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„PADĖTIS LABAI RIMTA“, SAKO MARSHALLIS
LONDONO KONFERENCIJOS KOMUNIKATAS. SĖKMINGI 5 VALSTYBIŲ PASITARIMAI. SUOMIAI SU
TIKO DERĖTIS SU SOVIETAIS. NUSIŽUDĖ JAN MASARYK. JAV VADOVAI NERIMAUJA DEL PA- 

GELBOS PLANO LETOS EIGOS. DE GAULLE NORI GRĮŽTI VYRIAUSYBEN.
Kovo 6 d. sėkmingai pasibaigė 

apie 2 savaites trukusi Londono kon
ferencija. Buvo laukiama, kad po 
šių pasitarimų prancūzų zona bus 
tuojau prijungta prie jungtinės zo
nos.. Tačiau . tai neįvyko. Londono 
konferencija balandžio mėn. bus vėl

suteikė progą naujiems Remontą- toriją. t
rams. Visi vienu balsu pabrėžia, Čekoslovakijos tragedija savo apo- 
kad dar didesnį akstiną greičiau su- gėjų pasiekė buvusio Čekoslovakijos 
sitarti yra davusi Sov. S-ga savo 
paskutiniais prievartos veiksmais 
Čekoslovakijoje ir Suomijoje. Va
karų spauda, pabrėždama šį faktą,

valstybės prezidento sūnaus Jan 
Ma-aryko mirtimi. Kovo 10 d. jis' 
iššoko iš savo darbo kabineto ir nu
sižudė. Žinia apie jo mirtį žaibo
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tęsiama.
Svarbiausias šios konferencijos pa

siūlymas yra, kad
Vokietija būtų įjungta į Mar
shallio planą. Ruhr srities busi
moji administracija bus paremta 

tarptautine kontrolę,
kaip to pageidauja prancūzai. Kovo 
15 d. prasidedančioje Marshallio

nurodo, kad dabar vakarų valstybės 
jausis stipresnės, negu prieš kelias 
savaites.

Pasaulis su dideliu susidomėjimu 
sekė suomių laikyseną. Po daugiau 
kaip dvi savaites trukusių kabineto 
ir parlamentarų pasitarimų, kovo 
10 dl Suomijos prezidentas Padsi- 
kivi įteikė atsakymą sovietų at-

greitumu apskrido visą pasaulį ir 
sujaudino visus. Attlee, Bevinas Ir 
Marshallis buvo pirmieji pareišku- 
sieji užuojautą. Marshallis pasakė, 
kad

Masaryko mirtis rodanti, jog 
Čekoslovakijoje valdanti ne de
mokratija, bet nuožmiausias te
roras. Tai reiškia, kad pašau-

AMERIKOS LIETUVIU, TARYBOS ŽYGIAI VAŠINGTONE
LAIC pranešimu, ALT Vykdoma- apkaltintų ir imtųsi atitinkamų prieš 

sis Komitetas ir LAIC direktorius š. ją žygių. •
” • . „Toks Sovietų Sąjungos elgesys

plano valstybių Paryžiaus konferen
cijoje Vokietiją oficialiai atstovaus 
dvi okupacinių pajėgų delegacijos.

Oficialiame komunikate sakoma,

m. sausio 19—21 d. d. lankėsi Va- ^qjuuBua
šingtbne ir atliko visą eilę svarbių Lietuvoje yra didžiausias Atlanto ir 
pasitarimų bei pasimatymų..

Su B ALF pirmininku apsvarstė 
imigracijos komisijos paruoštą pro
jektą ir susitarė suorganizuoti Ame
rikos Lietuvių Imigracijos komitetą. 
Tam projektui įgyvendinti numatyta 
eiga ir sudaryta organizacine komi
sija.

ALT delegacijos lankėsi Valstybės 
Departamente ir turėjo pasimatymus 
sū Rytų Europos skyriaus vedėju p. 
C. Burke Elbrick ir su DP reikalų 
skyriaus vedėju p. Dawson. Taip 
pat buvo atlankyti ir keli kongreso 
nariai. Įteikti keli raštai.

Ta pačia proga ALT Vykdomasis 
Komitetas dalyvavo Tarptautinės 
Valstiečių Sąjungos sukviestoj spau
dos konferencijoj. ir su to sąjūdžio 
vadais bei spaudos žmonėmis už
mezgė reikšmingą kontaktą.

Amerikos Lietuvių Tarybos 1948 
* m. sausio 21 d. raštas politiniais 
klausimais JV valstybės sekretoriui 
G. C. Marshalliui:

„Amerikos Lietuvių Taryba savo 
trijų dienų posėdžiuose^ Vašingtone 
visais balsais pritarė Europos atsta
tymo programai. Kongreso nariai 

• reikalaujami išleisti reikalingus 
Įstatymus, kad planas būtų pavers
tas veikspiingomis priemonėmis.

Mes žinom Europos tautų skurdą 
ir Įvertinam JV, pagalbos reikalin
gumą Europos kont. atstatyti, kad ja
me gyveną žmonės vėl pasidarytų 
laisvi bei pajėgūs patys išsilaikyti. 
Deja, geležinė uždanga neleidžia 
tąja pagalba pasinaudoti jos labiau
siai reikalingoms * šalims.

Dėl to vienintelis būdas pasiekti 
pilną Europos atstatymo programos 
sėkmę yra priversti Sovietų S-gą 
priderinti savo dabartinę politiką 
prie pergalės tikslų, kurie buvo pa
skelbti bendrai, ir prie jos (Sov. 
S-gos) prisiimtų tarptautinių Įsipa
reigojimų savo kaimynams. — Lie
tuvai, Latvijai, Estijai, Lenkijai ir 

‘ Rumunijai, -< įsipareigojimų, Įkū
nytų taikos sutartyse bei kituose 
paktuose.

stovui Helsinkyje. Atsakymo turi
nys nepaskelbtas. Tačiau korespon
dentai tvirtina,

kad Suomijos vyriausybė' sutin- 
kad trys 'vakarų valstybės susitarė kanti pradėti pasitarimus drau

giškumo sutarčiai sudaryti.

JT chartos pažeidimas, šaukiąsis

„Danija nesidėsianti nei prie Vakarų 
ųei prie Rytų bloko, bet liksianti 
neutrali“, pareiškė čia vaizduojama
sis jos min. pirm. Hetltoft per ra
diją pasakytoje kalboje. (dpd-K.)

dangus pagelbos“, baigė savo kalbą 
atstovas. ....

Kalifornijos atstovas Mr. Jackson bendradarbiauti visais klausimais, 
savo kalboje Atstovų rūmuose pa- 'kurie liečia Vokietiją Europos at- . Manoma, kad atsakyme prezidentas 
reiškęs, kad Pabaltijo valstybių pa- statymo programoje. '
vergimas esąs lyg jėgos pripažinimas - Po komunikate lordas Pakenhamas 
tarptautinio santykiavimo priemone, pareiškė, kad Rusija, jei norinti, 
Jis sušukę: „Lietuva vėl gyvens, galinti su vakąrais bendradarbiauti, 
garbingai pasaulio tautų tarpe ir 
dabartiniai jos kentėjimai bus ap
vainikuoti laisvės, jei visi geros 
valios žmonės degs vilties liepsna“.

Senatorius Lodge, paminėjęs Lie
tuvoje vykdomas masines deporta
cijas ir sistematinę cksterminaciją, 
pareiškė, kad JAV tylėjimas Lietu-

.Tačiau nėra jokių ženklų, kad sovie
tai būtų pakeitę savo laikyseną. Es
minis posūkis galimas tik tada, jeigu 
Rusija pradėtų žiūrėti j pasaulio 
problemas kitoje šviesoje.

• Lygiagrečiai su pasibaigusia 6 val
stybių Londono konferencija Briu- 

«... sėlyje vyko 5 valstybių pasitarimai,
vos reikalu nesąs garbingas. „Mes Paskutinės žinios rodo, kad ši kon

ferencija vyksta sėkmingai.
šios valstybės tariasi sudaryti 
50 — čia! metų paktą, kuris 
apimtų tų valstybių gynybą ir 

kitus svarbius reikalus.
Po diplomatų pasitarimų prasidėsiąs 

valstijos' atstovas karinių štabų bendradarbiavimas. •

turime suteikti moralinės drąsos 
visiems tiems, kuriuos su Lietuva 
sieja šeimos, draugystės ir tradicijų 
ryšiai ir. kurie Į mus žiūri, kaip Į 
moralinį pilietinių ’laisvių saugo
toją“.

Massachusse+s 3
Mę. McCormack, ta proga kaibėda- Vakarų pasaulyje džiuginančios 
mas, paminėjo, kad komunizmo plė- žinios apie Londono ir Briuselio 
timasis Europoje ir kitur turįs būti konferencijose sėkmingus darbus 
sulaikytas ir atstumtas atgal, nes 
tik’ tada Lietuva atgaus nepriklau
somybę, o jos žmonės — laisvę.

