusės. Belgijos užsienio rei
kalų ministras Spaakas pasakė, kad 
Bevino kalba yra naujas vakarų po
litikos istorijoje kelrodis. Olandijos 
užs. reikalų ministras pabrėžė, kad 
jo vyriausybė atsisako nuo istorinės 
neutralumo politikos, pasirinkdama 
vakarų valstybių sąjungą.

Tik iš Sov. S-gos po kelių dienų 
buvo pareikšta, kad Bevino kalba 
esanti priedanga sukurti antisovie- 
tiniam vakarų blokui, kuris būsiąs 
nukreiptas prieš „rytų demokrati
jas“. Aštrų vedamąjį šia tema sau
sio 25 d. parašė komunistų partijos 
organas „Pravda“. Esą Bevinas yra 
Amerikos įrankis prieš Sov. S-gą ir 
kitas jai palankias valstybes.

„Observer“ sausio 25 d. vedama
jame rašo, kad Britanija kuria nau
ją istoriją. Suglaustai atpasakojęs 
Anglijos ligšiol vestąją politiką, au 
torius skatina visą vakarų Europą 
susijungti tampriais ryšiais. Nepa
kanka vien diplomatinių veiksmų. 
Anglija negalinti leisti, kad prie ka
nalo būtų įrengtos rakietų bazės. 
Vakarų Europa privalanti sujungti 
savo jėgas į karinį potencialą, savo 
pačios apsaugai. Tai reiškia, kad 

bus standartizuoti ginklai ir ap
mokymas, atsiras jungtinis ge
neralinis štabas ir bendras gyny
bos frontas nuo Baltijos iki Ad

rijos.
Taip pat tas reiškia, kad ekonomi
nė gynybos našta bus paskirstyta vi
siems ir bendri karinio pobūdžio 
atradimai bei tyrimai bus naudoja
mi visų labui. Tai neliks vien są
junga, bet vėliau tai gali išsivystyti 
į organinį politinį vienetą, — išve- 
džioja „Observer“.

Nežiūrint labai įtemptos politinės 
padėties, Prancūzijos vyriausybė pa
darė svarbų sprendimą, sumažin
dama per pusę franko vertę. Prieš 
tai vyko ekonominiai pasitarimai 
Londone ir Vašingtone, tačiau Pran
cūzijos vyriausybė buvo kieta ir pa
darė tai, ką nutarė. Nepadėjo nei 
Sir Stafford Crips kelionė į Pary
žių. Jis paskutiniu momentų bandė 
atkalbėti Prancūzijos finansų vado
vus nuo šio žingsnio. Anglijos laik
raščiai rašo, kad frankas gali su sa
vimi nuvertinti ir svarą. Ypatingai 
esąs nemalonus faktas, kad Prancū
zija, stengdamasi padidinti prekybi
nį savo balansą, neatsižvelgė į tarp
tautines finansines institucijas, nei 
Amerikos nuomonę.

Sausio 27 d. Prancūzijos parlą. 
mento finansų komisija ir socialistų 
frakcija atmetė tą vyriausybės įsta 
tymo dalį, kuriuo atkuriamas lais
vas aukso pardavimas Prancūzijoje. 
Taip susidaranti nauja situacija,' dėl 
kurios galinti nuvirsti dabartinė 
koalicinė Prancūzijos vyriausybė.

A. B.
— Berlynas. Per praėjusius me

tus į D. Britaniją buvo atgabenta 
darbams 32.105 tremtiniai, kurių 2.000 
iš JAV zonos.
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Lietuvių Žodis 5 hr. 2

Profesorių St. Jankausko ir M. Biržiškos pasisakymai
Išspausdinusi prof. Stepo Jan

kausko laišką čikagiškė „Viltis“ 
47. 11. 24 nr. 27 ragina savo skai
tytojus jj iškirpinėti ir siųsti savo 
„išvietintiems“ giminaičiams ar 
pažįstamiems. Tikimės „Vilniai" 
patarnausią, duodami progos ,ne 
vienam kitam „pažįstamam“ ar 
„giminaičiui“, o plačiai visuomenei 
šį laišką pasiskaityti ir prof. M. 
Biržiškai klausimais jį papildyti.

Red.
PROF. ST. JANKAUSKO LAIŠKAS 
profesoriams Kolupailai, Kuodai- 
čiui, Stanaičiui, Puzinui, Skardžiui, 
Saliui, Zubriui, Ivinskiui, Raukčiui 
ii Krivickui! Docentams Jonikui, 
Stonkui, Vasiliauskui, MiciūnuI, 

Avižoniui ir Šapokai!
Buvusiems Vilniaus Valstybinio 

Universiteto studentams ir studen
tėms, esantiems „DP“ stovyklose!

Gerbiamieji kolegos, profesoriai 
ir docentai! Brangus mūsų jauni
me- — studentai ir studentės!

Visi jūs — būvą . Vilniaus Uni
versiteto profesoriai, dėstytojai ir 
klausytojai — prisimenate tą juo- 

z. džiausią mūsų Alma Mater istori
joje dieną — 1943 metų kovo 17-tą 
dieną, kai rudieji banditai — vokiš
kieji fašistai įsibrovė į mūsų tėvy
nės seniausią aukštąją mokyklą, 
išvaikė jos profesorius ir studentus, 
uždarė svarbiausią mūsų tautos 
mokslo židinį.

Visi jūs prisimenate, su kokiu pa
siryžimu — šviesti ir šviestis — at
sakėme į šį vokiškojo barbarizmo 
aktą. Daugelis profesorių, nelauk
dami išvadavimo nuo fašistinės oku
pacijos dienos, rizikuodami savo 
laisve ir gyvybe, slaptai tęsė užsi
ėmimus su studentais.

Raudonajai armijai išvadavus mū
sų sostinę, mokslo personalo nariai 
ir studentai, kurie buvo Vilniuje, 
nieko nelaukdami griebėsi univer
siteto atstatymo darbų.

Dar vyko mūšiai netoli nuo Vil
niaus, dar buvo okupuota žymi mū
sų respublikos dalis, kai Tarybų 
Lietuvos vyriausybė paskyrė rek
torių Valstybiniam Vilniaus Univer
sitetui, sudarė visas įmanomas sąly
gas pradėti mokslui jau nuo 1944 
metų rugsėjo mėnesio pradžios.

Tai buvo pats įtikinamiausias įro
dymas neginčijamai tiesai patvirtin
ti, kad tik Tarybų Sąjungoje moks
las gali klestėti ir nepaliaujamai 
žengti į priekį, kad tik tarybinė san
tvarka įgalina lietuvių tautą kurti 
ir puoselėti savo kultūrą.

Neužmirštama mums bus ta diena, 
kai Vilniaus Universiteto durys vėl 
atsidarė ir priėmė šimtus sugrįžusių 
į savo fakultetus studentų, kuriems 
dešimtys profesorių ir dėstytojų iš 
Savo katedrų paskaitė pirmą pa
skaitą.

Bet labai skaudu buvo, kad audi- 
. JtmįittĮB nesigirdėjo kąi Jcurįų pro

fesorių ir docentų balso, kad stu
dentų eilėse nebuvo dalies tų, kurie 
čia sėmėsi mokslo ligi universiteto 
uždarymo.

1944—1945 mokslo metus pradėjo
me su 887 studentais, kuriems dėstė 
vos šimtas profesorių, docentų ir 

''dėstytojų. Metai iš metų augo 
mokslo personalo, o juo labiau stu
dentų skaičius. Einamuosius 1947— 
1948 mokslo metus pradėjome turė
dami daugiau kaip 3.000 studentų ir 
studenčių, kuriems skaito 394 profe
soriai, docentai, vyresnieji ir jau
nesnieji dėstytojai. Vien tik šiais 
metais priėmėme 841 naują studentą. 
Dar karo metu iš Vilniaus Universi
teto sienų išėjo 49 jauni diplomuoti 
specialistai. 1946 metais Vilniaus 
Universitetą baigė 137 žmonės. Šiais 
metais universitetą jau baigė 129 
žmonės. O einamais mokslo metais 
tikimės išleisti.202 diplomuotus gy
dytojus, teisininkus, chemikus ir 
kitų specialybių absolventus.

Metai iš metų auga mūsų Univer
sitetas, plečiasi jo fakultetai. Šiuo 
metu turime aštuonis fakultetus: fi
zikos-matematikos, chemijos, gamtos 
mokslų, medicinos, miškų, ekono
mikos, teisių ir istorijos-filologijos. 
Naujuose ir senuose fakultetuose 
metai iš metų didėja katedrų skai
čius. Turime jau 83 katedras. Pra
sideda vis naujos specialybės.

Mūsų universitete dirba visi tie 
moslo personalo nariai, kurie anks
čiau dirbo Vilniuje ir iš jo nepasi
traukė. Bet jų neužtenka, ir jiems 
talkininkauja gabesnieji mūsų pačių 
universiteto išauklėti specialistai, o 

• taip pat mokslo darbuotojai iš kitų 
broliškų respublikų.

Fizikos-matematikos fakultete 
skaito visų gerbiamas Vilniaus 
Valstybinio Universiteto rektorius 
profesorius Zigmas Žemaitis, profe
sorius Slavėnas, Brazdžiūnas, Ho- 
rodničius, Petras Katilius, docentai 
Žilinskas, Jucis ir kiti.

Chemijos fakultete — Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos Preziden
tas profesorius Matulis, profesorius 
Daukša, docentas Kaikaris.

Gamtos mokslų fakultete — aka
demikai Bieliukas ir Tadas Ivanaus
kas, LTSR Mokslų Akademijos na
rys — korespondentas Dalinkevi- 
čius, profesoriai Kaveckas, Sleževi
čius, Minkevičius, Snarškis, Jan
kauskas.

Medicinos fakultete dirba, be kitų, 
profesorius Girdzijauskas, Kairiūkš
tis, Šopauskas, Šivickas, docentai 
Čepulis, Katilius, Laucevičius, 
Morkūnas, Pakalnis, Kviklys, Ma
ntukas, Rimkevičius.

Miškų fakultete — profesorius 
Vaitkus, docentai. Taujenius, Algir
das Končius, Garmus.

Ekonomikos fakultete — akade
mikas Budrys, profesoriai Bučys, 
Acus-Acūkas, Petras Šalčius, docen
tai Dagys, Ragevičius.

Teisės fakultete — profesoriai 
Šalkauskas, Konstantinas Jablons
kis, Bulavas, docentas Žėruolis ir 
kiti.

Istorijos-filologijos fakultete skai
to akademikai Balčikonis, Žiugžda, 
Mykolaitis-Putinas, profesoriai Seze- 
manas, Galaunė, Vabalas-Gudaitis, 
Ignas Jonynas, Korsakas-Radžvilas, 
Baldžius, Gučas, docentas Babians- 
kienė ir kiti.

Kaip gaila, kad mūsų mokslo 
personalo sąrašuose nėra tokių pa
vardžių, kaip jūsų gerbiamieji ko
legos — Kolupaila, Kuodaitis, Skar
džius, Salys, Puzinas, Zubrys, Kri
vickas, Ivinskas, Stanaitis, Rauktis, 
Jonikas, Vasiliauskas, Stonkus, Mi- 
ciūnas, Šapoka, Avižonis ir kiti, ku
rių vieta turi būti tarp mūsų ir su 
mumis.

Kaip gaila, kad kai kūrie mūsų 
buvusieji studentai, užuot tęsti ir 
baigti mokslus, tapti didžiai naudin
gais savo tautos vaikais, savo vals
tybės piliečiais, tebėra „išvietintų
jų“ stovyklose.

Gerbiamieji kolegos! Brangios 
studentės ir studentai!

Jau ketveri metai, kaip jūsų lau
kia mūsų tėvynė, po didelių kančių 
ir sunaikinimų prisikėlusi ir atsista
tanti Lietuva.

Jūsų vieta Lietuvoje, Vilniuje. 
Jūsų vieta mūsų Universiteto audi
torijoje.

Tikėkite manimi, tikėkite mums 
Vilniaus Universiteto profesoriams 
ir docentams, kurie sako jums: Už
tenka vargti ir nykti „išvietintųjų“ 
stovyklose, tolimuose svetimuose 
kraštuose. Sugrįžkite į Lietuvą, kur 
jūsų laukia garbingas darbas — 
šviesti mūsų jaunimą, prisidėti prie 
kovos už savo tėvynės gerovės ’ pa
kėlimą, už savo tautos kultūros su
klestėjimą. Jūsų vieta savo tėvy
nėje, kur vėl būsite brangūs savo 
tautiečiams, visų gerbiami, visiems 
reikalingi žmonės.

Tikėkite mums, nes tie, kurie at
kalbinėja jus nuo sugrįžimo į Lie
tuvą, yra ne tik mūsų, bet dar labiau 
jūsų priešai. Išdavikai ir išgamos, 
kurie atsižadėjo savo tautos ir kraš
to, nori jus paversti emigrantais be 
tėvynės, kad dangstydamiesi už jū
sų pečių galėtų toliau varyti savo 
nešvarų biznį.

Brangus jaunime! Studentės ir 
studentai! Sugrįžkite į Lietuvą, su
grįžkite j savo Universitetą. Ne 
jums merdėti „išvietintųjų“ stovyk
lose, ne jums beviltiškai pūti sveti
mų kraštų kasyklose. Jūs turite 
grįžti į savo fakultetus, kad baigę

KŪČIŲ VAKARĄ 
Tenai toli tėvynėj 2 
Snieguolės baltos krenta,.. 
Bet kas tenai mus mini 
Šį vakarą, šį šventą?...

Dabar pas jus, šiaurėj, žemės pa
viršių dengia sniego baltas kilimas, 
šerkšna pražilusiems medžiams vė
jas seka ledinę žiemos pasaką, o 
pas mus medžiai žaliuoja, ir mes 
dažnai karštą prakaitą braukiame 
nuo veido ir veltui ieškome pavėsio..