„Amerikos širdis yra su tavinĮ, 
Lietuva“, — baigė savo kalbą at
stovas. -

LIETUVA UŽSIENIO SPAUDOJE
Didelis dėmesys Lietuvos bylai italų . Klaipėdos atplėšimą nuo Lietuvos 

spaudoje 1939 m. kovo 22 d. — ir sovietų
Šalia šveicarų spaudos, kuri pas- agresiją prieš Lietuvą 1940 m. bir- 

kutiniais mėnesiais sistemingai ke- želio 15 d. Straipsny išvedamą pa- 
lia Lietuvos (ir tuo patim visų Bal
tijos kraštų) laisvės bylą, Lietuvos 
reikalas bene stipriausiai' atstovau
jamas italų spaudoje., Patriotiniai 
italų laikraščiai Lietuvos patirty 
randa sau be galo vertingos medžia
gos šiuo metu vykstančiai itin ar
šiai kovai su komunizmu. Ypatin
gai tenka paminėti italų katalikų 
spaudą, kuri kiekviena proga rodo 
savo nuoširdžias simpatijas ir užuo
jautą katalikiškai lietuvių tautai.Va- 
tikano organas „Osservatore Roma
no“, pagal tradiciją atsargus ir dėl

Mūsų, šalis jokiu būdu neprivalo ' to kiek akademinis, rašydamas prin- 
palikti Rusijai teisės [interpretuoti 
Atlanto chartą bei kitus bendrai pa
siimtus įsipareigojimus taip, kaip 
tinka rusų politikai. Kitaip mes ne
galėsim sakytis laimėję karą bei 
išplldę iškilmingus tarptautinius.su- . 
įtarimus, kuriuose mūsų šalis da- nimą. 
lyvauja išvien su kitomis galybėmis. 

Kare sudėjusi tiek aukų ir pa- 
■ stangų, mūsų šalis privalo nepa

būgdama atlikti savo pareigą tarp
tautiniams pažadams įgyvendinti, 
kad nereikėtų gyventi ginkluotų 
paliaubų padėty, paliaubų, kurias 
nuolat drumsčia sporadiški neramu
mai ir puldinėjimai,- diriguojami 
mūsų masKvinio -bendrininko pasta
rajame kare;

Tegul rusų karinės ir policinės 
pajėgos pasitraukia j sovietų 1938 m. 
sienas. Tegul lietuvių, latvių, estų, 
lenkų, Dunojaus ir Balkanų kraštų 
tautos atgauna savo politinį suvere
numą bei vidaus laisvę, kuriuos- tetų ___ „_____

Italijos katalikų motertą laikraštis metų laimėjimai ir dabarties trage- 
„Parola Nuova“ pirmam^ puslapy dija. Nesigailima tiesos žodžio ir 
įsidėjo Lietuvos moterų atsišaukimą, švedų diplomatijai. Primenama 
„Brancaleone“ sausio 14 d. įsidėjo -švedų žmoniškumo pareiga Švedijoj- 
Luigi Villari straipsnį „Rusų inter- 'gyvenantiems tremtiniams ir t. t. 
vencijos vasaliniams režimams su
kurti“, kurio viena ■ pastraipa pa
vaizduoja Lietuvos ir kitų Baltijos 
kraštų sovietinės okupacijos pro
cesą. Lietuvos tragedijai viena pa
straipa paskirta dideliame Romano 
Schiavoni str. „L’Ora dell’ Azione“ 
sausio 3 d. Tas pats^ laikraštis sau
sio 17 d. išsamiai informuoja apie 
Sibiran išvežtus lietuvius.

Italų katalikų dienraštis „II Quo- 
tidiano“ įsausio 22 d. įsidėjo ilgą 
savo bendradarbio F. C. Colombi 
pasikalbėjimą su p,. Lozoraičiu, „bu
vusios laisvos Lietuvos Respublikos 
užs. reik, ministeriu“. Min. Lozo
raitis plačiai nušvietė Lietuvos dra
mą nuo praeitojo karo pradžios ligi 
pat šių dienų. <

cipiniais klausimais, gausiai operuo
ja lietuviškais motyvais ir lietuvių 
informacijos duomenimis. Jis taio 
pat reguliariai duoda išsamios in
formacijos apie lietuvių tremtinių 
Vokietijoje religinį bei dorinį gyve-

„L’Ora dell Aziorie“ š. m. sausio 
31 d. ir ■ tolimesniuose numeriuose 
ištisai persispausdino VLIK'o memo
randumą, kuris kartu su atitinka
mais Latvijos ir Estijos išlaisvinimo 
veiksnių raštais buvo įteiktas JTO 
Visumos , pirmininkui. Du italų lai
kraščiai — „Voce d'Italia“ ir „Bran
caleone“ — ištisai įsidėjo iš „Lie
tuvių Archyvo“ ' išverstą buv. Lie? 
tuvos „liaudies seimo“ atstovo Dr. 
A. Garmaus liudijimą apie Lietu
vos prijungimo prie Sovietų S-gos 
užkulisius.

„Balsas iš raudonojo kapo į gy
vuosius — jaudinantis Lietuvos mo- 

atsišaukimas":- šia antrašte

valelė tarp Hitlerio ir' Stalino. .Rem? 
damasis Bostono laikraščiu „The Wor
ker“ Br. Triumpf konstatuoja, kad 
iš Baltijos kraštų išvežta apie pusė 
gyventojų. . x

Belgų spauda
Ilgą, dokumentais ir -faktais pa

grįstą Pierre Chantier straipsnį 
„Lietuvių tauta merdi“ Įsidėjo belgų 
dienraštis „Vers l’Avenir“. Pavaiz
davęs lietuvių tautos naikinimą, 
autorius baigi?-: „Jeigu viešoji opi-, 
nija jaudinasi dėl neraštingų Afri
kos bei Azijos tautų - likimo, tai juo 
labiau yra pagrindo jaudintis 
genocido nuodėmės, kurios auka 
mums ’taip artimos tautos“.

Anglų spauda
Britų „Catholic Herald" (II. 

pirmame puslapy įsidėjo vieno iš 
savo redaktorių pasikalbėjimą su J. 
E. vysk. Vincentu Padolskiu, šiuo 
metu besilankančių DP reikalais 
Anglijoj. Vysk. Padoląkis plačiai 
painformavo apie lietuvių deporta
cijas, apie Katalikų Bažnyčios pa
dėt/Lietuvoje ir apie sovietinę vie
tos gyventojų naikinimo politiką.

Švedų spauda
Didelis pabaltiečių draugas prof. 

Birger Nerman dienraštyje „Svens- 
ka Dagbladet“ vasario 15 d. ryšium 
su Lietuvos nepriklausomybės 30 m. 
minėjimu paskelbė labai išsamų, 
straišpnį apie Lietuvą ir kitas Pa
baltijo valstybes.

Straipsnyje paliečiama Lietuvos 
garbinga istorija, nepriklausomybės

dėl 
yra
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linė padėtis yra labai, labai ' 
rimta.

Čekoslovakijoj lygiagrečiai su vei
kiančiais akcijos komitetais, kuriems 
nėra jokių varžtų, kovo 9 d. pas
kelbia, kad krašte pradės veikti 
liaudies teismai. Naujas ir negirdė
tas suvereninės valstybės gyvenime 
įvykis tai karių priesaika Sov. S? 
gai.

Kovo 10 d. parlamento posėdyje 
min. pirmininkas Gottvaldas nuro- ' 
dė, kad vyriausybė pirmoje eilėje 
stengsis paruošįi naują konstituciją 
ir .kuogreičiausiai įgyvendinti nusa
vinimo ■ ir sutvalstybinimo įstaty
mus. Naujai susirinkęs parlamen
tas jau neturėjo savo senojo. veido. 
Kiekvienas parlamentaras, kuris 
nepasirašė vyriausybei ištlkybėa 
pasižadėjimo, buvo išbrauktas iš at-, 
stovų sąrašų. |

Po Masaryko nusižudymo Čeko
slovakijos atstovas prie JT organiza
cijos Papanek įteikė memorandumą

išdėstęs ir įvairių Suomijos partijų 
pažiūras.

Žinios iš Helsinkio sako, kad suo
mių delegacija išvyksjianti į Maskvą 
apie kovo 20 d. Jai primininkaus 
dabartinis min.. primininkas Pek
kala ir jos sudėtin įeisią 4 kabineto 
nariai ir 3 parlamentarai. Šios de
legacijos , pasirašytą sutartį turės 
patvirtinti parlamentas 2/3 balsų 
dauguma.

Suomijos komunistų spauda tvir
tina, kad atsakymo vilkinimas Sov. 
S-gai esąs inspiruotas iš vakarų val
stybių. Žinios iš StockholmO rodo, 
kad iš Suomijos prasidėjęs didelis 
bėgimas į Švediją. Kas valandą į 
Švediją perbėgą 30 suomių.

Suomijos spaudos ir visuomenės JT generaliniam sekretoriui/ kad 
laikysena leidžia spėti, kad suomiai 
nesutiks pasirašyti bet kokį karinį 
paktą, kuris leistų sovietų kariuo
menei legaliai įeiti į Suomijos teri-

Naujasis malūnsparnis - automobilis,pastatytas vienos JAV firmos, ir 
skirtas visiems tiems, „kurie dirba mieste, gyvena, užmiestyje ir ne
mėgsta automobiliais .užkimštų kelių.“ Čia jį matome startuojantį už

miestyje prie Camden, New Jersey.

Saugumo Taryba ištirtų padėti Če
koslovakijoje. Jis tvirtino, kad ko
munistų mažuma Rusijos pagelba 
Įvykdžiusi perversmą ir pagrobusi 
vyriausybės vairą į savo rankas. 
Rusija savo Įsikišimu pažeidusi JT 
Chartą. Tačiau Trigve Lie pareiškė, 
kad šis raštas tegalįs būti traktuo
jamas tik kaip 
nuomonė, bet ne 
keltas klausimas.