Kūčių vakarą visi susirinkome prie 
įvairiausiais blizgučiais apkabinėtos 
eglutės, kurią čia mums atstojo kaž
koks į pušaitę panašus medelis. (Da
lis mūsų moterų Kūčias šventė jau 
savo darbovietėse — Sidnėjuje, 
Kamberoje ir kitur.) Neturėjome 
Kūčių tradiciniais valgiais apkrautų 
stalų, nes jie čia ne madoje. Tiktai 
vargais negalais pasisekė išsirūpin
ti kažką panašaus į plotkeles. Vie
nas kitas turėjo, kaip suvenyrą, eu
ropinių plotkelių, ir jų laužymu pra
dėtos Kūčios. Jokių galimybių ne
turėjome paruošti Kūčias pagal sa
vo norą. Suvalgėme po sumuštinį 
ir po apelsiną. Pagiedojome Kalė
dinių giesmių; padeklamavome. 
Kiekvienas skendo savo mintyse, 
kurios siekė tolimąją šiaurę, lankė 
gimtąsias sodybas ir anapus ekva
toriaus likusius artimuosius. Mūsų 
vadovybė linkėjo mums linksmų 
Kalėdų ir laimingų N. Metų. Ka
talikų kunigas pasakė, jog esąs tik
ras, kad Dievas dabar žiūri į šią 
vietą ir mato mūsų liūdnus veidus. 
Taip — mūsų veidai buvo labai 
liūdni. Nors esame sotūs, apsiren
gę, turime pastogę, jaučiame nuo
širdžią ir šiltą krašto globą, tačiau 
daug, ak daug ko mums dar trūks
ta, ir sunku užgniaužti širdį.

Užbaigę Kūčias Tautos himnu, 
nekalbūs skirstėmės į savo kampus. 
Vakaras buvo nuostabiai ramus ir 
žvaigždėtas...

Kalėdų šventes praleidome sporto 
ir žaidimų ženkle. Šachmatų tur- 
nyran atvyko seni Albury šachmatų 
klubo šachmatininkai, kurie atsive
žė ne tik savo šachmatus, bet ir pe
lenines. šie žilagalviai australai, 
rūkydami pirštais suktas „bankrut- 
kes“ if pelenus berdaml į savąsias 
pelenines, nejuokais krapštė pakau
šius ir galų gale visas partijas pra
laimėjo.

Turnyras baigėsi 15:0 mūsų nau
dai. Stalo tenise išsikovojom 
antrą vietą. Australams teko 
paskutinė vieta. Krepšinis bai

gėsi 75:12 lietuvių naudai.
Mūsų futbolininkai norėjo susitikti 
su australų futbolininkais, bet pasi
rodė, kad čia futbolas žaidžiamas 
tik žiemos metu, nes šiam sportui 
vasaros saulė yra per karšta. To
dėl futbolo žaidynės atidėtos vėles- 
niąm laikui.

Visose sporto šakose lietuviai gra
žiai ir tvirtai pasirodo. Australai 
teigia, kad mes esame vyrai, kaip 
ugnis, o jiems, norint susilyginti su 
Europos - sportininkais, teksią gero- 

mokslą tarnautumėte savo motinai 
tėvynei, savo tautai, savo liaudžiai!

Kolegos profesionalai! Brangūs 
buvę Vilniaus Universiteto dėstyto
jai ir klausytojai!

Mes laukiame jūsų ir visa mūsų 
Universiteto profesūra ir studentija 
tikisi netrukus jus vėl matyti savo 
tarpe.

Kas turite kokių klausimų — ra
šykite man į Vilniaus Universitetą— 
mielai atsakysiu ir padėsiu kuo ga
lėsiu.

Iki pasimatymo Vilniaus Univer
sitete!

Prof. St. Jankauskas
WU Prorektorius

PROF. M. BIRŽIŠKOS ATSAKY
MAS PROF. STEPUI JANKAUS

KUI
Savo laišką Tamsta baigi siūly

damas rašyti Tamstai į Vilniaus 
Universitetą visokiems klausimams 
išaiškinti, turbūt, tiems, kurie kiltų 
jį skaitant. 1940 m. sausio 15 d. iš
rinktas Vilniaus Universiteto rekto
rium ir 1944 m. liepos mėn. privers
tas Vilnių apleisti, mano pareigas 
prašęs eiti prof. Bulovą ir Bieįįu- 
ką, katrų antrasis Lietuvos krašto 
naujos administracijos tikrai tuo 
buvo patvirtintas (o po jo prof. Že
maitis), tremtyje atsidūręs nekartą 
aptariu įvairius akademinius ir ki
tokius reikalus su kitais Vilniaus 
Universiteto mokslo nariais ir stu
dentais. Štai ir dabar Tamstos 
laišką paskaičiusių dviejų studentų 
buvau paklaustas, ką aš apie jį ma
nau? O vienas net išdrožė: „Mes 
be Tamstos, Rektoriau, negrįšime!“ 
Kiekvienas, be abejo, gali čia pats ir 
savaip nusistatyti, tik šiaip ar taip, 
nevienas dar kalbės su manim dėl 
Tamstos laiško ir iš viso dėl mūsų 
brangaus Vilniaus Universiteto. Tad 
prašyčiau Tamstą, Profesoriau, kai 
kuriuos savo laiško neaiškumus pa
aiškinti, kiek iš viso Tamstai lei
džiama ir galima į mano klausimus 
beatsakinėti.

1) Kodėl iš keliasdešimt Vilniaus 
Universiteto profesorių tremtinių 
tarpo Tamsta šaukiesi tik 16, jų 
tarpe ne Vilniaus univ. prof. Kolu
pailą, be to, Miciūną, kurio mūsų 
tarpe nėra ir nebuvo, o Vasiliauskų 
turime net du, miškininką ir isto
riką, ir nežinia, katras Tamstai čia 
reikalingas? Kodėl nesišaukt uni
versitetui talkon tokių profesorių 
kaip, pavyzdžiui, Visuotinės meno 
istorijos autorius Jurgis Baltrušaitis, 
didysis mūsų bibliografas ir Lietu
vos bibliotekininkystės tėvas, Jgijū- 

>S MŪSŲ ŠVE 
kai pasitempti. Australijos spor:o 
lyga pabaltiečius sportininkus pri
ėmė savo nariais." • - ------ <

Kalėdų 2-ją dieną girdėjome prieš 
porą savaičių įvykusio ir magneto
fono pagalba užrašyto mūsų koncer
to transliaciją per radiją. Eterio 
bangomis skambėjo P. Morkūno 
„Kur bakūžė samanota“, vyrų cho
ro liaudies dainos, J. Songailos akor
deono lietuviškų meliodijų pynė ir 
„naujųjų australų“ (dabar taip mes 
vadinami) bendrai dainuojamos nau
jai išmoktos anglų dainos. Taip pet 
girdėjome per radiją ir savo kas
dieninių pamokų transliaciją. Ka
da jos buvo užrašytos, taip ir nete
ko pastebėti.

Tą pači g dieną įvyko linksmava- 
karis, kurin atvyko daug viešnių 
australių. Vakaro metu mokė mus 
australiškų žaidimų, kurie rišosi ir 
su anglų kalbos mokymu...

Kalėdų 3-čią dieną
mus aplankė Australijos vienin- 
tėlės lietuvių draugijos pirminin
kas p. Baužė su žmona ir dar 

vienas lietuvis,
Sidnėjuje turįs dvejus nuosavus na
mus. Jiems įteiktos dovanos — 
Lietuvos vaizdų albumėlis ir lietu
viški ženkliukai. Iš p. Baužės at
sakymų į klausimus štai kas paaiš
kėjo: Draugija šiuo ’metu turi 75 
narius ir rūpinasi išlaikyti visų 
Australijos lietuvių tautiškumą. 
Draugijos veikimas yra painus ir 
sunkus, nes lietuviai gyvena plačiai 
išsimėtę po visą kraštą. Kiek iš 
viso šiuo metu šiame žemyne gyve
na anksčiau atvykusių lietuvių, sun
ku nustatyti. Spėjamas apytikris 
skaičius — 600. Jie visi gerai įsi
kūrę, verčiasi amatais, prekyba, 
daugumas jų turi nuosavybes. Šei
mos daugiausia mišrios, todėl ne
nuostabu, kad jaunoji karta jau ne
moka lietuviškai.

Mes tuojpu buvome priimti drau
gijos nariais, ir kol neturėsime pa
stovios gyvenamosios vietos, pėr 
draugiją galėsime gauti iš užjūrio 
korespondenciją ir, būdami darbo
vietėse, per ją galėsime vieni su 
kitais lengvai susirišti. Draugijos 
adresas: Australian Lithuanian So
ciety, 5 Hampden Street, Hurlstone 
Park, Sydney, N. S. W. Australia.

Vyriausybė nedarys kliūčių mums 
draugijos vardu leisti savo kalba 
laikraštį. Dabar belieka tik susi
laukti čia daugiau lietuvių, kurių 
tarpe turėtų būti vienas kitas as
muo, sugebąs redaguoti laikraštį, Ir 
spaudos darbą būtų galima pradėti. 
Mūsų jėgos laikraščiui leisti yra per 
silpnos. Amerikės ir Europos lietu
vių laikraščiai Australiją pasiekia 
per 1,5—2 mėnesius, todėl savos 
spaudos klausimas yra labai aktualus.

Dėl įsikūrimo ir darbo^sąlygų p. 
Baužė paaiškino, kas

jau mums yra žinoma, kad, bai
gę nustatytą anglų kalbos ir 
krašto pažinimo kursą, metus 
laiko turėsime dirbti vyriausybės

" skirtą darbą.

sios plataus garso Lietuviškosios 
Enciklopedijos vyriausiasis redakto
rius, Lietuvos Mokslų Akademijos 
narys — akademikas Vaclovas Bir
žiška, žymiausias Lietuvos matema
tikas Viktoras Biržiška, prityręs 
germanistas Engertas, kurio žmoną 
naciai nužudė Vilniuje, visuotinės 
istorijos dėstytojas Jakštas, tiek už
sitarnavęs medicinos fakultetą ku
riant ir ginant jį nuo nacių deka
nas Petras Kazlauskas, didžiausiSš 
mūsų rašytojas, Lietuvos Mokslų 
Akademijos prezidentas slavistas 
Vincas Krėvė-Mickevičius, populia
rus kriminologes Vladimiras Stan
kevičius, žymiausias šiuo metu Lie
tuvos filosofas Vladimiras Šilkars
kis, ilgametis anatomijos dėstytojas 
Žilinskas ir daugelis kitų, kuriuos 
Tamsta lengvai rasi Vilniaiis Uni
versiteto 1940—1943 m. paskaitų 
tvarkaraščiuose? Ar nemanai 
Tamstą, jog išsiaiškinus priežastis, 
dėl ko šie ir kiti mokslininkai 
Tamstos laiške nėra minimi, bene 
bus lengviau ir Tamstos šaukia
miems susiorientuoti dėl dabarti
nių mokslo darbo sąlygų Lietuvoje?

2) Tamsta teigi, jog Vilniaus Uni
versitete „dirba visi tie mokslo per
sonalo nariai, kurie anksčiau dirbo 
Vilniuje ir iš jo nepasitraukė“, ir 
tikrai išvardiji keliasdešimt tebe
dirbančiųjų, bet nemini daugelio ir
gi nepasitraukusiųjų arba grįžusiųjų 
į Vilnių profesorių, kaip štai: grįžęs 
iš Sibiro Cesevičius, žymus Lietu
vos istorikas ir daugelio veikalų aut. 
Augustinas Janulaitis, grįžęs iš 
Stutthofo kaceto drąsus Lietuvės 
reikalų gynėjas prieš okupacinę vo
kiečių administraciją ir žymus fi
nansininkas Vladas Jurgutis, teisi
ninkas Vytautas Jurgutis, statisti
kas Jurskis, daugiatomės Europos 
kultūros istorijos aut Karsavinas, 
teisininkas Tadas Petkevičius, Ta
das Zaleskis ir kiti. Jei jie univer
sitete nebedirba, tai kodėl ir kur jie 
yra? Taigi visi ar ne visi likę ar 
sugrįžę dirba universitete? Beje — 
ar sugrąžinti iš tolimųjų Rytų — 
Tamstos taip pat neminimi dirban
čiųjų tarpe — šie Vilniaus Univer
siteto mokslo personalo nariai: Dau- 
sa, Antanas ir Izidorius Tamošai
čiai?

3) Tamstos patiektasis tebedir
bančios Vilniaus Universitete profe
sūros sąrašas tikrai liūdnai mažas, 
tik kai kuriuose fakultetuose baigia
mas priedėliu „ir kiti“ bus Tamstos 
neišvardiijti anie „mokslo darbuoto
jai iš kitų broliškų respublikų“, ku
rie, pasak Tamstos, lietuviams

mokslininkams „talkininkauja“? Kad 
būtų aiškiau, ar negalėtum visus 
tuos talkininkus išvardinti su kiek
vieno specialybe, dėstomuoju daly
ku ir respublikos nurodymu, kuris 
iš kurios atvykęs? Kuria kalba jie 
dėsto ir priima iš studentų darbus, 
įskaitas ir egzaminus? Jei ne lietu
vių kalba, tai kiek laiko jiems pa
skirta į ją pereiti? Ar iš nelietu
vių studentų reikalaujama mokėti 
lietuviškai, o iš lietuvių — rusiškai?

4) Kaip paskirstomi 3.000 Vilniaus 
Universiteto studentai ir studentės 
paskiruose fakultetuose lytimis, tau
tybėmis, turinčiais (turinčiomis) ir 
neturinčiais (neturinčiomis) brandos 
atestato?

5) Tamsta, be abejo, atsimeni, 
kaip 1940—41 m. Vilniaus Universi
tetui sunku buvo dirbti dėl perdi- 
delio studentų skaičiaus primetimo 
ir pašalinių universitetui veiksnių 
kišimosi į jo darbą. Ar dabar, kai 
jau nebe 2.200, bet dar daugiau stu
dentų turima, tas darbas bus jau 
įmanomas pasidaręs? Ar matema
tikos-gamtos fakulteto padalijimas 
trimis atskirais fakultetais ir tuo 
būdu visų skaičiaus išplėtimas ligi 
8 reiškią ir universitetinių patalpų 
išplėtimą, pavyzdžiui, . universitetui 
gavus ar pasistačius naujų pastatų? 
Ar tebėra studentams privalomas 
„marksizmo leninizmo“ klausymas 
ir egzaminas? Ar profesoriai nėra 
varžomi laisvai reikšti ne marksis
tines, ne leninistines, ne materialis
tines arba ne istorijomaterialistlnes 
pažiūras, pavyzdžiui, Lietuvos istori
ją ne maskviškai, tik lietuviškai 
aiškindami, savo kursinėse ir kito
kiose paskaitose, mokslo veikaluose, 
straipsniuose? Ar Partija arba sau
gumo organai, tiesiogiai ar netie
siogiai, nesikiša į universiteto moks-, 
lo ir mokymo dalykus?

6) Tremties studentija laisvai bu
riasi savo ideologinėse organizacijo
se: skautų, .ateitininkų, šviesiečių, 
tautininkų, varpininkų, socialdemo
kratų ir kitų. Ar Vilniaus Univer
sitete visa tai tebedraudžiama, kaip 
1940-41 m. kad tik mopras ir kom
jaunimas tebuvo jam leisti?