Čekoslovakijos 
venimui riedant 
abejojama,1 ar prezidentas Benešąs 
dar turi kokių nors praktiškų galių. 
Šias abejones viešai pareiškė ir BBC 
komentatorius (III. 10.).

Tik Amerikoje labai lėtai vyksta 
Marshallio plano priėmimas senate.
Marshallis pakartotinai kreipėsi Į , 

senatorius, kad šis reikalas būtų 
paskubintas. Tačiau ten esama ir 
komunistams parsidavusių senato
rių, kaip Taylor, kurie naiviai siūlo 
Marshallio plano pagelbą telkti Eu
ropai JT organizacijos rėmuose.

Nėra abejonės, kad visi šie tarp? 
tautiniai Įvykiai aiškiausiai pavaiz- . 
duoja tebevykstančių kovą tarp ry
tų ir vakarų. Gen. de Gaulle, ma
nydamas. kad jo valanda jau iš
mušė, kovo 7 d. kalboje Complegne 
miškelyje pirmą kartą pabrėžė, kad 

jis .sutiks perimti valstybės vai
rą j savo rankas, jeigu to norės 

tauta.
Savo kalboje jis Išreiškė rimtą susi
rūpinimą dėl gresiančio sovietini* 
pavojaus Europai. A. B.

TRUMPOS ŽINIOS

privataus asmens 
kaip valstybės, iš-

valstybiniam gy- 
tragiška linkme,

ir intelektualai, 12% 'ūkininkai, 3% Laikraštis, atvaizdavęs v sunkų 
prekybininkai, 2% jaunimas (studen- tremtinių gyvenimą, stovyklose zJr 
tai ir jaunesnis), visi kiti 5%. Taigi, beviltiškas perspektyvas, priduria: , 
negalima kalbėti apię. kokią nors į,Reikia pabrėžti, kad pabaltiečiai
politinę emigraciją, bet apie tikrą pabėgėliai sudaro ne tik masę sun- _  BBC, III. 8. Vengrijos soctal-
tautų kilnbjimąsi. kaus likimo ištiktų žmonių, bet jie. demokratai nutarė sudaryti vieną

Toliau laikraštis atvaizduoja rusų .gali būti ir svarbus faktorius Euro- partiją su komunistais, 
viliojimo ir grasinimo metodus, ku- pai atstatyti. Ir šiam darbui jie yra 
rials mėginama susigrąžinti šiuos 
Įmanęs.

.— BBC, III. 9. Sovietų vyriausy
bė ilgoje notoje Prancūzijai, Ame-

joms atėmė Hitlerio-Stalino plėši- 
kinis bendravimas“.

Kitas ALT tos pačios datos raštas 
buvo Įteiktas valstybės sekretoriui 
■Marshalliui tremtinių teisių reikalu? 

' ' (E).
LIETUVOS DRAUGŲ ŠEIMA 

NUOLAT AUGA
■Lietuvos Nepriklausomybės pa

skelbimo 30 metų sukaktuvių diena 
— š. m. Vasario ■Šešioliktoji — rado, 
gyvą atgarsį ne tik pasaulinėje 
spaudoje, bet ir JAV Senate ir At- 

■ stovų rūmuose. Ta proga pasakytose 
kalbose ne tik buvo nušviečiama 
tragiška Lietuvos dabartinė padėtis, 
bet ir reikalaujama imtis atitinkamų 
Žygių Lietuvai padarytai skriaudai 
atitaisyti.

Ta proga JAV Respublikonų par- 
. tijos tautinis komitetas pasiuntė se- 

’ natoriui Vandenbergui raštą ir 
priminė, kad 1945 m. senatorius „ 
Villis pateikė Senatui, o Kelly At- Toks platus ir nuolatinis Lietuvos 

reikalų atstovavimas italų spaudoj 
yra jauno, energingo ir entuziastin
go žmogaus Vincento Mincevičiaus 
judrių pastangų vaisius.

Mincevičius yra išspausdinęs' italų 
spaudoj eilę savo išverstų lietuvių 
literatūros dalykų. Jo gausios pa
žintys su italų spaudos sluoksniais 
ir geras italų kalbos mokėjimas pa
deda jam sėkmingai dirbti lietuviš
kos informacijos darbą.- Netrukus 
turi išeiti platus, apie- 200 puslapių 
jo darbas italų kalba apie sovietų 
okupaciją Lietuvoje. (Turi paren

gęs eilę lietuviškų veikalų vertimų, 
tarp jų Dr. Maceinos „Socialinį tei
singumą, o taip pat Š. Raganos 
„Sename dvare“. —

Argentinos spauda
Argentinos katalikų dienraštis 

„EI Pueblo“ praeitų metų lapkričio 
m. įsidėjo Dr. Ricardo Triumpf 
straipsnį „Por los caminos de Hitler“ 
(Hitlerio keliais), kuriame autorius 
sugretina nacių smurto aktą —

stovų rūmams rezoliuciją, reikalau
damas Valstybės departamentą im
tis pozityvios veiklos Lietuvos rei
kalu arba bent padaryti atitinkamą 
pareiškimą, ši rozoliucija tuo metu 
nebuvo priimta. Taip pat nebuvo 
priimta ir 1.947 m. senatoriaus Brooks 
ir atstovo Vail pasiūlytoji rezoliuci
ja, prašanti prezidentą Trumaną lie
pos 27 dieną — 25 metų nuo JAV 
pripažinimo Lietuvos de jure su
kaktuvių dieną — paskelbti Lietu
vos diena.

Michigano. valstijos atstovas. Mr. 
.Jonkman savo kalboje, pasakytoje 
Atstovų rūmuose, pareiškė, kad 
„Sovietų S-ga yra tokia absoliutinė 

„diktatūra, kokios antros pasaulyje 
įnėra“. Paaiškinęs sovietų varomą 
;politiką Lietuvos ir jos gyventojų 
;.atžvilgiu, reikalavo, kad J. Tautos, 
1946 m. pripažiniįsios genocidą 

■tarptautinių nusikaltimu, tuojau ištir
tų padėtį Lietuvoje ir, jei faktai pa
sitvirtintų, viešai Sovietų Sąjungą

Švedų „Dagens Nyheter“ 1948 m. 
vasario 3 d. ęašo apie pabaltiečius 
tremtinius:

„Nemažiau kaip 420.000 pabal- 
tiečių 1944—1945 m. pabėgo iš savo 
namų, norėdami išvengti dvigubos 
grėsmės — Gestapo ir NKVD. Išty
rus pabėgėlių socialinę sudėtį, paaiš
kėjo, kad -30% jų sudarė darbinin
kai ir amatininkai, 22% tarnautojai

tas gyventojų elementas, kurs vi
sada liks ištikimas Vakarams“. (E) (virtini? k“ad‘Lon

dono konferencija esanti neteisėta 
Ir Maskva šių nutarimų neprlpalin- 
sianti. ,

— BBC, III. 10. Londone įvyko 
profesinių sąjungų atstovų suva
žiavimas, kuriame buvo atstovauja
mos nekomunistinės pasaulio dar
bininkų organizacijos. Buvo aptar
tas Marshallio plano reikalingumą 
klausimas sugriautų kraštų ūkiui at
statyti.

ŽINIOS IS LIETUVOS
KOLCHOZAI PABALTIJYJE

„Manchester Guardian“ įsidėjo sa
vo atstovo Alexander Werth laišką 
iš Maskvos apie Sov. S-gos aukš
čiausiosios tarybos posėdį, įvykusį 
vasario pirmojoje pusėje. Be kitų 
pranešimus padarę ir Pabaltijo re
spublikų „deputatai“.

„Mr. Latsis pareiškė, kad Latvijoje 
šiuo metu esą 100 kolektyvinių ūkių 
ir jų skaičius kasdien didėjąs.- Įsteig
ta keletas svarbių valstybinių ūkių 
ir pusė visų, „individualinių“ ūkių 
— žymi dauguma — esą kpopera- 
cinių organizacijų nariai. Lątvijbjė 
esą atstatomos jėgainės ir fabrikai 
ir bendra gamyba esanti per- 20 
nuošimčių didesnė kaip 1940 metais.

Mr. Pail pasakė, kad Estijos pra
monė pralenkusi prieškarinį gamy
bos lygį, ypatingai pakilusi ’Estijoje

1
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Neseniai pasibaigusio teismo proceso prieš 21 Trečiojo reicho Wijhelm- i 
strassės (vokiečių užs. reik, m-jos) politiį ir ūkinį vadovą Nūrnberge 
nuotrauka, vaizduojanti kaltinamųjų suole sėdinčius (iš kairės į dešinę): 
Ernst v. Weizsacker, Gustav Adolf Steengracht von Moyland, Wilhelm 
Keppler ir Ernst Wihelm Bohle ir antroj eilėj iš k. į d.: Otto Dietrich, 
Gottlob Berger, Walter Schellenbergir Lutz Graf Schwerin von Krisigk.

Jie buvo kaltinami padėję Hitleriui pagrobti valdžią, rėmę užpuųlimo 
planus ir padėję ruošti karą, (dpd)

gaminamo žemės aliejaus pramonė. 
Iš viso 100,000 ūkių dalyvaują žemės 
ūkio kooperacijoje ir „pirmieji pa
grindai socialistiniam žemės ūkiui 
buvo padėti įsteigiant pirmuosius 
kolektyvinius ūkius“.Nauji valstybi
niai ūkiai esą steigiami Estijoje šiais 
metais

Naujienos iš Lietuvos buvo kiek _  DPD, III. 10. Čilės vyriausybė
skirtingos, rašo Werth. Tenai esanti 
įvykdyta žemės reforma, ir 90,000 
bežemiu, arba, mažažemių valstiečių 
buvę aprūpint: žeme. Taigi, apie 
kolchozus Lietuvoje nieko nepasa
kyta. ' , •

Ypatingai „dideli laimėjimai“ pa
siekti „naujosios® srityse“ — Izmai
lo -ir Černovicų provincijoje (buv. 
Rumunijoj), Karpatų Ukrainos (buv. 
Čekoslovakijoj) ir Lvovo bei apy- 
linkinėse srityse (buv. Lenkijos). Ne
turtingieji ir „vidutiniai" valstieĄ- 
čiai supratę valstybinės ūkio siste
mos pranašūmą, ir vakarinėse sri
tyse jau įsteigta daugiau kaip 1800 
kolchozų, apimančių 175,000 ūkių 
vienetus Izmalio provincijoje įsteig
ta 437 valstybiniai ūkiai, kurie 
apimą 60% visų valstiečių ūkių. 
Besarabijoje jau esą 3’50 valstybinių 
ūkių, apimančių 40.000 atkirų ūki
ninkų.
„Keturi komunarai“ įmūryti 

Muziejuj
1947 m. gruodžio 27 d. Kaune 

Muziejaus sienos nišoje buvo 
ryti palaikai 1926 m. sušaudytų ko
munistų Karolio Požėlos, Juozo 
Greifenbergerio, Kazio Gedriko ir 
ir Pogolo Caino. Urną su palaikais 
nešė Lietuvos CKKP sekretorius A. 
Sniečkus, Lietuvos TSR Aukšč. Ta
rybos prezidiumo pirm. J. Paleckis, 
respublikos ministrų tarybos pirm, 
pavaduotojas V. Niunka ir kt. Mu
ziejaus sodely įvyko iškilmingas ge
dulo mitingas, vakare Kauno teatre 
gedulingas posėdis. („Pravda“ 
XII. 28.)

• Grįžusiojo likimas
1947 m. spalių pradžioje iš 

dės stovyklos išvyko į Lietuvą 
b o 1 i s; anksčiau gyv. Šiauliuose, 
palikęs čia" žmoną į Lietuvą parvy
ko, bet po keliolikos dienų rastas 
pasipjovęs ar paplautas. (E.)

praneša, kad susekusi komunistinį 
suokalbį.

— DPD, III; 10. Prezidentas Tru- - 
manas pareiškė, kad Jis sutiksiąs 
išstatyti savo kandidatūrą į prezi
dentus, Jeigu pasiūlys demokratų 
partijos konventas.

— BBC, III. 10. Eilė BulgarŲos, 
Vengrijos ir Čekoslovakijos užsienio 
diplomatų atsisakė tarnauti savo da
bartinėms vyriausybėms. Jų tarpe 
yra Čekoslovakijos 
Vašingtone, 
roję. Taip 
t ijos ir
Londone.

— DPD,

pasiuntlnial.
Otavoje, Hagoje, Anka- 

pat atsistatydino Bulga- 
Vengrijos pasiuntiniai

Karo

Karo 
įmū-

1947.

Sta-
Va-

III. 8. Norvegų darbo 
partija pasmerkė komunizmą ir pa
sisakė už Marshallio planą.

—; BBC, III. *11. Užsienių reikalų 
ministrų pavaduotojai negalėjo su
sitarti dėl Austrijos taikos sutarties. 
Kitoje konferencijoje pavaduotojai 
nesusitaria dėl Italijos kolonijų svar
stomosios dienotvarkės.

NUTEISTAS NEUMANNAS
Pagarsėjęs Klaipėdos krašto nacių 

vadas ir vėliau buvęs SS-Oberfįlh- 
reris dr. Ernst Neumann, 1934 m. 
Lietuvoje už priešvalstybinę veiklą . 
Neumanno — Sasso byloje nuteistas 
12 meti) kalėjimo ir 1938’m. amnes
tuotas, Bielefelde trečiojo vokiečių 
nunacinimo teismo buvo nubaustas 
RM 10.000,— baudos už savo nacinę 
veiklą.

1939 m., užgrobus vpkiečiams 
Klaipėdos kraštą, Neumannas orga
nizavo „išlaisvinimo“ paradus. Hit

leris, ta progą jį apdovanojo auksiniu 
partijas ženklu, o Himleris pakėlė 

. iš j SS-standartenfūhrerius.
Neumannas įtikinėjo teismą, kad 

jis „negalėjęs apsisaugoti nuo' jam 
suteiktos garbės“.

Fr. Presse š. m. Nr. 28. ,
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' Gelbėkime Vasario Šešioliktoji užsieniuose Išvažiavusiųjų rūpesčiai naujuose kraštuose
jaunimą

„Gelbėkime savo Vaikus ir jau
nuolius, aukokime, kas kiek gali, 
kad bendromis jėgomis palengvintu
me vargą“.

Tokiu šūkiu šiemet Liet. Raudona
sis Kryžius išeina į piniginę rink- 

; liavą, kuriai skiria visą balandžio 
mėnesį.

Į šį Liet. Raudonojo Kryžiaus at
sišaukimą reikia atkreipti rimtas 
dėmesys.

Tremtinių būtis beveik Visose zo
nose paskutiniu laiku žymiai pablo
gėjo. Nenumatoma, kad artimu lai
ku ji galėtų gerėti. Yra rimto pa
grindo manyti, kad ji nuolat blogės, 
kol galų gale susiaurės ligi juridi
nės IRO globos ribų. Tokia būtis 
daugeliui yra kriziška ir net katas
trofiška, ypač jei ką ištinka liga. 
Ypač bloga yra vaikų ir jaunuolių 
būtis. Jaunimas auga bloguose bu
tuose, nepakankamose sveikatai ir 
ypač sunkiose augimo bei brendimo 
sąlygose. Be to, jis turi mokytis, 
turi’ dirbti.

IRO duodamoji maisto norma au
gančiam organizmui yra nepakanka
ma. O studentai, kad ir labai iu- 
tensingai dirbdami, dirbančiųjų nor
mos negauna. Dėl to jaunimo svei
kata stovyklose blogėja. Organizmo 
atsparumas ligoms mažėja, ir todėl 
daugiau žmonių suserga įvairiomis 
ligomis. Statistika rodo, kad silpna- 
sveikačių studentų skaičius šiais 
mokslo metais padvigubėjo. Yra 
stovyklų, kuriose 9 procentai vaikų 
serga aktyvia džiova. Tai sudaro 
labai didelį tremtinių ateičiai pavo
jų, kurį reikia, kiek galint, efektin
giau įspėti.
• Tam tikslui visų pirma reikia 
maisto, o jam įsigyti reikia pinigų.

Tiesa, tremtinius gerokai jau var
gina visokios aukos. Jų renkama 
palyginti labai daug.-Ret kas gi pa
daryti, jei kitos išeities nėra?

Galime pasidžiaugti, kad aukos 
eina geram — gražiam, kilniam — 
tikslui. Galime pasidžiaugti, kad 
akademinis, jaunimas, jei jau moko
si, tai mokosi gerai.- Gal tiktai pa
vieniai asmens universitetus lanko 
pro forma ir nesimoko. Visi gi ki
ti mokosi gerai,o kai kurte ir puikiai. 
Tūli vokiečių universitetai net ste
bisi pabaltiečių ir gabumais ir 
darbštumu. Pabaltiečiai vokiečių 
universitetuose užima pirmaujančią 
vietą. Todėl nemažą skaičių turime 
baigiančių universitetus ir gavusių 
doktoratus. Tokį akademinį jauni
mą kiekvienam malonu paremti.

Visokiu atveju tautiečiai lengvai 
supras rimtą reikalą ir skirs jam au
kų Iš savo kad ir labai kuklaus 
kartais biudžeto.

Atsiminkime, kad ne lengvo, pa
togaus ir pertekusio gyvenimo čia 
atvykome. Mūsų aukos kiekvienu 
atveju eina didžiajam tikslui, dėl 
kurio mes pasiryžome kovoti ir su
silaukti laimėjimo.

„Gelbėkime savo vaikus ir jau
nuolius, aukokime kiek kas gali".

. , J. Kardelis

IŠ ŠKAUTŲ GYVENIMO 
Lietuvių Skautų Sąjungos himno 

konkursas
T-SS Tarybos Piranija skelbia šias 

LSS himno tekstui parašyti kon
kurso sąlygas:

1. Konkurso laikas — ligi 1948
V. 31. ' '

2. Tekstas turi išreikšti skautystės 
idealus ir būti 8—16 eilučių.

3. Himno tekstas turi būti pasi
rašytas slapyvardžiu ir pristatytas 
drauge su uždaru vokeliu (kuriame 
turi būti lapelis su autoriaus pavar
de, vardu ir adresu). •

4. Tinkamam tekstui išrinkti LSS 
Tarybos Pirmija kviečia jury komi
siją; komisijos sudėtis paskelbiama 
2 savaites prieš .konkurso pabaigą.

5. Komisijos pripažintas (ar pri
pažinti, jei keli) himnui tinkamas 
(ar tinkami) tekstas' premijuojamas.

6. LSS Pirmija skiria 3 premijas: 
’ a) I-oji premija — RM 500,—;

II- oji premija — RM 300,—;
III- oji premija — RM 200,—.