7) Tremties profesūra ir studenti
ja laisvai naudojasi ne tik Vakarų 
mokslo ir kultūros laimėjimais, bet 
ir įvairiakalbe, įvairiakrype pe
riodine ir kitokia spauda. Ar Vil
niaus Universiteto akademinė ben
druomenė laisvai susisiekia su Va
karais, nevaržomai gauna bet kurių 
kraštų ir bet kurių krypčių knygas 
ir laikraščius? Mes čia skaitome 
Tamstų „Tiesą“, „Tėvynės Balsą“, 
„Vilnį“, „Laisvę", „Liaudies Balsą“, 

o Tamstos ar skaitote „Žiburius“, 
„Mintį“, „Mūsų Kelią“, „Lietuvių 
Žodį“, „Aidus“, „Žingsnius“, „Nau
jienas“, „Dirvą“, „Draugą“, „Darbi
ninką“ ir kitus tremties ir išeivijos 
laikraščius? . *

8) Tamsta sugretini 1943 m. kovo 
17 d. Vilniaus Universitetą vokie
čiams uždarius susidariusią su da
bartine jo būkle ir iš to ištrauki 
„neginčijamą tiesą“, „kad tik Tary
bų Sąjungoje mokslas gali klestėti 
ir nepaliaujamai žengti į priekį, 
kad tik tarybinė santvarka įgalina 
lietuvių tautą kurti ir puoselėti sa
vo kultūrą"'. , Kodėl Lietuvos kultū
ros ir jos universiteto istoriją tepra- 
dedi nuo nacių laikų? Ar tarybinė 
santvarka taip greit paveikė atmin
tį, jog nebeatsimeni Nepriklausomo
sios Lietuvos laikų — jos 1922 m. 
vasario 16 d. įsteigto ir ligi 1940 m. 
laisviau negu vėliau veikusio univer
siteto, kuriame Pats esi savo spe
cialybės mokslus išėjęs ir dar na
cių laikais jo laimėjimais man gė
rėjęsis bei didžiavęsis?

9) Tamsta teigi, jog grįžę studen
tai tapsią „savo valstybės'“ piliečiais. 
Ar jie, tebebūdami ir Vakaruose te
bepripažįstami Lietuvos Respubli
kos piliečiai, nėra savo valstybės 
piliečiai, ir nejaugi tos jiems bran
gios pilietybės nusavinimu ir kitos 
„savos“ pilietybės suteikimu Tamsta 
tikiesiz patraukti patriotinį jaunimą? 
čia pat dar teigi, jog grįžę iš trem
ties studentai „vėl bus brangūs sa
vo tautiečiams, visų gerbiami'“ — o 
dabar ar jie savo tautiečiams — ne 
tik tremtyje arba išeivijoje, bet ir 
Lietuvoje — nėra brangūs, nėra jų 
gerbiami — savo tėvų, savo brolių 
ir seserų? Kieno įgaliojimu atimi 
Tamsta garbę iš mūsų jaunimo?

10) Akademinį tremties jaunimą 
matai Tamsta stovyklos^. temerdint 
ir tenykstant, o nematai apie 2 
tūkstančius mūsų studentų įvairiuo
se universitetuose Vokietijoje ir ki- 
tur bestudijuojančių, savo tautiečių 
bendruomenės remiamų, kitų jau 
baigiančių, mokslus, besidaktarizuo- 
jančių ar net įsidaktarizavusių! Ar
gi jie čia besimokydami nesirengia, 
kaip ir likę Lietuvoje jų draugai, 
„tarnauti savo motinai — Lietuvai, 
savo bočių tėvynei, savo tautai, savo 
liaudžiai?“ .

11) Tvirtindamas, jog „išdavikai
ir išgamos“ norį paversti studentus 
tremtinius emigrantais savo „nešva
riu bizniu“ tesirūpindami, gal 
Tamsta susipras! kitą kartą išvar
dinti tuos visus „tautds ir krašto at
sižadėjusius“ nešvaruolius ir kiek
vieno jųjų nurodyti „biznį“, dėl ku
rio, matyt, taip būsi juos sunieki
nęs? To reikalingas Tamstos geras 
vardas. -i .'

12) Tamsta ragini mūsų studentus 
tikėti Tamstos žodžiais ir grįžti, bet 
kad jie iš tos ■pat
vo artimųjų — iš savo draugų — iš 
Tamstos draugų — gauna įspėjimus, 
kad grįžti neskubėtų (kiti net sako
si pavydį negalėdami drauge su jais 
būti „išvietintųjų“ stovyklose)! Jei 
jie iš Vilniaus „Tiesos“ ar radijo 
gauna sau susidaryti kitokį,* negu iš 
Tamstos ar iš'„Tėvynės Balso“, da- * 
bartinio Lietuvos gyvenimo ir dar
bo vaizdą, kam jie turi tikėti: Zima
nui ar Jankauskui^ „Tiesos“ Šimkui 
ar tam pat, tik „Balso“, Šimkui?
Kam tikėti, jei ne tik 1941-44, bet ir 
Į940-41 m. Lietuvos įvykiai gyvai 
tebėra jų atmenami, papildomi dar 
naujomis, skaudžiomis 1944-47 m. 
žiniomis? Kiek yra Kazachstane, 
Altajuje, Vorkutoje ir šiaip Rytų 
srityse mūsų tremties jaunimo tė
vų, brolių, seserų, vyrų arba žmonų 
— gyvų ir nebegyvų! Atsverk tai 
savo žodžiu! ' I

13) Kas gali užtikrinti grįžusiai į 
dabartinę Lietuvą profesūrai ir stu
dentijai asmens saugumų, minties, 
darbo ir žodžio laisvę—europinę lais
vę (tremtiniai yra ne tik patriotai, 
bet1 ireuropiečiai)? Tamsta? Žemaitis? 
Žiugžda? Paleckis? Sniečkus? Mas
kva? , Reikalauji „tikėjimo“, kaip 
Lietuva kad tikėjo 1920, 1926 m. ir 
kitų sutarčių sudarytojais, kurie 
1940 m. lengvai jas perbraukė ir 
archyvan sudėjo'

14) Jei Tamsta tiki galįs akade
minę tremtinių bendruomenę pa
veikti, ieškok svaresnių argumentų 
ir visų pirma išaiškink savo laiško 
neaiškumus. Tamstos :r mano laiš
kai taip ramiu:. gražiai sugulė gre
ta viens kito! Ar negalėtum šį ma
no laišką, ištisą kaip ir Tamstos 
laiškas čia kad tilpo,' kartu 'su sa
vo atsakymu Vilniaus „Tiesoje“ pa
skelbti? Tatai būtų nemenkas ar
gumentas Tamstos ginamo grįžimo 
naudai, gal reikšmingesnis už vie
ną kitą Tamstos ar mano išvedžio
jimą. Tuo svarstomas dalykas gal 
ir nesibaigs, nebus išspręstas, bet 
suinteresuotiems, lengviau jau bus 
orientuotis.

15) Dar viena. Ar negalėtumėt 
geresnei mūsų akademinės bendruo
menės orientacijai atsiųsti: 1) 1944— 
1948 m. Vilniaus Universiteto pa
skaitų tvarkaraščius, 2) 1944— 
1948 m. to pat Universiteto, ypa
čiai naujų akademikų, mokslo vei- 
kalds 'Ir 3) mano „Senąjį Vilniaus 
Universitetą“ (palyginti su dabarti
nio universiteto mokslo laimėjimais) 
kad ir Pabaltijo Universiteto adresu: 
(24b) Pinneberg b. Hamburg

Baltic University >
Lithuanian Sector ' .

Germany, British Zone
Gerų linkėjimų Vilniaus Univer

sitetui, jo profesūrai ir studentams!
Iki pasimatymo, Profesoriau, lais

voje, savoje Lietuvoje!
Prof. Mykolas Biržiška

Vilniaus Universiteto Rektorius 
(-in exilio)

1948. I. 4

baugumas dirbs prie sostinės Can
berra statybos darbų, nes čia jau
čiama didelė stoka gyvenamųjų na
mų. Tik pašalinus butų trūkumą, 
galės čia įvažiuoti šeimos. Po me
tų darbą galima bus keisti nors ir 
kasdien. Čia įvairiausi darbai jau 
seniai laukia darbininkų. Žinoma, 
įvairūs amatininkai galės daugiau 
uždirbti. Dabar soduose pūva apel
sinai, vynuogės, persikai ir kitokie 
vaisiai neskinti, nes nėra darbinin
kų. Ūkininkai siūlo 20 svarų savai
tei kviečių derlių nuimant (palygi
nus su pragyvenimo pigumu, tai yra 
graži suma), bet mes dar negalime 
imtis darbo, nes turime išbūti nu
statytą laiką stovykloje ir pramokti 
anglų kalbos.

Čia paprastai įvairūs darbininkai, 
prie sezoninių darbų užsidirbę pi
nigo, ištisus mėnesius nieko nevei
kia. Amatininkams taip pat įpras
ta naudotis- ilgalaikėmis atostogo
mis. Jie sakosi gali lengvai išsi
versti metuose trejetą mėnesių ge
rai padirbėję.

Anksčiau naujieji Australijos 
imigrantai gaudavo pilietybę, išgy
venę čia 5’ metus.

Pabaltiečiams specialiu įstatymu 
nustatytas 2 metų laikas, 

kuris numatomas dar sutrumpinti. 
Pilietybės gavimas svetimšaliui nė
ra privalomas, ir, kas nori, gali visą 
laiką pasilikti svetimšaliu. Nepi- 
liečiams ’ daromi tik tokie suvaržy
mai: draudžiama laikyti svaigina
mųjų gėrimų krautuves, restoranus, 
viešbučius ir naujagimis negauna 
valstybės duodamo piliečio nauja
gimiui kraitelio 15 svarų sumoje. 
Šiaip svetimšalis gali nevaržomai 
pasirinkti sau darbą, verstis preky
ba ar įsigyti nuosavybę. Naujaku
riams duodamos valstybinės pašal
pos. Ūkius ir namus galima įsigyti 
ilgalaikiam išsimokėjimui. Tuo at
veju gausios ir darbingos šeimos 
gali greitu laiku ir gražiai įsikurti. 
Viengungiams čia kiek blogiau.

Iš Australijos išvykimas nėra var
žomas. Vienas asmuo, susitaupęs 
80—100 svarų, gali pasiekti Angliją.

Demobilizuotų karių lyga anks
čiau buvo priešinga platesnio masto 
imigracijai. Dabar ir šiai nusileidus, 
visas kraštas labai palankiai sutin
ka naujus emigrantus.

Moterų teisės ir šeimos neliečia
mybė apsaugota senais sujstatymin- 
tais papročiais. Nekalbant jau apie 
rimtesnes pasekmes,

užtenka tik su mergina kitų aki
vaizdoje keletą kartų paben
drauti, pareikšti jai savo palan
kumą, simpatiją, ir ji jau turi į 

tave teisę kaip į savo vyrą.
Lengvabūdiškas suvedžiojimas (vie
nai ar kitai pusei), svetimos žmonos 
ar vyro paviliojimas dažniausia 
brangiai kaštuoja, sumokant valsty
bei net iki 500 svarų pabaudą.

Čia moterys nelabai žiūri į vyro 
profesiją, darbo rūšį ar į išsilavini
mą. Užtenka to, kad vyras yra pa
jėgus dirbti bet kokį fizinį ar pro-

tinį darbą ir jis yra lygiai traktuo- 
jąmas su valdirjinku ar inžinierium. 
Jo ateitis ir pasisekimas glūdi jo 
darbe ir sveikatoje. Čia nėra 
įprasta taip ir galvoti, kad darbš
tus vyras nesukurtų sau bei savo 
šeimai užtikrintos ateities. Tik ne
mėgstą jokio darbo vyrai neturi 
gyvenime oasisekimo yra visuome
nės nemėgiami ir pajuokiami. Ne
darbingumą, senatvę užtikrina ge
rai organizuotas socialinis draudi
mas.

Kiekvieno naujo emigranto pir
mieji metai šiame krašte laikomi 
bandomaisiais metais. Per tą laiką 
turi paaiškėti naujo gyventojo tin
kamumas Australijos gyvenimo ir 
klimatinėms sąlygoms. Stovyklos 
vadovybė pirmiausia pasirūpinusi, 
kad mes būtumėm sotūs ir žmoniš
kai ąpsirengę, dabar švirkščia į 
mūsų sąmonę užuomaršos morfijų, 
ir mes jau nesistebime, kai švent
vakariais

šimtai mašinų siuva po stovyklą, 
iki pusiaunakčio salėje aidi dža- 
zas, sukasi poros, mezgasi nau
jos pažintys ir moteriškosios ly
ties šokėjų niekuomet netrūksta.

Jeigu tau nepatinka stovyklos ap
linka, gali specialiu autobusu leng
vai pasiekti miestą ir ten būsi mie
las svečias ir nenuobodžiausi. Išeik 
į laukus pasižvalgyti, nuklysk kiek 
toliau nuo stovyklos ir stebėk ap
linką. Nenaudojami žemės plotai, 
apleistos negyvenamos sodybos su 
visais žmogui reikalingais patogu
mais; į visas puses tęsiasi asfaltuoti 
plentai, elektros gyslos, vandentie
kių vamzdžiai. O žmogaus — nė 
gyvos dvasios... Tik retkarčiais 
pradulka koks limuzinas, nuaidi 
laukinio šuns kaukimas O sutiktas 
žmogus visuomet tave džiugiai svei
kina, kalbina, siūlo, kur nori, savo 
mašina nuvežti. Europiečiui sunku 
ir įsivaizduoti, kaip čia retai apgy
vendintose vietose žmogus žmogų 
myli ir brangina.

Pradeda reikštis vietos klimato 
įtaka mūsų sveikatai ir savijau

tai.
Daug kas pajuto įvairiausius ne

galavimus. Virtuvių darbininkai 
yra gerai apmokami (savaitei 4—6 
svarai į rankas), todėl apie 15 vyrų 
pasišovė užsidirbti pinigo. Tačiau 
trys jų turėjo mesti darbą, nes sku
tant bulves ir ruošiant maistui dar
žoves, ant rankų atsirado skaudžios 
vandeninės pūslės, kurios greit pli
to po visą kūną. Skutantis įsipjo
vus, žaizdelės ilgai negyja ir krau
juoja. Įvairiausių vabzdžių ir mu
selių įkandimai daug kam iššaukia 
smarkų odos perštėjimą ir išbėrimą 
ir t. t: Stovyklos ambulatorija ti
kina, kad po metų laiko mūsų orga
nizmas pripras prie vietos maisto, 
vandens, bendrai prie viso klimato, 
ir mes čia esą jausimės geriau, ne
gu Europoje.