Strasbourge kalbėjo bolševizmo 
kankinys

Centrinis Vasario 15 d. Strasbourgo Visų 
Šventųjų bažnytėlė buvo pilna su
sirinkusių į pamaldas, kurias laikė 
kun. Krivickas. Puikūs vargonai ir 
smuiko solo/ grodami lietuviškus 
religinius motyvus, kėlė valandos iš
kilmingumą. Turiningas pamoks
las bei gražiai lietuvių sugiedotas 
Tautos himnaą jaudino žmones, tū
lam net ašarų išspausdamas.

15 vai. didelė, 700 vietų, salė pri
sirinko pilna žmonių. Daugumas

Iškilmės Romoje
Vasario 16 d. minėjimą Romoj 

suorganizavo Lietuvių 
Šalpos Komitetas Italijoje. Airių 
šv. Patricijaus bažnyčioj Jo Eminen
cija kard. Pizzardo atlaikė iškilmin
gas šv. Mišias, kurių klausė, be kitų, 
vysk. Būčys) mons. Carol, mons. 
Landi, mons. Samans, min. Lozorai
tis, kitų Baltijos valstybių ir Len
kijos pasiuntiniai, CARE misi
jos šefas JV generolas Geoffrey B. 
Baldwin, kun. prof Tulaba, įvairių 
kolegijų bei institutų atstovai.

Jo Em. Kard. Pizzardo tarė pa
guodos ir vilties žodį ir ragino lie
tuvius pabėgėlius ieškoti stiprybės 
katalikų tikėjime.

Po pamaldų įvykusiam susirinki
me tarė žodį min. Lozoraitis.

Lietuvos šventę gražiai paminėjo 
ii Lietuvos tragediją atjausdami rašė 
visa eilė italų laikraščių: „II Quoti- 
diano“, „I Ord d1 Italia“, „Risorgi- 
mento Liberale“. Ypač gražiai atžy
mėjo didelis iliustruotas žurnalas 
„II Focolare“ vasario 15 d. Lietuvai 
paskirdamas visą dvigubą vidurinį 
(8—9) puslapį, patraukliai sukompo
nuotą iš Rosario F. Esposito straips
nio „Lietuvių tragedija“ ir 8 
atspaustų nuotraukų.

Tame pat „II Focolare“ 
Mincevičiaus išversta Nelės 
laitės „Nežinomojo Kareivio 
da“. Tą patį N. Mazalaitės legendos 
vertimą vasario 5 d. paskelbė italų 
krikšč. demokratų organas „II Po- 
polo“. . (E.)

Vasario 16 dieną Zūriche ___  ______ , ______  ________ ir
Minėjimas Įvyko sekmadienį va- vyrauja jaunimas. Kun. J. Krivickas 

sario 15 dieną 15 vai., Zunfthaus 
zur Waag. Gana daug atsilankė 
kviestų žymių šveicarų; kartu su lie
tuviais susidarė apie 140 asmenų. 
Buvo dvi paskaitos: Garbačiausko 
lietuvių kalba, prof(. Ereto vokiečių 
kalba. Lenkas Dr. Rakowski pa
sveikino lietuvius prancūzų kalba, 
linkėdamas atgauti laisvę ir sugrįžti 
į Nepriklausomą Lietuvą. Raštu 
sveikino: p. Zaugg, tremtinių glo
bos valdžios įstaigos vyr. direkto
rius, min. dr. J. Šaulys, kun. prel. 
prof(. K. Šaulys; Argentinos konsu
las p. Barsanti. .

Susirinkimui buv. 
VLIK'o, Vykd. Tarybos 
mai.

Nutarta pasveikinti
VLIK'ą, Vykdomąją Tarybą, Nepri
klausomybės aktą — 1918. II. 16 — 
pasirašiusiusį Lietuvos Raud. Kry
žių, įgaliotus ministerius ir misijų 
šefus.

Po oficialios dalies buvo tautiniai 
šokiai, Aldonos Eretaitės įspūdingai 
padeklamuota vokiečių. Br lietuvių 
kalba Brazdžionio eilės. Po progra
mos visi lietuviai dainavo liaudies 
dainas. Svečiai pirmą kartą susipa
žino su mūsų tautiniais šokiais ir 
lietuviška

Brangūs daiktai ar pinigai. Ži
nau keletą Anglijoje dirbančių lie
tuvių tremtinių, kurie, tik pusmetis 
deda šilingą prie šilingo, bet "jau 
dairosi pirkti kur nors namelį ar 
butelį. Vieno kišenei tai dar ne
įveikiama, todėl vienminčiai meta
si J krūvą ir ruošiasi kolektyviniai# 
pagrindais pirkti ir tvarkyti. Gal 
■ir tada dar neužteks kuklių kapi
talų, tad tuo atveju, jie tikisi, kad 
paskolomis parems taupesni ir apie 
nekilnojamuosius turtus. dar ne
galvoju bičiuliai.

dailiai

įdėta 
Maza- 
legen-

perskaityti 
atsišauki-

Sv. Tėvą,

daina.

Klaipėdos krašto lietuvių choras AIDA. Vidury dail. Brakas

Tai tik rodo, kad esama taupių 
ir rimtų žmonių, kurie, prieš kele
rius metus likę be nieko, šiandien 
vėl pradeda rūpintis įsigyti ką nors. 
Betikslis bastymasis po svetimus 
kraštus ir tūnojimas stovyklose ne
palaužė jų energijos. Jie šiandien 
ėmėsi naudingo darbo, stojasi vėl 
ant savo kojų ir pradeda gyvenimą 
maždaug iš naujo„bet pozityviai ir 
rimtai.

Tokių taupių lietuvių užtiksime, 
tur būt, kiekvienoje lietuviškoje 
kolonijėlėje. Bet ne vienam jų, 
keletą metų pratintiems niekuo ne
betikėti, kyla visokių klausimų. Tie, 
kurie ruošiasi Įsigyti nekilnojamąjį 
turtą, gal mažiausiai tesvyruoja: 
jie turi aiškų tikslą, 
uždirbti ir turėti, bet 
pasitikėti valiutomis 
rubliai ir markės 
paleido elgetomis ir 
miais!). Gal geriau 
gius daiktus (juk 
Vokietijoje galėjai 
tą kepalą duonos)?

Visiškai pastovių 
nėra pasaulyje. Ir

O kiti tenori 
jie įpratę ne- 
(suprantama: 

į pasauli juos 
padarė bena- 
pirkti bran-

už aukso žiedą 
gauti vieną ki-

že-
ta-

prancūzai, užsienių konsulatų ir val
džios atstovai, nemažai dvasininkų, minutes. Papasakoti Lietuvos isto

rijos bruožai, apsistota ties Lietu
vos • kultūriniais ir ūkiniais laimė
jimais nepriklausomybės metais, 
ypatingai akčentuota mokslui labai 
svarbūs lituanistiniai dalykai, lietu
vių kalbos vertingumas ir turinin
gumas. Plačiai išdėstė visas lietu
vių kančias ir bolševizmo baiseny
bes. Įspūdis buvo didelis.

ToĮiau sekė deklamacijos, dainos, 
tautiniai lietuvių šokiai, piano mu-

mūsų naujosios aplinkos žmonės 
pradeda domėtis naujais žmonėmis, 
mes negalime išaiškinti, kas tokie 
esame. Vieniems mes lenkai, ki
tiems kažkur iš Rusijos, tretiems 
latviai, o dar tūliems — kažkur iš 
arti Marso. Juokas juoku, bet vie
na anglė gailestingoji sesuo, pama
čiusi lietuvę (aišku, dabartinėmis 
sąlygomis ta lietuvė ligoninėje dir
ba sunkų valytojos darbą) žiūrint j 
laikrodį, nesivaržydama paklausė,’ 
ar ji pažįstanti laikrodžio skaitme
nis ir ar jos gimtajame krašte to
kie pat skaitmenys vartojami. Pir
moji to klausimo dalis rodytų, lyg 
anoji sesuo mūsų gimtąjį kraštą 
įsivaizduotų kur nors greta papua- 
sų, bet užtat antroji gerokai išduo
da ją pačią.

Tiek to dėl anos sesers, bet ir ji 
ir mano minėtasis fabriko1 mana
džeris būtų labai patęnkinti, jei 
gautų pasiskaityti apie Lietuvą, jei 
beskaitydami rastų ir Europos 
mėlapį (būtinai!) su Lietuva, o
da jiems voke išspausdintasis lie
tuvaitės atvaizdas atrodytų dar 
ūmesnis ir gal nebekiltų klausimas, 
ar lietuvaitė gali pažinti skaitme
nis, vartojamus Anglijoje # (lietuvai
tė, baigusi gimnaziją)...

Mes, kad ir nemokėdami kalbų, 
kitų akyse būtume, kas esame, tai
gi lietuviai, kultūringo krašto žmo
nės, jei turėtume atitinkama kalba 
dorai paruoštos literatūros. Kalbė
damas apie dorai paruoštą literatū
rą, turiu galvoje gražiai, ne rotato
rium išspausdintus leidinius, ilius
truotus ir visapusiškai nušviečian
čius mūsų tautos praeitį ir dabartį. 
Tokių leidinių verkiant reikia, ir 
iš Vokietijos išvažiavusieji lietuviai 
būtų labai dėkingi leidėjams, jei 
kas nors panašu pasirodytų rinkoje. 
Pasakyčiau net, kad šitokie leidi
niai šimteriopai reikalingesni už 
visus gražius linkėjimus, kurių iš
važiuojantiems nepašykšti lietuviš
kų organizacijų, vadovybės. Priei
namomis kainomis gavę, išvažiavu
sieji mielai šitokiais leidiniais ap
dovanotų savo pažįstamus, neretai 
įtakingus ir apie mus trokštančius 
žinių žmones. , ’

,įAtžalyno“ išleistasis gražus al
bumėlis („Lietuva — šalis brangio
ji“) daugiausia, tur būt, išsisklaidė 
Vokietijoje. Jis gana tinkama būtų 
dovanėlė tiėms, kuriems mes tebe- • 
same dar papuasai, .lenkai, latviai 
ar kažkokie ne .visiškai aiškūs lie
tuviai. Jie nepalyginti geriau' negu 
gražūs vokai, nors ir vokai geriau 
negu nieko.