Juozas Šilainis 
BonegUla, 1947. XII. 28 d.
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F TAIKOMOSIOS DAILĖS INSTITUTO PARODA MENO IR MOKSLO PASAULYJE
Taikomosios Dailės Institutas, va

dovaujamas V. K. Jonyno, 1947 m. 
gruodžio 18-—20 d. d. buvo surengęs 
mokslo metų pradžios darbų paro
dą. Parodos atidaryme dalyvavo 
daug aukštų Badeno srities ir Frei- 
burgo prancūzų karinės valdžios at
stovų ir Freiburgo lietuvių visuo
menės atstovų ir svečių.

Parodą atidarė prancūzų karinės 
valdžios Badeno sričiai gubernato
rius p. Penė, savo kalboje pasi 
džiaugęs Instituto entuziastišku dar
bu ir pažadėjo visokeriopą galimą 
paramą mokyklos darbui.

Parodoje buvo išstatyti visų pen
kių Instituto skyrių darbai — au
dimo, keramikos, tapybos, grafikos 
ir skulptūros.

Bene didžiausią. Įspūdi sudarė au
diniai. Tai škyrius, vertas pagarbos 
Ir' susižavėjimo. Audiniai, kilimai, 
mezginiai — turtingi ir gražūs. La
bai gausus eksponatais kerairiikos 
skyrius, gan savitas ir Įdomus. Kuk
lesni tapybos ir skulptūros skyriai, 
tačiau ne be šviežumo. Grafikų ir
gi padirbėta. Matėsi ir spaudoje 
atspausdintų darbelių. Tai rodo, 
kad studentai sugeba ir viešame 
gyvenime pasirodyti. /

Daugumas studentų gyvena moky
klos patalpose, vadinamam Rebran- 
se., Malonu jame pabūti. Tai ma
žas skruzdėlynas, mažytė sala, toli 
nuo visų lageriškų kasdienybių, tai 
tikri darbo ir jaunatviško siekimo 
namai.

Pagarba dideliam lietuviškam su
manumui ir sugebėjimui iš nieko 
sukurti tokį Dailės Institutą, mums 
taip reikalingą ir brangų.

LIETUVIŠKAI Iš HAMBURGO
— Š. m. sausio mėn. 31 dieną iš 

Hamburgo radijofono nuo 10,30 iki 
11 .vai. bus transliuojamos' lietuvių, 
latvių ir estų tautinės dainos. Lie
tuvių dainą reprezentuos „Tėvynės 
Garsų“ ansamblis, komp. Valterio 
Banaičio diriguojamas.

— S. m. vasario mėn. 12 d., (nes 
vasario 16 diena yrą užimta) per 
Hamburgo radiją bus transliuojamos 
lietuvių operos solistų p-lės Juzės 
Aųgaitytės, Ipolito i Nauragio ir 
Jono Butėno įdainuotos arijos ir
dainos (pradžia tarp 16,30 ir 16,45).

— Netoli Hamburgo yra viena di
džiausių lietuvių tremtinių stovykla 
Špakenbergas, kuriame dabar dar 
gyvena apie 1400 žmonių. Stovy
kla visą laiką turėjo savo kasdien 
išeinantį, rotatorium spausdinamą 
laikraštį „Pasaulis Šiandien“, kuris 
L m. sausio mėn. 7 dieną minėjo 
savo 2 metų sukaktuves. Iki šiol 
išleista 580 numerių. Laikraštį reda
guoja K1 Prielgauskas.

— Britų karinė valdžia Šlezvige- 
Holšteine vėl išleido įsakymą, drau
džiantį leisti stovyklose rotatorium 

—’PSHSdinair.US -laikraštėiius. Žadama 
stovyklas aprūpinti' IRO paruoštais 
anglų ir vokiečių kalba leidžiamais 
laikraščiais. KI. Gledaugas

MEERBECKO KRONIKA
— Per paskutinius rinkimus lie

tuvių grupės vadovu išrinktas dipl. 
teis. St. Balčiūnas.

— Vasario 16 d. į Meerbecką at
vyksta koncertuoti Uchtės liet, ko
lonijos choras.

— Meerbecko stovyklos ambula
torijos vedėju yra latvis dr. Pleikš. 
Iki šiol iš 4 dantų gydytojų viena 
buvo lietuvė. Per paskutinį perso
nalinį pertvarkymą, lietuvė gydy
toja buvo atleista, paliko 4 latvės. 
Prieš tokį, neteisingą vedėjo elgesį 
lietuvių kolonijos vadovybė griež
tai užprotestavo. Iš viso, ambula
torijoje esama tvarka reikalinga 
būtinų reformų. Iki šiol gausiame 
ambulatorijos personale tėra 2 es
tai ir 3 lietuviai.

IŠRINKTA FLENSBURGO LIET. 
STOVYKLOS TARYBA

Š. m. sausio mėn. 13 d. Mūtzel- 
burgo liet, stovykloje, Flensburge, 
įvyko tos stovyklos Tarybos rinki
mai, kuriuose iš 265 asmenų, turin
čių teisę balsuoti, dalyvavo 164 sto
vyklos gyventojai. Į stovyklos Ta
rybą išrinkti: H. Semtūris, St. Gri- 
goravičius, J. Deckys, A. Rickevi
čius ir J. Papievis.

Naujoji stovyklos Taryba yra nu
sistačiusi pirmoje eilėje tinkamai 
sutvarkyti bendruomenės nepasitu
rinčių narių socialinės globos reika
lą, nes pagalbos -reikalingų skaičius 
nuolat didėja, o taip pat skatinti ir 
remti stovyklos ' kultūrinę veiklą, 
globoti kultūrininkus, ruošti įvai
rius minėjimus ir t. t. Br. D.

TUNTININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Sausio'18 ir 19 dienomis Ragainėje 

(Horneburg) prie Hamburgo įvyko 
visuotinis trijų zonų tuntininkų su
važiavimas. Jis pradėtas tautos gies
me ir tylos valandėle žuvuslems ir 
nukankintiems sąjungos nariams 
pagerbti. Vyriausiasis Skautininkas 
padarė platų LSB Vadijos pranešimą 
ir nusmaigstė gaires ateities veiki
mui akivaizdoje emigracijos ir są
jungos jubiliejinių metų. Kiekvienas 
tuntininkas nušvietė savo tunto vei
kimo sąlygas ir apžvelgė atliktus 
darbus. Iš platesnių pranešimų pa
minėtini L. S. Sąjungos Tarybos Pir
mininko, kuris nušvietė sąjungos ju
biliejinių metų tikslą, sąlygas. Šiuo 
norima išjudinti visus vienetus ir 
įtraukti į sėkmingesnį veikimą. Nuo 
yasario 16 iki gegužės mėn. 31 d. 
skelbiamos varžybos. Didelis dėme
sys kreipiamas į patyrimo laipsniu*, 
specialybes, tautinio, valstybinio ir 
tarptautinio ženklų Įsigijimą, i skau
tiškas ir liaudies dainas, rankdar
bius. Vyriausiasis Skautininkas di
delio susidomėjimo sukėlė bendrijų 
ir vyresnio amžiaus skautų organi
zavimo klausimu. Ši aktuali medžia
ga patiekta komisijai, kuri galutinai 
apipavidalinusi patieks vyresnio am
žiaus skautų organizacijos statutą 
tvirtinti. Skautininkų ramovių stei
gimo klausimą referavo psktn. A. 
Vęnclauskas. Vadijos skyrių vedėjai 
padarė metinio veikimo apžvalgą.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Pragiedruliai 15 nr. 1946 m. gruo

džio mėnesio. Lietuvių draugijos 
Švedijoje leidinys. Adresas: J. 
Lingis, Halsingegat 20, tr. 5. Stock
holm.

Laisvoji Lietuva — Lituania Lib
ra. Mėnesinis kultūros — mokslo— 
meno — visuomenės — kovos žur
nalas, 1947 m. 10 (34) nr. Leidžia 
Urugvajaus lietuvių kultūros drau
gija. Adresas: Lituania Libre. Rio 
de Janeiro 4001, Cerro, Montevideo, 
Rep. O. del Uruguay.

Ateities keliu. 1947 m. 11—12 nr. 
L. Socialdemokratų laikraštis. Tu
riny: Londono konf. pasibaigus, Mi- 
kolaičiko kelias atgal, P. Ą. Macei
nos „Socialinės demokratijos“ pro
ga, Baltijos valstybių federacija, 
Būdingos nuotaikos vakaruose, Prof, 
darb. s-gų krizė Prancūzijoje, Di
dysis siluetas anapus Atlanto, „Bal
sas iš Rusijos“, Už geležinės uždan
gos, Egypto nelaimės, Iš plataus pa
saulio, Žinios iš Švedijos.

Aukuras. 1948 m; 1 nr. Mokslei
vių laikraštis. Leidžia moksleiviai 
kudirkiečiai. Adresas: Hanau, DP 
Camp, Lietuvių Paštas Nr. 67. Nu
merio kaina 1 RM.

Jaunasis Socialdemokratas. 1947 m. 
3 nr. Leidžia lietuvių socialdemo
kratinis jaunimas.

Įsteigta nauja instruktavimo dalis, 
kurios tikslas palaikyti glaudesnius 
ryšiūs tarp vadijos ir skautų.

Gyvų diskusijų sukėlė rūkymo 
klausimas. Nutarta iki 18 metų vi
sai uždrausti skautams rūkyti ir 

vesti kovą prieš šį blogą besiplečiantį' 
paprotį per spaudą ir kitais galimais 
būdais.

Didelio pasipiktinimo sukėlė pas
kaitytas šmeižto anoniminis raštas, 
pasiųstas tamsių gaivalų sąjunginin
kų įstaigoms. Jame apšmeižlami ke
turi skautų vadovybės nariai. Juo 
buvo norėta sutrukdyti mūsų re
prezentacinei draugovei nuvykti- j - 
pasaulinę skautų jamboree prie Pa
ryžiaus. Išrinktas anglų zonai Gar
bės Gynėjo Pavaduotojas ir teismo 
nariai, kurie, esant skubiam reikalui, 
galės spręsti bylas anglų zonos ri
bose.

Suvažiavimo metu įvyko du nuo
taikingi laužai. Pamaldas ir gražų 
pamokslą pasakė dek. kun. Daba- 
šinskas iš Spakenbergo. Suvažiavi
mas praėjo labai nuoširdžioje nuotai
koje.. Jam pirmininkavo sktn. V. 
Pauža. Kr.

DIDŽIAUSIOS PREMIJOS UŽ 
DRAMĄ

Už geriausią krikščioniškos ideo
logijos Scenos veikalą Amerikoje 
yra paskirtos trys premijos: pirmo
ji —: 5.000 dolerių, antroji — 3.000 
ir trečioji — 2.000 dolerių. Premi
jas paskelbė organizacija, kurios 
tikslas — Kristų padaryti viešojo - 
gyvenimo centru. (N. Z.)

PRANAŠAVIMAI 1948 METAMS
Sustiprėjęs nervų karas, bet „jo

kio naujo pasaulinio karo“, pasakęs 
garsusis Egipto astrologas Mohamed 
Amin Fiky ■ britų korespondentui 
Aleksandrijoje. Kiti jo pranašavi
mai 1948 metamą: nauja konserva
torių vyriausybė Anglijoje, Stalino 
mirtis ir Molotovo įpėdinystė, ara
bų ir žydų karas Palestinoje, prin
cesei Elzbietai gimsiąs berniukas.

(D.P.D.)
DAR 8 KARALIŠKI SOSTAI

Rumunijos karaliui Michaeliui pa
sitraukus, neskaitant Ispanijos, kur 
karaliaus sostas, Frankui valdant, 
bėra tik teoretiškas, ir keturių mi
niatiūrinių valstybių — Lichten
šteino, Andoros, Monako ir Vatika
no, Europoje dar yra 8 karališki 
sostai, būtent — Graikijoje, Belgi
joje, Olandijoje, Luxemburge, Šve
dijoje, Norvegijoje, Danijoje ir An
glijoje. (Sch. P.)
AUKŠTOJI POLITIKOS MOKYKLA

. Frankfurte prie Maino numatoma 
įsteigti aukštąją politikos mokyklą. 
Iškilmingas josios atidarymas būsiąs 
1948 m. gegužės mėn. 18 d.

(Schw. P.)
BAŽNYČIA IR EGZISTENCIALIZ

MAS
^Prancūzų egzistencialisto Jean- 
Pąul Sartre tvirtinimas, jog laisvė 

SUSITIKIMAS
Blėsta topoliuos vakaro skaros, 
Žvilga auksas paplentės kleve, 
O man nuostabiai nuostabiai gera 
Šioj rimty vėl sutikti tave.

Ir atverti tau širdį bedalę, 
Pasiskųsti klaikia vienuma, 
Nes mokykloj žaidimų skarelę 
Tu ant kaklo užrišdavai man...

Jau ir mėnuo. Ramus, tarsi stiklas. 
Šiąnakt parke, kaip niekad ramu. — , 
AŠ prisimenu pradžios mokyklą 
Ir komuniją pirmąją mūs...

Vėl gyvi gimto kaimo beržai, 
Gimnazija vėlei širdy:
Mėgai tu padainuoti, pažaisti, 1 
Aš _ eilėraščiuos skausmą skandint.

O pavasariais plaukdavo sieliai 
Šilo skausmą kažkur nešdami... 
Kaip man nuostabiai nuostabiai miela 
Tuos vaizdus su tavim prisimint!

Juk abudu tuomet netikėjom, 
Kad išklysim vieni tolumon, 
Kad vaikystės gijas plėšys vėjai 
Jr sapnuosim kelelį namo...

Metai gervėmis plaukė ir blėso, 
Tarsi kraujas rudens danguje.
Mano lūpose žodis — sesuo 
Skleidės žiedu raudonu, gaju.

Ir. žinai: įtikėjau bekraF’ai
Tavimi kažinkalp, be prasmės:
Tave rasdavau vakaro raštuos 
Ar rudenėj šio parko giesmėj.,.

Blaškos varpas. Jo mirštantis aidas, 
Tarsi šmėkla klajoja takais.
Ir girdžiu, kad nuleidusi veidą
Tu keistai ir nervingai juokies:

„Vis dar keistas. Braidai žvaigždėse.
Vis dar vaikas esi, kaip kadais. 
Kam tikėt taip, jei toji sesuo 
Kelis syk apsimainė žiedais“...

Nykiai virpa „sudievu“ ištartas 
Ir bežadėj žibinto šviesoj 
Savęs klausiu: kam tūkstančiais kartų 
Lyg stebuklą kartojau: — sesuo!

Kyla vėjas. Ims žalvarį berti.
Bris naktis nerami ir graži.
Man graudu, kad vaikystės sesers 
Tavyje negalėjau pažint...

K. VESELKA

yra pati didžioji gyvenimo svarba, 
ir to tvirtinimo pasėka, kad morali
nė laikysena nesanti svarbi, katali
kų Bažnyčios yra įvertinta, kaip 
viena iš pagrindinių Sartre'o filoso
fijos paklaidų. Taip pat yra griež
tai atmetamas jo kito pasaulio 
buvimo neigimas. Tėvas Cnarles 
Boyer,' Vatikano katalikų religijos 
ir filosofijos akademijos sekreto
rius, net šv. Augustiną tam tikra 
prasme laiko egzistencialistu, nes 
ir jis daugiau pabrėždavęs konkre
čią tikrovę, negu bendrąsias idėjas. 
Jis pabrėždavęs, kad, Dievas esąs 
pati konkrečiausioj! tikrovė, suda
ranti viso kito pagrindą. (Schw. P.)

MIRE RICHARD TAUBER
Londono ligoninėje mirė visame 

pasauly išgarsėjęs operečių tenoras 
Richard Tauber. Gimęs Linzė, jis 
išaugo muzikalinėje Vienos atmosfe
roje. 1912 m. Dresdene*turėjo pir
mąjį didelį pasisekimą Mocarto 
„Užburtoje fleitoje“. Labai greit jis 
išgarsėjo Vienoje ir Berlyne. Leha- 
ro „Šypsenų kraštas“ ir „Friderikė“ 
padarė jį publikos mylimuoju.

1933 m. išvykęs iš Vokietijos, jis 
išgarsėjo savo dainomis Amerikoje, 
Afrikoje, Australijoje. 1940 m. R. 
Tauber gavo Didžiosios Britanijos 
pilietybę. .Mirė jis 56 metų am
žiaus. (N. de F.)
DIDŽIOJI LITERATŪROS PREMI

JA
Didžioji Paryžiaus literatūros pre

mija (100.000 frankų) šiais (1948) m. 
teko žymiam rašytojui ir essay’istui 
Andrė Suaręs už visus jo raštus.

Suaręs, gįmęs 1866 m., kaip filo
sofo Bergsono sekėjas, savo raštuo
se propaguoja aistringą, bet ir są
moningai atsakingą gyvenimo su
pratimą, asmenybės vertinimą. Sa
vo knygomis apie Italiją („Voyage 
du Condottiere“ ir „Vers Venise“) 
bei raštais apie Pascal'į, Pėguy, 
Tolstojų, Goethe, Beethoven'ą ir kt. 
jis iškėlė savo vardą už Prancūzijos 
ribų į Europos literatūrą. (N. de F.)

GRĮŽTA ERICH MARIA RE
MARQUE

Po pirmojo. pasaulinio karo pa
garsėjęs savo knygomis „Vakarų 
fronte nieko naujo“ ir „Kelias at
gal“ E. M. Remarque š. m. sausio
mėn. po 15-kos metų grįžtąs Vokie
tijon aplankyti savo gimtojo mies
to Osnabrūcko. (Die N. Z.)

„SAN MICHELE“ AUTORIAUS 
SUKAKTIS

Ir Lietuvoje didelį pasisekimą tu
rėjusios knygos' „San Michele“ au
torius Axel Munthe Švedijos sosti
nėje šventė savo 90 metų amžiaus 
sukaktį.

KĄ GALVOJA TOMO MANN'O 
i DUKTĖ?

Tomo Mann’o duktė. Erika švei
carų savaitrašty „Ji ir jis“ pareiš
kė savo pažiūras apie Vokietijos 
ateitį, Dabar.Lenkijos užimjos sritys 
turinčios likti Lenkijai. Pirmiausia, 
tai esanti nuo amžių lenkų žemė, 
kuri 1000 metų buvusi valdoma 
vokiškų grobikų. Antra, tos sritys 
Lenkijai būtinos, tuo tarpu Vokie
tijos ūkis lengvai išsiverčia be jų1. 
Trečia, vokiečiai niekuomet nėra 
tų sričių pilnai išnaudoję, o lenkai 
tą žemę su didesne nauda ir sau ir 
Europai išnaudosią... (Sch. P.) 
DVIDEŠIMTIES METŲ PROFESO

RIUS
Dvidešimties metų amžiaus dr. 

Andrė Bernard Amman pakviesta* 
matematikos profesoriumi Ženevo* 
universitetan. Savo studijas jis yra 
pradėjęs Ženevos Koledže 1945 m., 
tais pačiais metais gavo bakalauro 
laipsnį, 1946 m. gavo matematikos 
mokslų licenciato laipsnį, o 1947 m. 
apgynė doktoratą. Kultūros istori
kai sako, kad tokio ankstyvo moks
linio subrendimo nesą buvę nuo aš
tuonioliktojo amžiaus. • (N. Z.)

MICKY-MAUS’UI 23 METAI AM
ŽIAUS

Visam pasauly pragarsėjusiam 
filmų herojui Micky-Maus'ui sukako 
23 metai amžiaus. Ta proga New- 
Yorke buvo suruošta puota, kurioje 
dalyvavo 1000 asmenų. Keturiolika 
gubernatorių ir visa eilė universi-i 
tetų bei koledžų prezidentų atsiuntė 
savo sveikinimus. Kanados prem
jeras Mackenzie. King Micky-Mau- 
s'o autoriui dailininkui Walt Disney 
parašė: „Micky-Maus'as gyvens dar 
daugelį metų“. Pietų1 Afrikos mi- 
nisteris pirmininkas Sitiuts prie sa
vo sveikinimo pridūrė: „Kad Micky- 
Maus’o tėvas milijonus viso pasau
lio vaikų ir toliau linksmintų“.

, (N. de F.)
BRANGIAUSIA SUTARTIS FILMŲ 

PASAULY
Brangiausią iki šiol sutartį pasi

rašė airis filmų aktorius Eroll Flynn 
su Warner Brothers bendrove. Ak
torius įsipareigoja j metus sukti tik 
vieną filmą už metinę algą — 
250.000 dolerių. Sutartis pasirašyta 
penkiolikai metų. (N. Z.)
NUŠVILPĖ VOKIEČIŲ DAINININKĘ

Erna Schlūter yra pirmoji vokie
čių dainininkė, po karo nuplaukusi 
į užjūrį gastrolių. Tačiau New 
Yorke ją nušvilpė. Spauda rašo, 
kad josios Izolda „buvęs blogiausias 
vaidmuo, kada nors vaidintas Met- 
tropolitaino operoje“. Tenojui Max 
Lorenz prikišamas jo „nudainuotas 
balsas“. (Sch. P.).

„GARBINGA“ SUKAKTIS
Pereitų metų gruodžio 20 d. su

kako trisdešimt metų nuo įsteigimo 
Rusijoje „kovai su kontrevoliucija, 
spekuliacija ir sabotažais“ Nepap
rastosios Komisijos — Čerezvičąjna- 
jb Komisija, sutrumpintai vadina
mos „Ceka“, kuri tapo policinio te
roro simboliu. Po ketvertų metų, 
1922, kai Cekos vardas pasidarė 
perdaug baisus, ji buvo perkrikšty
ta į Valstybinę Politikos Valdybą — 
Gosudarstvennoje Političeskoje Up- 
ravlenije, sutrumpintai — G.P.U. 
Bet ir tas vardas prieš antrąjį pa
saulinį karą buvo pakeistas į 
N.K.V.D. (liaudies komisariatas Vi
daus reikalams), o 1946 m. kovo 
mėn., kai iš liaudies komisarijatų 
pasidarė ministerijos, nuo vidaus 
reikalų ministerijos atskilo speciali 
— „Valstybės Saugumo Ministerija“.

Kaip pelėduką bekrikštyk — vis 
lieka pelėdukas. Taip ir Rusijos 
„keršyjančioji revoliucijos ranka“, 
iš esmės liko toji pat Ceka, tik per 
trisdešimt metų išdirbusi dar bai
sesnius ir rafinuotesnius metodus.

Rusijos pavyzdžiu, fašistinė Ita
lija turėjo panašią įstaigą, vardu 
„Okra“, . o nacionalsocialistinė Vo
kietija — „Geštapą“.

BCT POSĖDIS SU DPPW DIV. 
ATSTOVAIS

Sausio 28 d. posėdyje aptarti šie 
klausimai:

1) studentų vokiečių universite
tuose,

2) greitesnio šeimų perkėlimo į 
Angliją,

3) stovyklų kilnojimo, .
4) išvykstančių sveikatos tikrinimo,
5) tranzitinėse stovyklose pabaltie- 

čių skyrių įkūrimo ir
6) maisto normų pakėlimo ligi 

2.015 kai. per dieną.
Dėl maisto anglų atstovai pareiš

kė, kad yra projektuojama nuo 
1948. III. 1. DP maisto normas britų 
zonoje padidinti ligi 2.015 kai. per 
dieną.

Emigracinėse stovyklose numatyta 
įsteigti pkbaltiečių skyrius.

Išvykstančiųjų į Kanadą ir Aus
traliją šeimų sveikata bus tikrinama 
kartu su išvykstančiais ir po to šei
mos bus perkeltos į tranzitines sto
vyklas.

Dėl greitesnio šeimų perkėlimo į 
Angliją pažadėta kreiptis į D. Brita
nijos Darbo Ministeriją.

— Ne, negersiu, — šaltai pastū
mė stiklą pulkininkas. — Šiuo at
veju esu neperkalbamas.

— Nė už jaunosios laimę? — 
sušuko inžinierius.

— Nė su manim, pulkininke? — 
nusišypsojo jauna moteris, baltuose 
vestuvių rūbuose. Ji laikė pakėlusi 
krikštolinę taurelę ir žiūrėjo tuo 
gundančiu, gražios moters žvilgs
niu, kuris tuojau turėjo palenkti 
vyrišką širdį. — Už mano ateitį ir 
laimę! — taip saldžiai sušnabždėjo 
ji, kad adjutanto pentinai gailiai 
skambtelėjo po stalu.

— Iš širdies to linkiū, — ištarė 
pulkininkas ir kilstelėjo savo taurę. 
Bet vėl greit ją pastatė ant stalo, 
nepalietęs lūpomis.

— Tik tiek? — priekaištaujančiu 
balsu sušuko jaunoji moteris. — 
Taip negalima!

— Sunku neišpildyti jūsų prašy
mo, bet atleiskite, aš hiekada ne
geriu, — jo ramiai pasakytuose 
žodžiuose buvo toks tvirtumas, kad 
jaunoji moteris nė nebandė perkal
bėti. Tik, padėjusi savo stiklą, 
žvilgtelėjo į seno kario veidą ir 
tarė:

— Nenorėčiau tikėti, kad būtų ko
kia nors priežastis šitokio griežtu
mo. Argi buvote visą gyvenimą 
toks? Pagaliau, tai netiktų jūsų 
profesijai . . .

— Klystate, mieloji ponia, — nu
sišypsojo pulkininkas. — Stiklas 
nesirenka profesijas, o tik žmones. 
Netikėsite, bet ligi šiol dar nesu 
paragavęs degtinės nė lašo. .

— Argi būtų kuo pagrįstas toks 
griežiamas?

— Gal ir yra priežastis, bet savo 
paprastumu net neįtikinama. Aš 
jums ją pasakysiu. Nemalonu tik, 
kėd turiu išsiskirti iš kitų tarpo. 
Nemėgsta to žmonės . . .

— Juk žinote, pulkininke, jei

\ 

žmonės nemėgsta, kad kas išsiskiria 
iš jų, tai yra patenkinti bent tuo, 
kad yra apgaudinėjami . . .

— Niekados nepadaryčiau šito, — 
husijuokė, žybteliamas degtuką. — 
Šitai vaidybai daugiau tikusio^ mo
terys. Mane tai labai nejaukiai nu
teiktų kad ir toks niekutis, kaip ši 
taurelė. Pagaliau, ar būtų kas apie 
ją kalbėti? O kiek, vis dėl to dėl 
jos prisiginčijama. Klek kartų ji 
brukte brukama į ranką žmogui, 
kurį tas nupurto šalčiu ir nejau
kumu. Bent aš tą ryškiai pergy
venu, kai tik sėduosi prie paruošto 
stalo. Pamatęs prieš savo akis 
blizgančią taurelę, aš išvystu praei
tyje savo tėvo išsigandusias akis, 
kurios lyg klausdamos pasižiūri į 
mane, ar nesudrebės ranka ją pa
keldama ....

— Ar buvo kas tragiška?
— Net nieko panašaus, — atsakė 

pulkininkas. — Nelaukite kokio jau
dinančio ar nepaprasto įvykio. 
Nebuvo, rodos, nė aiškios, konkre
čios priežasties. Aš pats savimi 
stebiuosi, kodėl šis menkas įvykis 
mano jaunystėje taip giliai įstrigo 
į atmintį ir taip ilgai, net lig šiol 
užsiliko mano širdyje. Tai atsitiko 
labai paprastai ...

Tada buvau mažas berniūkštis. 
Prisimenu, sėdėjau vakare prie šil
tos krosnies. Lempa dar nebedegė, 
nors gili rudens vakaro prieblanda 
jau buvo užliejusi trobą. .

Tėvas sėdėjo prie sienos, netoli 
durų, ir kalbėjosi su motina. Jis 
pasakojo, kaip jam šiandien buvo 
pasisekę sutaikinti du besivaidijan
čius kaimynus. Tuo metu tėvas bu
vo valsčiaus „sūdžia“. Tai ne men
kos, o garbingos pareigos buvo tekę 
žmogui, neragavusiam mokslo ir 
nevarčiusiam storų išminties kny
gų. Bet ištisą eilę metų jis išsėdėjo 
šiame krėsle šalia vaito, be priekai-

TĖVO TESTAMESTA8
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što ir užmetimų. Nors buvo griež
tas, bet visada teisingas. Nors buvo 
malonūs su visais, bet šališkumas 
ir pataikavimas, kuris taip dažpal 
iškraipo mūsų pareigos kelią, jam 
buvo lygiai svetimas. Gerti taip 
pat negėrė, nė j burną neėmė, kaip 
žmonės sako, nors ši dorybė tada 
buvo tokia neįprasta, kaip vaito ra
štinėje, taip ir parapijos kleboni
joje. Reikia tik atsiminti aną metą, 
atnešusį į mūsų kraštą ne tik slavų 
vergiją, bet ir pristatinėjusį ant 
kiekvienos kryžkelės eibę karčiamų

Taigi, sakiau jau, buvo sutemę, 
kai staiga į trobą Įvirto tuodu kai
mynu, apie kuriuos tėvas kaip tik 
buvo bepasakojąs.