Labai gaila, kad tokių leidinių vis 
neprisišaukiame: visi . balsai nu
skamba, lyg tyrlaukiuose.
_ Ar mes jau užšalome? Pirmosios 
kregždės visada rizikuoja prišalti 

rX’c mflsi/ kiik nartontan moka Uodegą. Papučia švelnesnis vėjas, Retas musų kiek padoriau moka . , .. . ,,, ,, , n ino ir clrronda npciriairvrtamncsusikalbėti svetima kalba, k ir kai

su-
ne-
me- .

ar

ar-

prancūzų kalba atidarė iškilmingąjį 
posėdį, giedama' Lietuvos himnas ir 
Prancūzijos Marseillaise, susikau
pimo minute pagerbiami žuvusieji už 
Lietuvos ir Prancūzijos laisvę, piano 
grojamas gedulingasis „Minusiems 
šauliams“. . .

Kalbėtojo vietą užima žilas, su
senęs kun. Fengleris. Tai Elzaso 

prancūzas, nuo 1923 metų gyvenęs ----- --- —— -------> *------—
Lietuvoje ir mokęs Kauno jėzuitų ,z^ lietuviškais motyvais.

Nors Strasbourge gyvena tik 24 
, lietuviai, bet visa šventė praėjo pa- 
į kilia nuotaika. (E)

Stockholmiškių memorandumas 
Marshalliui ir Bevinui

JV agentūra United Press pranešė 
iš Stockholmo vasario 18 d.: „Ry- 

1 šium su Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos nepriklausomybės 30 metų su-' 
kaktim Baltiečių komitetas Stock- 

’ holme vasario 17 d. pasiuntė D. Bri- 
1 tanijos ir JV užsienių reikalų mini- 
' steriams memorandumą, kuriame šie 

prašomi savo darbuose laisvės ir 
demokratijos Įąbui neužmiršti trijų 

■ Baltijos kraštų. Marshallis ir Be- 
i vinas memorandume prašomi padėti 

Baltijos tautams atgauti savo ne- 
: priklausomybę, kurir jiems buvo 

smurtu atimta ir kurios jie reika- 
i lauja remdamies Atlanto chartaž*. E.

gimnazijoje. Susigyveno jis su lie
tuviais, nuoširdžiai pamilo Lietuvą, 
jos kalbą. Bolševikai kun. Fenglerį 
tuoj -suėmė ir išvežė Rusijos gilu
mom Vienoje baisiųjų ''Stovyklų, 
prie Volgos, kun. Fengleris kentėjo 
trejus metus . . . Nuolat buvo kan
kinamas, įtarinėjamas, tardomas", 
sunkiausiais darbais varginamas. 
Tikras ligonis invalidas po ilgų pa
stangų prieš porą metų jis grįžo sa
vo tėvynėn ir apsigyveno Strasbourge 
Kadaise stambus ir stiprus vyras, 
dabar vos tik pakrutąs senelis — 
kankinys.

Šis žmogus kalbėjo' Vasario 16 d. 
lietuvių iškilmėse į savo tautiečius 
— prancūzus. Be jokio pykčio, pa
giežos, lygiu ir akademiniu tonu 
dėstė Lietuvos reikaltįs gausingai 
auditorijai. Pranešima’s truko 45

valiutų, rodos, 
pačios pasto

viosios pradeda kartais svyruoti ir 
griuvinėti. Kada kuri valiuta 
svyruos, šitai tiksliai iš anksto 
žino ne tik išmokslinti ir ilgų 
tų praktiką turį ekonomistai
valstybių vyrai, bet ir populiariau
sieji aiškiaregiai. Vieną neaiškią 
dieną taupytieji smulkūs pinigėliai 
gali netekti dalies savo vertės, bet 
tai jokiu būdu nereiškia, kad savo 
sutaupąs reikėtų nešti į parduotu
ves. Juk nupirktasis daiktas, kad 
ir geriausias, išneštas iš parduotu
vės, jau nebetenka dalies savo ver
tės, tik retais atsitikimais būna 
priešingai. Be to, daiktas daugiau 
ir rūpesčių teikia: jį ir nuo ilgų 
rankų saugoti reikia, jam ir vietos 
reikia, o pinigus iš taupytojų mie
lai priima bahkai ir taupomosios 
kasos ir dar taupytojų! procentus 
moka.

Mes prašome leidinių apie save. 
Neseniai fabriko, kuriame dirbu, 
adresu gavau iš Vokietijos laišką. 
Kai tik ateina laiškas ar spaudos 
siuntinėlis su retesniu pašto ženk
lu, jį paprastai atneša pats fabriko 
manadžeris. Jis yra filatelistas, ir 
aš jam' atiduodu tuos ženklus. Bet 
šio laiško, kurį pradžioje suminė
jau, istorija truputį didesnė: ma
nadžeris paprašė ne tįk pašto 
ženklo, bet viso laiško voko kartu 
su pašto ženklu. O tas vokas buvo 
lietuviškas: apatiniame kairiajame 
kampe daili lietuvaitė.

Atidaviau voką, kuris jam atro
dė labai gražus, ir nuo to laiko prie 
mašinos fabrike dar dažniau mane 
apninka įkyrios mintys, kaip ir ne 
vieną mūsiškį, atsidūrusį naujame 
krašte, tarp naujų žmonių.

o jos ir skrenda nesidairydamos,. ■ 
nors, nuskridusios ir sniego ir ledo 
gali rasti. Tokios pirmosios kregž
dės buvo ir tie; lietuviai, kurie pir
mieji suskato 'palikti Vokietiją ir 
parduoti savo kailį į tuos kraštus, 
kur jiems susirado darbo.

Anglija ir Belgija bene pirmosios 
davė darbo daugeliui* tremtinių. 
Kai kuriems bedirbant jau po ke
lis kartus rankose buvo sutrintos 
kietos nuospaudos, kol kiti dairėsi, 
kur pasiūlys geriau. Iš tiesų 
liau darbininkų pradėjo ieškoti 
nada, Australija, Argentina...

Kas dirbs ir netingės, galės 
kurti Belgijoje, bet aišku, kad 
riau ieškotis pastogės ten, kur -dar 
vis trūksta daugelio milijonų žmo
nių, kur 
rankų ir 
prekyba. 
Belgija) 
ateiviui 
galimumų. Pvz., daugelis anglų su 
noru palieka savo kraštą ir keliasi 
į Kanadą ir Australiją. Ir'‘mūsų į 
Angliją atvažiavusių tremtinių 
pe šiandien kursuoja posakis, 
vaizduojąs, 
vertiname, 
riau negu 
Anglijoje
Kanadoje geriau negu Anglijoje, o 
Australijoje geriau negu Kanadoje.

Tik ar tiems, kurie jau kartą iš
nuomojo savo raumenis; bėra atda
ras kelias kur nors kitur? Rodos, 
būtų, bet jis suka pro Vokietiją, ir 
tai jau negera tiek kraštą keičian- 

priimtos • čiam kandidatui, tiek ir visiems 
rezoliucijos, pareikšti pageidavimai lietuviams, kurie iš viso nori kur . 
ir suvažiavimas baigtas Tautos 
himnu.

LTB atstovų suvažiavimui,' kurį- 
nuoširdžiai priėmė ir rūpestingai 
globojo Šveinfurto stovykla, buvo 
duoti du koncertai — jaunos ga
bios išraiškinio šokio šokėjos J. 
Kviecinskaitės ir Tautinio ansamb
lio, vadovaujant Stp. Sodeikai, reli
ginės muzikos. Abu koncertai gra
žiai praėjo.

LTB suVažiavimo metu vyko ir lie
tuvių spaudos Amerikiečių zonoje 
krizė. Pareikalauta laikraščius susi
mažinti pusiau: iš keturių ligi dviejų. 
Leidėjams tai labai sunki problema. 
Bandyta tai padaryti susitarimo 
būdu. Tarpininkavo • ir LTB ir 
Žurnalistų s-ga, bet krizė neiš
spręsta. Realiausis būdas — suda
ryti spaudos koncerną, bet ir tai 
nesisekė. Spaudos krizė juo giles
nė, kad spauda pavedama IRO 
kontrolei. Zinąfit, kas IRO dalyvau
ja, yra susirūpinimo ir dėl spaudos, 
laisvės. Netrukus bus matyti, kaįp 
tie klausimai bus sutvarkyti. Bet 
baigiantis suvažiavimui buvo aiš
ku,. kad tebeišeinanti dar Ameri
kiečių zonos lietuvių (ir kitų. tau
tų) spauda bus -redukuota ir turės 
naujas savo darbo sąlygas.