^„Sveikas, Motiejau;“, griebė tie
siai tėvą į glėbį. Tu nelaukei, ži
noma, tokių svečių, o mes pasiro- 
dėme taip netikėtai ir staiga, kaip 
pavasarį paukščiukai“. Abudu jau 
buvo linksmi, gerokai įmetę po ke
pure ...

„Važiuojam, sakau, Pilypai, pas 
Morkūną bičiulystę sutvirtinti“, kal
bėjo ūsočius, „jei jis mudu sutaikė, 
tegu ir savo akimis dabar pamato 
neperskiriamą draugystę, kuri mus 
amžinai surišo. Taip tvirtai, kaip 
ir prie altoriaus, kaip ir prie už
degtų žvakių . . .“

„Neužmiršiu tavęs nė grabe gu
lėdamas“, kartojo beūsis, „Tegu, 
Motiejau, bus ir taip, kad mane ne
labasis nusitarabys į pragarus . . . 
Bet ir ten, virdamas smalos katile, 
pačiam kipšų pirmininkui rėksiu į 

ausį:' jei nori žinoti tu, šalto šuns 
nosie, kaip rasti teisybę, pasiklausk 
Motiejaus Morkūno, mūsų garbingo 
Raguvos valsčiaus .gūdžios“. Tik 
jis vienas tau prakrapštys palinku
sias asilo ausis, neteisybės derva, 
aplipusias, kaip ir man kad padarė... 
Pasakysiu, Motiejau, tikrai taip 
pasakysiu ... O jei būčiau, Motie- 
juk, tenai danguje, tarp šventų mer
gelių, saldžiai šnibždėsiu joms į 
ausį apie tavo širdies gerumą ir 
tokį saliamonišką protą. Tik aki
mis susižavėjusios mirkčios. Manai, 
aš nemokėsiu pakalbėti. Nereik man 
liežuvio smailinti. Draugystė, bro
lau, visur gerbiama. Tai šventa tei
sybė. Be jos, Motiejau, kaip be 
druskos, nei praryt, nei išspiaut. 
Už tai sodink dabar mus už stalo.

Motina jau buvo uždegusi žiburį.. 
„Prašau, sėskitės“, ištarė tėvas,, 

nė kiek nenudžiugęs tais pagyrais,, 
kuriais jį apipylė kaimynai.

Kada jau kada, bet šiandien, Mo
tiejau, tai nesiskirsi iš mudviejų; 
draugijos“, ištarė ūsočius, sėsdamas: 
už stalo. Atsisėdo ir beūsis, nenu- 
metęs nei sunkios savo sermėgos. 
Pirmasis tuojau nusišluostė ūsus ir 
iš kišenės ištraukė senį butelį, o- 
antrasis, iš papratimo brūkštelėjęs: 
pirštais per panosę, padėjo ritinį, 
dešros.

„Kam to, vyručiai?“ ištarė tėvas: 
šaltai, tebestovėdamas atokiau. „Lyg: 
mes be butelio nepasidžiaugtume- 
judviejų taika . . “

„Nedaryk tik, Motiejau, tvarkos: 
ten, kur ji jau yra. O dabar eikš:

ir sėskis! . . .“ Bet tėvas nepaju
dėjo.

„Žinote juk, kad negeriu“, pa
sakė. „Vaišinkitės, bet be manęs...

„Be tavęs, Motiejau?“ sušuko ūso
čius. „Tai kam mes čia atvažiavome 
per tokią klampynę. Ar svetimuos
mamuos sėdėti prie butelio, dargi be 
šeimininko? Ne, be tavęs nė lašo... 
Gėda mums būtų, va kas!“

Svečiai, lyg susitarę, pakilo nuo 
stalo ir priėjo prie tėvo. Su tuo 
įkyriu įkaušusio žmogaus atkaklu
mu, kuris niekada nepatraukia, o 
tik dar labiau atstumia, juodu no
rėjo perkalbėti tėvą, tai prikišdami 
.jam. nedraugiškumą, tai girdami 
širdingumą. Kai ir tas nepadėjo, 
juodu tvirtai paėmė tėvą už rankų 
ii tempte ėmė tempti prie stalo, lyg 
netekusį jėgų priešintis.

„Motiejau, na tik arčiau! Na, tik 
dar žingsnį- Prisek, paragauk bur
nelę! už mūsų sveikatą, . už mūsų 
bičiulystę. ..“ Įkyriai zirzėjo į ausis, 
vilkte vilkdami jį per aslą, lyg ne
valdantį kojų.

Kai pamačiau taip nešamą tėvą, 
su nusvirusia galva ir išsidraikiu
siais žilais plaukais, pajutau širdyje 
neramumą ir baimę, ašaros ėmė 
veržtis į akis. Niekas jam nebuvo 
atsitikę, bet tėvo nusvirusi galva 
priminę man kažką siaubingo. Pa
šokau ant kojų ir pribėgau arčiau 
jo. Nedrįsau ką nors sakyti, tik 
žiūrėjau į raukšlėtą kaktą, vis la
ibiau apimamas nerimo.

Tada ūsočius pripylė taurę ir -pri
kišo tėvui prie lūpų.

„Motiejau, Motiejau, tik lašelį .\..“ 
kartojo švokšdamas, „kaip mes 
vieni be tavęs! . . . Tiek kelio ke
liauta, širdingumo ieškota!? Na, 
tik . .

Tada tėvas kilstelėjo galvą ir pa
matė mane. Atsimenu < tų rūpes-

.tingų, paraudusių akių žvilgsnį ir 
šiandieną. Nors tai buvo tik aky- 
mirksnis, bet negaliu tos staiga už
siliepsnojusios ugnies akių kam
pučiuose, kuri šoktelėjo ant kaktos 
ir kietų veido bruožų. Jis su pa
sišlykštėjimu greit nusisuko, išsi-
tiesdamas į priekį, lyg stumdamas 
nuo savęs kažką tragiško ir bai
saus, ko negalėjo išreikšti žodžiais.

Ūsočius atitraukė taurelę, išlie
damas ją ant žemės, bet ištiestos 
tėvo rankos dar momentui pasiliko 
lempos šviesoje. Nieko tada dau
giau nemačiau, tik šias sugrubusias 
nuo sunkaus darbo tėvo rankas su 
ryžtingai ištiestais pirštais. Aštriai 
įšokusios gyslos buvo yalingai įsi
tempusios, stumdamos visa jėga nuo 
savęs tai, kas buvo sukrėtę jo širdį 
ligi sielos gelmių. Nebuvo, rodos, 
dabar jėgos, kuri būtų privertusi 
jas bejėgiai nusvirti. Jo lūpos ėmė 
drebėti, nerasdamos pirmo žodžio, 
kurį turėjo ištarti. Bet staiga jis 
išsitiesė, atsistodamas 'tvirtai ant 
kojų, šaltai atsisuko į svečius ir ne
lauktai griežtai ištarė: „Išeikite . . . 
Labanaktis! ..." .

„Argi pyksti, Motiejau? Kas gi 
tau? dar bandė ūsočius kalbinti, 
bet tėvas tik mostelėjo ranka, pa
kartodamas: „Labanaktis!“

Kaimynai žvilgtelėjo vienas į an
trą ir dingo tarpduryje.

Tėvas atsisėdo už tuščio stalo ir 
ilgai rymojo, netardamas žodžio, 
neatsakydamas net į motinos prie
kaištus. . Nežinau, ką jis tada gal
vojo, bet tai liko man nerašytu te
stamentu. Tos jo sunkios, ištiestos 
rankos, stumiančios nuo savęs visa 
jėga kažką baisaus, ko ir šiandien 
negaliu suprasti ir išreikšti žodžiais, 
visada iškyla man prieš akis, kada 
tik sėduosi prieš stovintį butelį už 
paruošto stalo . . .
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BALFo gėrybių paskirstymo klausimu Pabaltiečiai Australijoje jau gavo darbą
Iš įvairių pranešimų, oficialių ir 

privačių (laiškais ir žodžiu), tenka 
patirti apie pasitaikančius lietuvių 
tremtinių Vokietijoje nusiskundimus 
dėl BALF gėrybių paskirstymo. 
Vienur kitur metamas įtarimo šešė
lis gėrybių skirstymo komisijų at
žvilgiu, primetant joms šališkumą. 
Antra nusiskundimų rūšis-girdi, 
spaudoje skelbiama apie dideles 
BALF gėrybių siuntas, o tremtyje 
pašalpos reikalingieji labai mažai jų 
gauną.

Pirmiausia, dėl šališkumo. BALF 
vadovybė skirstyme tiesiogiai ne

dalyvauja. Skirstymą atlieka miš
rios komisijos, kurių nariais yra 
pačių tremtinių organizacijų išrinkti 
asmens. Kiek čia žinoma, komisi
jose dalyvauja įvairių pažiūrų ir už
siėmimų žmonės, tad negalėtų būti

jokio šališkumo kokios nors vienos 
grupes naudai.

Antra, dėl pašalpos davinių mažo 
kiekio.

Vokietijoje yra apie 65,000 lietu
vių tremtinių. Beveik visiems jiems 
trūksta ir reikia papildomo maisto. 
Jei kiekvienas asmuo kas mėnuo iš 
BALF gautų maisto bent 10 dolerių 
vertės, tikrai nebūtų jo perdaug. 
Paprastas skaičiavimas rodo, kad 
BALF vadovybė, norėdama nusiųsti 
maisto tremtiniams kas mėnuo bent 
po 10 dolerių vertės kiekvienam, 
turėtų maisto pirkti kas mėnuo už 
650,000 dolerių. Tada per metus 
tektų išleisti 7 mil. 800 tūkst. dole
rių .. .

BALF metinis biudžetas pernai 
nesiekė nė 300,000 dolerių (neskai
tant suaukotų daiktinių gėrybių).

SPORTAS
VYK. F.A.S.K. PRANEŠIMAI

I.
Š. m. vasario mėn. 16—31 d. d. 

Vyr. FASK-tas ruošia kūno kultū
ros mokytojų ir sporto instruktorių 
slidinėjimo kursus Fischene.

Sporto klubai, įregistruoti Vyr. 
F.A.S.K-te, pristato kandidatus, ga
bius žiemos sportui, iki vasario 5 d. 
įskaitytinai.

Kandidatų sąrašai gauti po nusta
tytos datos, nebus imami dėmesin.

Sąlygos. Mokestis parai 3 RM 
asmeniui. Slidžių nuoma dienai — 

i 2 RM, batų — 3 RM. Atsigabenti 
sausą maisto davinį (14 dienų), tua
leto reikmenis, sporto aprangą ir 
nemažiau 100 RM pinigais (aukščiau 
minėtas mokestis čia neįskaitytas).

Maršrutas į slidžių kursus — 
Kempten — Immenstadt—Sonthofen 
—Fischen (Ne Fussen!), YMCA sli
džių namelis Sonneberg. Vadovau
tis kelrodžiais, nuo stoties 10—15 
min. eiti.

II
Paskirti įgaliotiniai užsienyje:

1. p. K. Cerkeliūnas — U.S.A.
2. p. Dėdinas — D. Britanijoje.
3. p. Deltuva — Prancūzijoje.
4. p. Dr. A. Vokietaitis — Švedijoje.

Paprašyta Lietuvių Sąjunga Ka
nadoje paskirti įgaliotinį.

III.
Klubai praneša Vyr. F.A.S.K-tui 

apie profesionalinius-sportinius klu
bų narių pasireiškimus. Sankcijos 
—, profesionalizmu prasižengusių 
sportininkų išjungimas iš visų mė
gėjiškų tarptautinių varžybų ir 
Vyr. F.A.S.K-to ' kompetencinės 
apimties.

IV.
Paskirų sporto šakų komitetams 

prie Vyr. F.A.S.K-to sudaryti ir 
jiems vadovauti paskirti:

ajTčrepšinio-tinklinio — p. E. 
Vengianskas — Kempten, Schloss- 
kaserne.

b) futbolo — p. P. Mickevičius — 
Augsburg-Hochfeld, D.P. Camp.

c) lengvosios atletikos — p. V. 
Adamkavičius — Augsburg-Hoch
feld, D. P. Camp.

d) žiemos sporto — p. Z. Puzi- 
nauskas — Kempten; Schlosska- 
seme.

e) -Stalo ir lauko teniso — p. A. 
Osteika—Kempten; Schlosskaserne.

f) šachmatų — p. A. Markevičius 
— Kempten.

šių sporto šakų reikalais prašome 
kreiptis į sekcijų vadovus. Prot. 
Nr. 5, parag. 11. 1948. I. 17.

V.
Paskirtas atstovu prie LTB Švie

timo ir Kultūros Tarybos Schw. 
Gmuende atstovauti fizinio auklėji
mo klausimais p. Jurgis Jašinskas. 
Prot. Nr. 5, par. 12.

VI.
Remiantis Vyr. F.A.S.K-to prot. 

Nr. 5, parag. 13 iš 1948. I. 17 nutar
ta išduoti visiems aktyviems lietu
viams sportininkams lietuvių trem
tinių sportininko liudijimus. Liudi
jimai bus išduodami Vyr. 
F.A.S.K-to.

Sporto klubai, kurie užsiregistra
vo Vyr, F.A.S.K-te, prisiunčia Vyr. 
F.A.S.K-to sekretoriatan, Augsburg- 
Hochfeld, Leyboldstr. 1, A. Vekse
lio vardu sportininkų sąrašus: spor
to klubas; įsteigtas; veikia nuo; vei
kimo vieta; sport, pavardė ir vai
das; gimimo data; kurias šakas kul
tivuoja.

Su šiais sąrašais prisiųsti sporti
ninkų fotografijas (po 1) ir liudiji
mo mokesčio po 5 RM.

VIII.
Sporto klubams, komandoms ir 

pavieniams sportininkams draudžia
ma naudotis Lietuvos „meisterio“, 
„rinktinės“, „reprezentanto“ ir pan. 
titulais. Reprezentacinių vienetų

autentiškumą nustato Vyr. F.A.S.K. 
Prot. Nr. 5, paragr. 15.

Vyriausias Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas

KASSELIO S. K. „LITUANICOS“ 
METINE VEIKLOS APŽVALGA
Kasselio S. K. „Lituanica“ įsi

steigė 1946 m. XI. 25 d.; tačiau jos 
pirmtakūnai — Kasselio „Neris“ 
bei Wiesbadeno „Lituanica“ pradėjo 
veikti jau 1945 m. rudenį. Per vie
nerius savo veikimo metus klubas 
yra gražiai pasirodęs įvairiose spor
to šakose.