Geromis viltimis visa tai pasiti
kime ir laukime, kad neteks dėl to lengvata tiems, kurie paskubėjo 
perdaug nukentėti, o viename ki- paklausyti raginimų ir nenorėtų 
tame bare, gal, pasiseks ir tobu- įšalti, kaip ankstyvosios kregždės, 
liau susitvarkyti. J. K. ■< K. Barėnas

TRECIASIS LTB ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS
priimti 96.000 imigrantų po 
kas mėnuo ir, be .affidavitų.
dorius teigia, kad JAV konsulatai 
gavę parėdymą mažiau žiūrėti' Įva
žiuojančiųjų sveikatos. Be to, p. 
Bendorius nusiskundžia, kad bend
ruomenė išvykimo reikalais tiesiog 
neišjudinama: neišpildo ankietų, 
nepatiekia reikalingų žinių, pav., 
ligšiol nepraneša, kas ir kiek turi 
affidavitų, (Dėl tokio tremtinių pa
syvumo neįmanomas esąs tais rei
kalais rūpinimasis.

Labai įdomų ir 
duomenų patiekusį 
darė V. T. vardu 
susilaukęs 
užgyrimo. Be ko kita jis pasi
džiaugė, kad JAV lietuviai eina į 
vienybę ir baigia susitarti.

Į suvažiavimo, trukusio dvi die
nas, pabaigą buvo išrinktas naujas 
LTB Vyr. k-tas, kuris pagal naują 

\ statutą vadinsis tiesiog LTB komi- 
Išrinkti p. p.: Gaučys, (29 
A. Kalvaitis (29), Sidaravi- 

(29), V. Jasaitis (28), Židonis 
Malinauskas (25), Grigolaitis 
Šlepetys (24), Rėklaitis (23).

8.000
Ben-

žiavimas, kuris priėmė LTB statu
tą, kuriuo dvejus metus bendruo
menė vadovavosi. Pirmininkas to
liau išskaičiuoja visą eilę darbų 
įvairiuose baruose: lietuviškosios 
bendruomenės vidaus gyvenime, 
santykiuose su IRO bei karine val
džia dėl skryningo, LTB,legalizavi- 
mo ir kt., santykiuose su kaimy
nais pabaltiečiais ir tarptautinėje 
tautų organizacijoje. Be to, sumi
ni visą eilę projektų. Baigdamas 
pranešimą prof. Gylys pareiškia, 
kad LTB Vyr. komitetas, veikęs 
apie penkis mėnesius, atsistatydina.

Br. Kalvaitis perskaito kontrolės 
komisijos revizijos aktą, konstatuo
jantį atskaitomybės tvarkingumą, 
ir pareiškia, kad ir kontrolės komi
sija taipgi atsistatydina.

Atst. * Rudys, - kalbėdamas 
LTB Vyr. komiteto apyskaitos, 
klausia, kaip atsitikę, kad Vykdo
moji taryba, lyg ir per Švietimo 
valdybos galvą, leidusi gimnazijose teigia, kad prezidiumas balsavimo 
organizuotis Kudirkiečiams moks
leiviams? Į klausimą atsako Šv. 
v-bos pirm. p. Židonis, kuris išaiš
kiną, kad' v-boje tuo klausimu ne
buvę vieningos nuomonės (vienas 
pasisakęs prieš), todėl buvę kreip
tasi į aukštesnį organą^— Vykd. ta
rybą, kuriai Šv. v-ba subordinuotą^ sako, kad jis buvęs komisijoj, bet 
o Vykd. taryba Kudirkiečių orga>- balsų " "' ~
nizaciją pripažinusi ir todėl švie- sako, kad Vyr. komitetas jau atši- 
timo valdyba leido jai gimnazijose 
veikti. - '

Niekam daugiau nekalbant dėl tuotume.
Vyr. k-to veiklos, atst. J. Gūdaus- pasiūlytą formulę pasisakė 13, prieš 
kis siūlo pereinamąją formulę, ku- "" * ”-”-x
ria užgiriama LTB Vyr. komiteto 
veikla ir priimamas kontrolinės 
komisijos aktas. -Suvažiavimas tai 
priima vienbalsiai.

LTB Vyr. k-to narys p. Šlepetys 
referuoja LTB statuto pakeitimą. 
Esminiai pakeitimai liečia organi
zacijos konstrukciją. Vieton apy- 
gardinių ir visuotinių suvažiavimų, 
kuriems atstovai renkami ad 
įvedamos apygardinės ir LTB 
rybos, renkamos vieneriems 
tams.

Apygardos tarybą sudaro apylin
kių komitetų pirmininkai ir apy- ■ milijonus dolerių. Tie pinigai skir- 
gardos k-to nariai, o jei apylinkėje *ti 234 tūkstančių tremtinių Išve- 
yra per 500 tremtinių, tai tą apy- žimui iš Vokietijos. Pagal tą pla- 
linkę atstovauti prie k-to pirmi
ninko dar prirenkami atstovai nuo 
kiekvieno 1000-čio gyventojų, po 
vieną atstovą.

LTB tarybą, kuria pakeičiami 
LTB atstovų suvažiavimai, sudaro: 
tremtinių atstovai, renkami nuo 
kiekvieno 1000-čio . .tremtinių po 
vieną vieneriems metams, LTB apy
gardų pirmininkai ir LTB komite- P. Bendorius papildo p. Masaičio 
to nariai. ' pranešimą ir sako, kad be Stratto-

Kiti statuto pakeitimai nesvar- no plano yra Karossi planas, kuris 
Gylys pradžioje" pažymi, kad šis, būs. Be ko kita, atsižvelgiant į pa- 
trečiasis, suvažiavimas yra jubilie
jinis, nes lygiai prieš dvejus me
tus, 1946. III. 3, Hanau įvyko suva-

Kintant 
lygoms ir 
cijai, kilo reikalas keisti LTB statu
tas, kuriam reikėjo sušaukti naują 
suvažiavimą. Tuo reikalu jau bu
vo pasisakyta antrame LTB suva
žiavime Kassely (1947. X. 9—10). 
Paskubinti gi suvažiavimą privertė 
LTB Vyr. Komiteto rinkimų ne
sklandumai, sukėlusieji tremtiniuo
se Įvairių kalbų, dėl kurių Vyr. 
Komitetas net aplinkraštį išleido. 
Tuo reikalu paskubinti suvažiavi
mą, tur būt, reikia 
kad toks svarbus 
statuto pakeitimas, 
druomenei nebuvo .
tyti. Su statuto pakeitimų projek
tu LTB atstovai galėjo susipažinti 
tiktai suvažiavę susirinkiman, ku
rio ir dienotvarkė neįprastiniu bū
du nebuvo išsiuntinėta ir negalėjo 
būti apsvarstyta vietose. Ne be pa
grindo tatai kai kuriose apylinkėse 
ir apygardose sukėlė nepasitenki
nimo. Labai gali būti, kad dėl vi
sokių 
kartą 
(gen.
prof. Jucaitis, p. Sutkus, p. Nemic- 

7. Premijuoji tekstai tampa LSS ^as ir jr suvažiavimas, kad ir 
neatsižvelgdamas į LTB statuto'86 

• str., priėmęs kandidatus, kurių sta
tutas nenumato ir, be to, vien vie
nos valdybos įgaliotą narį, tesurin
ko tiktai 45 dalyvius.

Rimtai tremtinių reikalus tvar
kant, reikia rimtai į juos ir žiūrėti? 
Suvažiavimai gi juk tam ir skiriami. 
Todėl ir • statuto pakeitimus buvo 
būtina patiekti, plačiajai bendruo
menei apsvarstyti, kaip kad buvo 
svarstomas pats statutas. Tikrai gi, 
dabar statutas pakeistas paskubo
mis, ir jame palikta dar daug spra
gų ir trūkumų.

Kovo 3 dieną 
žiavimą atidarė 
J. Gudauskis su 
sekret. p. Balčiūnu, 
važiavimo prezidiumas: A. Kalvai
tis, P. V. Raulinaitis ir p. Barzdu- 
kas, sekretoriatas — p. p. Laikū- 
nas, Rudys ir CaplinSkas, be to, 
mandatų ir rezoliucijų komisijos.

Pirmininkaujant P. V. Raulinai- 
čiui, pradedami posėdžiai. ,

Atstovas Baltūsis siūlo dienotvar
kę papildyti kasselinių Vyr. Komi
teto rinkimų teisėtumo klausimu. 
■Padiskutavus, klausimas nukelia
mas po mandatų komisijos prane
šimo, kai paaiškės, kas turi teisę

nuosavybe.
'8. Kiti konkursui pateikti tekstai, 

gali būti skelbiami LSS spaudoje.
9. Konkursui tekstai turi būti pri

statyti LSS tarybos Piranijos adresu.
Ligonių lankymas

Y Skautų vienetai, vykdami 
galbą artimui, lanko ligoninėse 
gančius ligonius. LSS Brolijas 
dija paskyrė 1500 RM mūsų 
laimėn patekusiems tautiečiams. 
Per Šv. Kazimierą Džiugo Vietinin- 
kijos skautai su Brolijos Vadijos 
nariais lankėsi Sennės ligoninėje ir 
apdovanojo ligonius spauda bei kuk
liais pakiętėliais. Patys skautai iš 
savo pusės įteikė asmeniškų dova
nėlių. . . t

Vilkiukai padžiugino ligonius sa
vo pasirodymais, sesės skautės pa
linksmino lietuviškomis dainelėmis. 
Ligoninės raštinėje palikta spaudos 
vėliau atvyksiantiems lietuviams 
ligoniams.