Futbolas. Viena iš labiausiai kul- 
tyvuojamų šakų buvo futbolas. 
Veikė dvi komandos, kuriose daly
vavo virš 40 žaidėjų. I-ji komanda 
sužaidė 34 rungtynes (19, = 8, —7). 
Įvarčių santykis 148:93. Geriausias 
įvarčių mušėjas — Adomavičius, 
per 32 rungtynes pasiekęs 39 įv. 
Antruoju eina Sabaliauskas — 31 
įv. (31 rungt.). Komandoje dar žai
dė: Baltramonaitis, E. Ližaitis, Afa- 
nasjevas, Moleris, K. Miškinis, Si
pavičius, Petravičius, Mandeikis, 
Norvilaitis ir kL

Krepšinis. Krepšinyje stiprai už
sirekomenduota I-jį pusmetį: lai
mėta III vieta 1947 m. lietuvių 
krepš. pirmenybėse. Iš viso turėta 
37 susitikimai (+20, —17). Taškai 
1553:1547. Komandą daugiausia at
stovavo K. Miškinis, A. Landsber
gis I, Afanasjevas, Ratkevičius, V. 
Miškinis, Aižinas, E. Ližaitis. Netu
rint krepšiniui salės, daugumas 
rungtynių žaista išvykose.

Boksas. „Lituanica“ buvo vienin
telis tremtyje klubas, kuris turėjo 
pilną bokso komandą. Sužaista tre
jos tarpklubinės rungtynės: dvejos 
laimėtos ir vienerioš baigėsi lygio
mis. 3 klubo boksininkai buvo nuo
latiniai Oberzwehreno vok. koman
dos žaidėjai. Komandos sudėtis: 
Artičkonis, Dailidė, Švilpa, Širvaitis, 
Zujus, Virnišis ir Ramanauskas.

Lengvoji atletika. Lengvaatletams 
plačiau pasireikšti kliudė neturė
jimas padorios aikštės. Bet vis 
dėlto klubo lengvaatletai pasiekė 
pasigėrėtinų rezultatų. Komandinių 
susitikimų turėta vienas — prieš 
Oberzwehreno vokiečius. Dalyvauta 
Rosenheimo liet, tremtinių pirme
nybėse ir 2 kartu Hanau suruoštose 
varžybose. Pajėgiausi lengvaatletai 
(ės) vyrų, jaunių ir mergaičių gru
pėse: Vodopalas, Aižinas, V. Puzi- 
nauskas, Juknevičius, Juška; Laba
nauskaitė ir Jokšaitė.

Stalo tenisas. Sužaista 8 rung
tynės (+5, —3). Taškai 46:21. Ko
mandoje žaidė: Adomavičius, Mo
leris, Raudys, Mandeikis, Skoman
tas, Brantas ir kt. Be to, Adomavi
čius du kartu laimėjo stovyklos 
meisterio titulą.

šachmatai. Šachmatuose, nors ir 
turėta neblogų žaidėjų, plačiau ne
buvo pasireikšta. Sužaistos viene- 
rios rungtynės su vietos latviais, 
kurios laimėtos 4:2. Suruošta klubo 
bei tarptautinis turnyrai. Juose 
gražiai pasirodė: Pr. ir K. Šalkaus
kai, Kvietkaųskas, Rudys ir Petu- 
chovas.

Sportinė spauda. Klubas nuo bir
želio mėn. leidžia sieninį laikraštį 
„Sporto naujienos“, kurio jau išėjo 
15 numerių. „Sporto naujienų" lei
dime pasidarbavo: J. Vodopalas 
Ed. Sulaitis ir vėliau K. Miškinis.

Klubo vadovybė ir nariai. Klubui 
nuo pat jo įsikūrimo vadovavo 5 
narių valdyba: pirmininkas Pr. Šal
kauskas, pirm, pavad. — Vileniškis, 
sekretorius — J. Sulaitis, reikalų, 
vedėjas — E. Ližaitis ir iždininkas 
— K. Šalkauskas. Šioje valdybos 
sudėtyje buvo tik nedidelių pasikei
timų.

Klubo aktyvių narių skaičius, įsi
jungus Fuldos ir Babenhauseno 
stov. sportininkams, žymiai pagau
sėjo. Paskutiniu metu priskaitoma 
virš 100. Apie 10 klubo narių emi
gravo. — Edv.—

Tad kaip lietuviai tremtiniai gali ti
kėtis daug maisto iš BALF, kai jo 
turimi šaltiniai yra baisiai maži, pa
lyginus su reikalu!

Pašalpos skirstyme pirmenybė 
duodama vaikams, kurių Vokietijoje 
yra apie 14,500. Norint vaikams 
parūpinti maisto bent 10 dolerių 
vertės per mėnesį vienam, reikėtų 
per mėnesį skirti 145,000 dolerių 
arba per metus — 1 mil. 740 tūkst. 
dolerių!

štai kur glūdi visa „paslaptis“, 
kodėl tremtiniai taip mažai maisto 
iš BALF gauna. Gauna jo mažai to
dėl, kad BALF ištekliai yra labai ir 
labai riboti.

BALF vadovybė dėjo ir deda visas 
pastangas ko didesnėms pinigų su
moms sukelti. BALF pirm. kun. 
Dr. Juozas B. Končius nepraleidžia 
jokios progos didesnei paramai lai
mėti. Jis varsto durų duris, laužo 
kliūčių kliūtis, kad tik lietuvių trem
tinių medžiaginė ir teisinė padėtis 
būtų geresnė. Štai visai neseniai 
jam pavyko iš Amerikos' katalikų 
vyskupų vardu vestos maisto rin
kliavos gauti 460;000 svarų maisto, 
ši stambi parama jau yra pakeliui į 
paskirstymo vietas. Tai tik vienas 
pavyzdys.

Visi BALF Valdybos ir Direktorių 
Tarybos nariai daro viską, kas tik 
įmanoma ir galima. BALF skyriai

Australų laikraštis Alburyje „The 
Age“ sausio 5 dieną įdėjo imigraci
jos ministerio Mr. Calwell’io potvar
kį, pagal kurį pirmojo pabaltiečių 
transporto imigrantai paskirstyti į 
penkias Australijos valstijas.

Victoria: į Kiewa Dam paskirta 
25 darbininkai; Yalloum anglių ka
syklas — 50; medžio pramonę — 
10; linų pramonę — 15; eksportinio 
pieno pramonę — 10; druskos pra
monę — 6; akmens laužyklas —12; 
žemės ūkio darbuose — 200.

South Australia: į druskos pra
monę — 16; medžio pramonę — 33; 
vandentiekių statybą — 65; geležin
kelių statybą — 65.

West Australia: į medžio pramo
nę — 30 darbininkų.

Tasmania: j spaudos pramonę — 
12; cinko pramonę — 12.

New South Wales: statybinių me
džiagų pramonę — 25; miško ir 
medžio pramonę — 105 darbininkai.

Tokius darbus gavo vyrai O mo
terys — vienos paskirtos mašinin
kėmis, kitos slaugėmis mokinėmis ir 
ketvirtos darbininkėmis į Canber- 
ros, Victorijos ir New South Waleso 
ligonines.

Min. Calwell’is prie to dar pa
reiškęs, kad praktiškai imant visi 
vyrai paskirti paprastų darbų. Bet 
tie jų, kurie paskirti į žemės ūkį, po 
šešių savaičių, kurių metu bus su-

Lietuvių esama visuose žemės rutulio kampuose. Šaltose pietinės Ar
gentinos jūrose, kaip praneša „Arg. Liet. Balsas“, tarp ledinių kalnų, lie
tuviai medžioja banginius ir jūrų vilkus, kuriuos gabena į Sud Georgia 
salos uostą Gryt Viken, kame jie ir nufotografuoti.

visu uolumu talkininkauja. Visuo
menės vadai, dvasininkai ir pasau
liečiai, nuoširdžiai bendradarbiauja 
BALF'ui. Lietuviški laikraščiai ir 
lietuvių radijo programos be jokio 
atlyginimo užleidžia savo skiltis ir 
brangų laiką atsišaukimams ir pra
šymams duoti daugiau ir daugiau 
aukų. \

Tenka atsiminti, kad Amerikoje 
viešų ir privačių rinkliavų yra dau
gybė, jos viena kitą veja, štai, sau
sio mėnesį per visą šalį yra plati 
March of Dimes rinkliava vaikų pa
ralyžiaus fondui. Vasario mėnesį — 
vėžio ligos ir kitiems fondams. Kovo 
mėn, — Amerikos Raudonojo Kry
žiaus didysis vajus. Po to seka kiti. 
Be to, kiekvienas miestas turi savo 
labdarybės ir šalpos įstaigų vajus. 
Įvairios tikybinės organizacijos vėl 
turi savo šalpos programoms vyk
dyti vajus. Darbininkų unijos kas
met kelis kartus apdeda savo na
rius dienos uždarbio mokesčiais sa-_ 
vo pašalpos reikalams, ir t. t. ir t. t.

Visa tai labai aiškiai rodo,- kaip 
sunku aukų gauti. Turint tai dė
mesyje, lietuviai tremtiniai galėtų 
suprasti, o jų dauguma tai aiškiai 
supranta, kodėl BALF negali prj 
statyti tiek gėrybių, kad kiekvienas 
jų būtų patenkintas.

Daug lengviau yra su drabužiais' 
— jų daugiau gaunama, tad daugiau

rinktas derlius, bus paskirti kitų 
darbų.

Queenslandas, kuris dabar negavo 
jokios naujų imigrantų darbo jėgos, 
gausiąs iš sekančių transportų, ku
rie esą laukiami iš Vokietijos.
GAILESTINGOSIOS SESERS LAIŠ

KAS IŠ AUSTRALIJOS
Pirmuoju pabaltiečių transportu į 

Australiją nuvyko nedidelė pabal
tiečių gali, seserų grupė; jų tarpe 
yra kelios lietuvaitės. Jos dabar 
rašo:

Australai mus sutiko ir priėmė 
labai nuoširdžiai. Jų laikraščiai pa
brėžia, kad pabaltiečiai esą inteli
gentiški, kultūringi žmonės. Deja, 
mūsų tarpe atsirado vienas-kitas ir 
tokių, kurie bandė išsivirti naminės 
ir už girtavimą spėjo jau pabūti ir 
šaltojoje.

Lietuvių grupė didžiausia — apie 
400; bet jų tarpe tik 20 moterų; Lie
tuviai susidarė neblogą vyrų chorą. 
Stovykloje visi gavome drabužių. 
Kiekvienai moteriai išdavė po liet
paltį, skrybėlaitę, 2 darbines sukne-

tremtiniams ir tenka. BALF cen
tras gauna daiktinių gėrybių pas
kirstymo komisijų pranešimus, ku
rie rodo, kaip kruopščiai ir tiksliai 
gėrybės yra skirstomos.

Juozas B. Laučka 
BALF Reikalų Vedėjas

les, šiltą, mėgstą sijoną, bliuzę, šiltą 
megstuką, porą batų, 3 poras koji
nių, 2 poras apatinių šilkinių skal
binių ir 4 nosines. Po 4 savaičių 
kursų, moteris išskirstė darbų. 
Mus 6 pabaltietes seseris paskyrė 
dirbti didelėje ligoninėje Heidelber
ge, prie Melburno. Čia mums kiek
vienai išdavė po 3 uniformines suk
neles, 1 porą batų ir 4 poras koji
nių. Po to mus nuvežė į miestą ir 
čia mums kiekvienai nupirko po 
išeiginę suknelę, išeiginius batelius, 
kambarinius' batelius, 2 poras balti
nių, 2 kombine ir kambarinį chala
tą. Ligoninėje mūsų darbas nesun
kus, elgesys su mumis geras; mais
tas puikus, 5 kartus per dieną. Kiek 
gausime algos, dar nežinome.

Gail. sės. X.PIRMOJI LIETUVIŲ OP AUKA AUSTRALIJOJE
Detmoldiškis A. Vasiliauskas, iš

vykdamas į Australiją, pasižadėjo 
„Liet. Žodžiui“ parašyti apie pirmų
jų tremtinių įsikūrimą toje tolimoje 
šaly. Savo pažadą, kaip mokėda
mas, jis tęsėjo. Ilgokame laiške 
jis džiaugiasi nuvykęs Australijon, 
aprašo kelionę, gražų priėmimą ir 
įsikūrimo perspektyvas. Bet pikti
nasi tomis lietuvaitėmis, kurios ke
lionės metu parsidavinėjo jūrinin
kams (dvi iš jų už tai esančios grą
žinamos į Vokietiją).

A. Vasiliauskas rašo, kad gruodžio 
1 dieną Parth radiofone Jdainayimus 
padarė lietuviai skautai, kad gruo
džio 17 d. stovyklą aplankė imigra
cijos min. Calwell’is, kuriam buvo 
suruoštas koncertas, ir dainos įra
šytos j magnetofoną; kad „naujuo
sius australus“ aplankė arkivyskupas 
su vyskupais ir atlaikė jiems pa
maldas.

Baigdamas laišką A. Vasiliauskas 
sako: „Aš patariu kiekvienam lie
tuviui laikiną tėvynę tik Australi
ją, nes nėra kitos tokios šalies, kuri 
taip rūpestingai ir gražiai priimtų 
tremtinius“.

Pagaliau, A. Vasiliauskas prašo 
A. Herlito anglų kalbos vadovėlio.

Bet šį A. Vasiliausko laišką atly
dėjo sekantis p. P. Baltučio, J. Kar
deliui adresuotas, laiškas:

„G. T., Labai skaudu pranešti 
Jums liūdną žinią: šio laiško siun
tėjo jau nebėra gyvųjų tarpe. A. 
A. Vasiliauskas Aleksandras mirė 
1948 m. sausio mėn. 4 d. Jo mirtis 
buv'o gana tragiška. Sekmadienio 
rytą išvyko visai sveikas ir links
mas į artimą miestelį — Albury, 
kur besimaudydamas Muray upėje 
nuskendo. Nors netrūkus buvo iš
trauktas, bet atgaivinti nepavyko.

A. A. Aleksandras Vasiliauskas 
(tėvo vardas — Povilas) gimė 1924 
m. vasario 26 d. Panevėžyje, Ramy
galos gt. Nr. 189.- Smulkesnių bio
grafijos duomenų neturime, tik ži
noma, kad tėvas buvo rusų išvežtas, 
o motina ir sesuo yra Lietuvoj ar 
kur nors kitur. Anot jo paties, ji 
bėgusi į Vokietiją, bet jis jos niekur 
neradęs. Vokietijoje, kiek žinome, 
artimesnių giminių neturėjo. Jo tur
tas atiduotas lagerio vadovybės ži 
niai. Kūnas palaidotas Albury 
miesto kapinėse. Lietuviai numa
tė pastatyti antkapį — pinigai ren
kami.

Prašytume, bent trumpą žinutę 
apie jo mirtį patalpinti betkuriame 
lietuvių laikraštyje Vokietijoje, nes 
neturime galimybės visiems jo pa
žįstamiems apie tai pranešti. Kartu 
čia yra laiškas jo paties jums rašy
tas, bet mirtis sutrukdė jį išsiųsti. 
Dabar išsiunčiame pridėdami vieną 
jo fotografiją ir australų laikraščio 
iškarpą (The Age) apie jo mirtį. Ten 
pat yra ir visų pirmuoju transportu 
atvykusių DP paskirstymas į dar
bus. Pagal šį paskyrimą dalis jau 
išvyko į savo darbovietes, kiti ne

trukus išvyksta. Beveik visi atro
do patenkinti. Bendrai paėmus, ga
lima drąsiai tvirtinti, kad Australi
joje, padoriai gyvenant, kad ir pa
prasčiausią darbą dirbant, galima 
susikurti neblogą ateitį.

Su tikra pagarba
Pov. Baltutis." 

Bonegilla, 1948. I. 8.

BOLŠEVIKAI PLĖŠIA IR NAIKI
NA Lietuvos Ūkininkus

Bolševikai planingai plėšia Lietu
vos žemės ūkį ir išnaudoja valstie
čius.

Pirmiausia, kaip rašo bolševikų 
„Tiesa“ 168 (1305) n-ry,

„Vadovaujantis Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos nutarimu visose 
apskrityse įvykdytas pasėlių sura
šymas, o šiuo metu vykdomi kon
troliniai pasėlių apmatavimai".

Valstiečiai, numatydami to apma- 
tavimo pasekmes, griebėsi visų gel
bėjimosi priemonių. Todėl, kaip 
rašo ta pat „Tiesa",

„Štai Kauno apskrityje, vykdant 
kontrolinius surašymus, pastebėta 
tendencija sumažinti pasėlių, o ypa
tingai žiemkenčių, plotus. Pasėlių 
plotų sumažinimo tendencija paste
bėta ir Kaišiadorių apskrityje“.

Dėl to bolševikai griebėsi klastos. 
Girdi,
„Tarybinių darbuotojų pareiga dėti 
visas pastangas išaiškinti darbo vals
tiečiams, kad statistikos reikalams 
daromi surašymai yra panaudojami 
tik mokslo ir planingo ūkio vedimo 
reikalams. Turi būti išaiškinta, kad 
tie duomenys nepanaudojami prak
tiškai paruošoms ar pajamų mokes
čiams apdėti."

Bet ta bolševikų klasta tuojau 
aiškėja iš „Tiesos“ 170 (1307) n-rio, 
kuris vedamuoju įpareigoja:

„Rūpestingai pasirengti grūdų pa
ruošoms. Grūdų prievolėmis apdė- 
jimas šiais metais pas mus vyksta 
pagal naują principą: prievolės nu
statomos atsižvelgiant { ariamos že
mės plotą. Iš čia išplaukia uždavi
nys užtikrinti, kad valstiečių ūkiai 
būtų teisingai prievolėmis apdeda- 
mi ir jie gautų laiku į rankas tą 
dokumentą, iš kurio būtų aiškiai 
matyti, kiek ir kokių grūdinių kul
tūrų kas turi pristatyti“.

Etai, koks tas bolševikų „moks
las“. Todėl atrodo, kad vieni kitus 
— bolševikai valstiečius ir valstie
čiai bolševikus — gerai supranta...

Ilgai netrukus, pasak tos „Tie
sos“, partinės bolševikų organizaci
jos
„Sudarytas konkretus planas, kuris 
duoda galimybę organizuotai praves
ti spartų pirmųjų javų kūlimą ir 
pirmųjų grūdų valstybei atidavimą 
atliekant valstybines grūdų paruo
šas“. ■ . „

Taip ir padarytai Į'Vilnių 
tus Lietuvos miestus, patraukė „rau
donosios gurguolės“, veždamos Lie
tuvos darbo žmonių sunkaus darbo, 
persekiojimų, koliojimų „buožė- 
mis“ vaisius.

„Tokiu būdu respublika turi visas 
sąlygas garbingai' ištesėti draugui 
Stalinui duotąjį įsipareigojimą 
baigti valstybinių grūdų prievolių 
vykdymą“; ,
rašo „Tiesa“.

Bet gi prievolės Stalinui yra prie
volės rusams okupantams. Tos 
prievolės baisios, nes, anot to pat 
„Tiesos“ straipsnio, 
„eilei mažažemių valstiečių uždėtos 
prievolės 2—3 kartus didesnės, ne
gu jie turi ariamos žemės“.

Tai vis daroma tuo tikslu, kad 
ūkininkai negalėtų išsiversti iš ūkio 
ir eitų į kolcozus, o tuo pačiu ir vi
siškai būtų suproletarinti, sunai
kinti. O kai jie bus sunaikinti, bol
ševikams lengva bus valdyti visą 
okupuotą Lietuvą.

Gerbiamus ponus Aldoną ir Viktorą Užupius, netekus jų gyveni
mo džiaugsmo — mylimos dukrytės ALDONOS,nuoširdžiai užjaučia 

Irena ir Stepas Kairiai

Ponus A. ir V. Užupius giliam skausme, jų mylimai dukrelei 
ALDUTEI mirus, nuoširdžiai užjaučia A. ir A. Krausai

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

LTB Blombergo Stovyklos Komitetas

Ponams Užupiams, jų dukrelei juos nelauktai apleidus, nuoširdžią 
užuojautą reiškia Gecevičiai, Bocholt/VVestf.

Mirus mūsų bendradarbiui A. A. J. KAŠELIONUI, jo šeimai liūde
sio valandoje reiškiame mūsų gilią užuojautą „Aufbau“, Miinchen

Didžioje nelaimėje Dr. Aldoną Užupienę ir Viktorą Užupį nuošir
džiai užjaučiame E. ir J. Kardeliai

TJ'Tfr Ą ATTCTAA A T Jonas Lukauskas, Balys Petrauskas, A N U • 17X1 Anastazija Barauskienė, Zenonas
Samuolis, Bronius Gadeikis, Liud
vikas Petrauskas, Kazys Baltokas 
(buv. Belgijoje), Jonas Karsokas, 
Vincas Raudonaitis, Martynas Mo
zūras, Antanas Briužis, Valčiukienė- 
Kaminskaitė; Petrorielė Sendžikaitė, 
Mykolas Šibilskis, Bronislava Stan- 
kaitytė, Marcelė Mitkaitė (per K. 
Klimavičių).

Laiškai iš Amerikos: Miss 
Margaret Brožius, Mr. Jurkūnas, 
Romanas Berdauskas, Povilas Jasas 
ir Juozas Stepšys (iš Lietuvos).

Laiškus ir adresus galima at
siimti: Baltų Centrinės Tarybos Kar
toteka, (21a) Detmold, Wittjestr. 14.

PRANEŠIMAS
Prašome atkreipti dėmesį, kad C/ 

Kartotekos būstinė yra ne Detmolde. 
Todėl C/Kartotekos paieškojimus, 
atsiliepimus (Centrinės trijų vakari
nių zonų Liet. Kartotekos) prašome 
per savo komitetus kreipti į jos bū
stinę, kuri LTB Komitetuose yra 
žinoma, bet ne Į Britų Zonos (BCT) 
kartoteką Detmolde.

Be to pranešame, kad laiškai, ieš
kančių savo artimųjų, jeigu ieško
mieji nėra užregistruoti Britų Zonos 
(BCT) kartotekoje, persiunčiami t 
C/Kartoteką, kuri betarpiai praneša 
ieškantiems paieškojimo rezultatus. 
LTB Komitetai dar kartą prašomi 
siųsti laiku mėn. statistines žinias 
(vėliausiai iki sekančio mėn. 6 d.). 
Būtinai žjnių į stovyklą atvykusių 
bei išvykusiu sąrašuose pažymėti, 
be pavardės ir vardo, gimimo datas, 
išvykimo (atvykimo) laiką ir vietą, 
naujagimių gimimo datas ir tėvų 
vardus, mirusių mirimo datas ir pa
laidojimo vietą.

Kai kurios stovyklos šias žinias 
labai pavėluotai prisiunčia. .

BCT Britų Zonos Kartoteka

ŠIAURĖS REINO WESTFALIJOS 
APYGARDOS PRANEŠIMAS

S. Reino-Westfalijos Apygardoje 
gyvenantieji lietuviai, neturintieji 
DP teisių ir norintieji jas gauti, kad 
galėtų naudotis IRO medžiagine ir 
teisine globa, arba vien tik teisine . 
globa (emigracijos teise), turi kreip
tis į atatinkamas savo srities (arba) 
IRO įstaigas (Teams). Jų adresai ir 
priimamos dienos yra:

1. Area Office 911, Minden (telef.
Minden 2079), priimama penkta
dieniais.

2. Area Office 912, Oelde b. Wa
rendorf (telef. Warendorf 483), 
priimama šeštadieniais prieš 
piet, kitomis dienomis tik spe
cialiai susitarus.

3. Area Office 913, Steelhouse 
Diisseldorf, Room 303, priimama

• pirmadieniais.
Apygardos Atstovas

SPAUDOS PLATINTOJAMS IR 
MUZIKAMS ŽINOTI

„Pašvaistės“ leidykla paveda 
Skautų Sąjungai Augustdorfe savo 
platinimo atstovybę anglų zonoje.

Baigiama ruošti spaudai 
do Brazdžionio žodžiams 
Stepo Sodeikos muzikinis 
„šiaurės pašvaistė“ gaidos 
chorui partitūra. Gaidos
dintos moderniškiausių spausdini
mo būdu. Tiražas labai ribotas, dėl 
to gerb. skaitytojus ir platintojus 
prašome užsisakyti iš anksto Skautų 
Sąjungoje (21a) Augustdorf, Post- 
amt. 
jams

Bernar- 
muziko 
kūrinys 
mišriam 
atspaus-

Leidinio kaina 8,—. Platinto- 
duodama nuolaida.

L. S. B. Tiekimo skyrius
ADRESAI IR LAIŠKAI

Gauti adresai iš Amerikos 
šiems asmenims: Kostas Sermontis,

PADEKIME SUSIRASTI 
ARTIMUOSIUS

Per C/Kartoteką iš JAV ir kitur 
yra paieškomi sekantieji asmens: 
387. SIMONEIT Eva iš Klaipėdos, 
Tilžės g-vė 6. 388. SCHMIRNOFF- 
Krauze Meta ir SEIKA Frieda (1907) 
— abi iš Klaipėdos. 389. FRIE- 
DRICHSOHN Oskar ir Hugo — abu 
iš Melneragės. 390. MEKŠRAICIAI 
Matas, Ona, Vytautas, Viktorija — 
visi iš Garliavos ir TAMULEVICIAI 
Juozas, Aloyzas, Aldona — visi iš 
Kybartų. 391. PETRONIENE Irena 
(1922) ■ iš S. Kalvarijos. 392. Stud. 
STATKEVlClUS Albinas iš Adomiš- 
kių, ČERNIAUSKAITE Levutė 
(1922) ir RUTKAUSKAITE Ona iš 
Kauno. 393. RICKŲTĖ Marija iš 
Lankeliškių ir GRIGAITIS Juozas iš 
Kauno. 394. BUTĖNAS Juozas, 
SAMULENIENĖ Monika, ŠIAUClO- 
NAITE Monika bei GALINSKAITĖ 
Ona — visi iš Rokiškio ir Dr. RYŠ
KUS bei PAKALKIENE Petrė — 
iš Kauno. 395. BUTKUTĖ Aliclla 
(1924). 396. RADZ VILAS Petras ir 
Juozas — iš Pašvitinio. 397. DIMI- 
TRIJEVAS Apolonas (1911) iš Ra
seinių ir SKABEIKIS Adomas iŠ 
Troškūnų. 398. ŠLIONIENĖ-Radžiū- 
naitė Elzė iš Tauragės, GRYBIENE 
Magdė iš Bartninkų, 
Adolfas su žmona 
ir KUNDROTAS 
BRUŽAI: Petras 
(1912) ir VAŠKYS
Ylakių. 400. MEKSRAITIS Viktoras 
bei, Vincas ir MICKELIŪNAITE 
Ada, duktė Mato. 401. VIKŠRAI- 
TIENĖ-Baltrušaitytė Marcelė 
DUNAITIS Jonas iš Slavikų. 
SMILGYTĖ Augustina (1920). 
Dr. KAUNAS Izidorius.

Be to C/Kartotekoje randasi:
Mūsų Čikagos Konsulato praneši

mas Juozui JOCIUI apie mirusiu 
dėdės palikimą.

Pageidavimas atsiliepti giminėms, 
likusiems iš Viduklės parapijos, to
kiu adresu: Mr. Rapolas MILASUS, 
4357 S. Washtenaw, CHICAGO 32, 
Ill./USA.

Laiškai: Petrui Siliūnui nuo Mr. 
A. Masiokus, Lydijai Stemplienei 
nuo Mrs. F. A. Franklin, J. Masal- 
jSiui nuo Mrs. K. Reinhordt, Jonui 
Dvarionui nuo Lilės Grinienės, Al
binui Juraiioniui iš JAV, Klemui 
Jūrai nuo Pekevičienės, L. Šeškui , 
nuo Vaičeliūno ir Juozui Sabaliaus- 
skui nuo Br. Glevecko.

Giminių adresai iš JAV: Marijai 
Bulkienei-Grabauskaitei, Helei Da- 
mašauskadtei, Antaninai Klabienei- 
Vasiliauskaitei.

Visais šiais reikalais prašoma 
kreiptis į vietos LTB Komitetus.. 
C/Kartoteka neatsakinės į laiškus tą 
asmenų, kurie nėra jon įsirašę. Nor
malus įsirašymas C/Kartotekon bai
giamas vykdyti š/mt. sausio mėne
syje visuose LTB Komitetuose.

LTB C/KARTOTEKA

JANKUS 
Marija iš Šiaulių 

Vytautas. 399. 
(1904), Antanas 

Vincas — visi iš

ir
402.
403.

LIIHL4MYN WtFklY IWWS

Lietuvių savaitraštis Anglų zonoje;
Leidžia Baltų Centrinės Tarybos 

Lietuvių Skyrius 
Redaguoja Redakcinė Kolegija, 
Vyr. Redakt. Jonas Kardelis 

Adresas: (21a) Detmold, Wjttjestr. 141 
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