Porą valandų pabendravę, pasi
dalinę mintimis, grįžo skautai lai
mingi atlikę savo pareigą pačiame 
gyvenime. (K)

pa- 
ser- 
Va- 
ne-

tremtinių gyvenimo są- 
besivystant jų organiza-

aiškinti faktą, 
reikalas, kaip 
plačiajai ben- 

patiektas svars-

dėl

žiavimo dienotvarkė būtų išsiunti
nėta ne vėliau, kaip prieš 10 dienų 
ligi suvažiavimo.

Statuto pakeitimai priimti ir 
tarta, kad jie įsigalioja š. m. 
landžo 15 dieną.

Mandatų komisijai padarius 
nešimą apie suvažiavimo sudėtį, 
gana ilgai svarstytas atsistatydinu
sio Vyr. komiteto teisėtumo klausi
mas.

Atst. Baltūsis, nurodęs į LTB 
Vyr. k-to aplinkraštį, kuriuo kon
statuojamas Kassely Įvykusių rin
kimų netvarkingumas, siūlo dėl to 
tuos rinkimus pripažinti niekingais. 
Pirmininkaująs A. Kalvaitis paskai
to p. -Šlepečio raštišką pareiškimą, 
kuriame jis sako, kad Kasselio su
važiavimo prezidiumas, sunaikinęs 
autentiškus dokumentus — baisa-* 
vimo korteles ir darąs išvadas pa
gal skaičiavimo lapą. Bet kasseli- 
nio prezidiumo narys p. Kąsniūnas

nu- 
ba-

pra- vė-
Ka-

jsi-
ge-

suvažiaviminių trūkumų šį 
neatvyko visa eilė atstovų 
Plechavičius, L. Dovydėnas,

kortelių negavę^, Pirmininkaująs 
skaito p.- šidiškio raštą, kuris pa
sako, kad jis tas korteles suhaiki- 
nęs ir prezidiumui neperdavęs. P. 
Šlepetys teigia, kad balsus skaičia
vęs he jis vienas, bet visi trys ko
misijos nariai. P. Raulinaitis gi

neskaičiavęs. Pagaliau jis

statydino, o pripažindami rinkimus 
niekingais patys save kompromi- 

Klausimą balsuojant, už

LTB atstovų suva- 
vyriausis amžium 

jauniausiu amžium 
Išrinktas su- hoc, 

ta-
me-

29, 2 susilaikė, ir “vienas neaiškus.
Niekas iš suvažiavimo dalyvių, 

net "ir tie, kurie gynė ar gynėsi, ne
pasakė, kad Kassely įvykusieji rin
kimai buvo tvarkingi ir geri, t Tas 
klausimas spręstas slaptu balsavimu. 
Tiktai P. V. Raulinaitis pabrėžė, 
kad jokio rinkimų klastojimo nebu
vo. Prie komisijos, kuri skaičiavo 
balsus, buvę tamsu ir nepatogu. 
Blogos valios nebuvę.

P. Masaitis darė pranešimą apie 
tremtinių perkėlimą ir įkurdinimą. 
IRO šiemet -vykdys didelį perkeldi- 
nimo planą, kuriam paskyrė 56

daug konkrečių 
pranešimą pa- 

inž. p. Navįckis, 
didelio suvažiavusiųjų 

Be ko

tušti plotai žemės, kur. 
galvų laukia pramonė ir 
Senieji kraštai (Ahglija, 

yra tirštai apgyventi ir 
nebežada jokių didesnių.

tetas.
bal.), 
čius 
(26), 
(24),
Kontrolės komisijon p. p.: Br. Kal
vaitis, Lapinas ir Alminas.

Balsavimų korteles, nors jos galė
tų būti prie protokolo pridėtos kaip 
ddkumentas, nutarta sunaikinti.

Baigiant suvažiavimą

tar- 
pa- 

kaip 
ge-

kurį kraštą mes
Sako, Vokietijoje 
dabartinėje Lietuvoje, 

geriau negu Vokietijoje,

Dalis Austrijos lietuvių įleidžiama 
Argentinon "*

Šiuo pranešu malonią naujieną,— 
rašo „ALB“ red. K. Norkus, — kad'balsuoti, 
kolektyvinis leidimas Austrijos lietu
viams jau gautas* ir sąrašas pasiųs
tas Liet. Raudonajam Kryžiui, o 
nuorašas IRO organizacijai. Atrodo, 
kad kolektyvinio leidimo benefikuoti 
asmenys gaus visą kelionę iš IRO.

Austrijos lietuvių. sąraše yra ir 
gen.- Nagius su šeima.

Kast. Norkus, ALB. red.

Pirmiausia eink sveikinimai. Po 
jų LTB Vyr. komiteto pirmininkas 
prof. Gylys daro platų pranešimą 
apie Vyr. komiteto susivarkymą, 
nudirbtus darbus ir projektus. Prof.

geidąvimus, kurių vienas buvo pa
skaitytas ir Anglų zoninės tarybos, 
suvažiavimas preoizavo, kad suva-

m. liepos mėnesi Europoje 
tiktai 313 tūkstančiai DP. 
pasižadėjo priimti 90.000,

ną 1949 
beliktų 
Kanada. 
Australija po 1000 kas mėnesį kol 
kas neribotą laiką, Brazilija galinti 
priimti neribotą «kiekį negyvena
miems plotams apgyvendinti, tik
tai neaišku dar, kaip tai bus daro
ma.

nors išvažiuoti.
Kas .grįžta į Vokietiją, palikda

mas vi.en'ą kraštą ir norėdamas 
patekti į kitą, tas iš dalies rizikuo
ja niekur nebeišvažiuoti, nes jis 
gali ir nepakliūti- ten, kur nori. 
Be to, jei bus daug.grįžtančių, tai. 
tie kraštai, kurie ligi šiol mielai 
įsileidžia mus, gali atsisakyti ne
pastovių darbininkųį o tai galėtų 
pakenkti tiems, kurie dėl rimtų 
priežasčių buvo priversti ligi šiol 
sėdėti Vokietijoje.

Išvažiuojančius mus ragino ir 
laimino mūsų vadovaujančios įstai
gos, todėl' dalies išvažiavusiųjų 
prašymas būtų joms, kad jos pa
tarpininkautų, jog tfej kurie bus 
atidirbą sutartąjį laiką (ar net dvi-* 
gubai tiek, jei 
rėję persikelti 
Vokietiją, bet 
važiuojama ir 
tik tuo atveju, 
to įstaigos bus priėmusios norintį 
kraštą pakeisti kandidatą. Tada ir 
dabartinio krašto įstaigoms būtų 
aišku, kad žmogus ne dykiniauti 
važiuoja.

Žodžiu, būtų gera, kad sąžiningai 
dirbusiems tremtiniams nebūtų už
kirstas kelias pasinaudoti teise 1 iš
vykti kitur. Tai būtų labai brangi

reikia), galėtų pano- 
į kitą kraštą ne pro< 
tiesiog. Galėtų ’būti 
pro Vokietiją, bet 

kai atitinkamo kraš-

turįs daugiausia šansų praeiti. Ka
rosai 
kurio 
tieks

yra imigracijos specialistas, 
pasiūlymus prezidentas pa- 
Kongresui. Karossi gi siūlo

2
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SKAITINIAI LIETUVIŠKAI TREMTIES MOKYKLAI NEPERIODINIS KULTŪROS ŽURNALAS „GINTARAS“
Nebuvimas skaitymo knygos lie

tuviškoje tremties gimnazijoje visą 
laiką labai jautriai buvo jaučiamas. 
Laikraščiuose išbarstyti skaitiniai 
jokiu būdu negalėjo pavaduoti si
stemingas chrestomatijos. Ir štai jau 
dabar galime pasidžiaugti Ę. Ba- 
brausko paruošta skaitymo kny
ga gimnazijai — tai LIETUVOS 
KELIU, skaitiniai lietuviškai ištrė
mimo mokyklai. Tuo- tarpu išleista 
tik pirmoji dalis.

Turinyje eilė būdingų liaudies
dainų ir pasakų. Toliau literatūri- -tas K. Donelaičio „Vilks provininks" 
nės pasakos ir padavimai. Gerokas 
pluoštas patarlių, priežodžių ir 
mįslių. Kristijono Donelaičio „Metų“ 
ištraukas: gamtos atbudimas, Slun
kius, Saltyšiaus vasarinis pasveikini
mas, Vakmistro keiksmas, Geras 
ponas, Krizo skundai, Plaučiūnas, 
Seimas, Rudens vaizdai, Šykštus po
nas. Antano Strazdo: Ir atskrido 
juodas varnas, Strazdas, Aušra. 
Simano Daukanto „Būdo“ ištraukos: 
Senovės Lietuvos girios, Senovės 
Lietuvos žmonės, Senovės lietuvių 
darbai, Senovės lietuvių jaunuome
nė, Senovės lietuvių buklumas, Se
novės lietuvių vaišingumas, Senovės 
lietuvių tikyba, Senovės lietuvių ka
ryba ir kario žirgas. Adomo Micke
vičiaus „Giesmė jaunystei“, sonetas 
„Akermano tyrai“ ir ’dvi" nedidelės 
„Pono Tado“ ištraukos. Motiejaus 
Valančiaus „Palangos Juzės“ pra
džia ir žemaičių vestuvės. Jurgio 
Baltrušaičio eilėraščiai — Ramunė
lė, Rudens melodija, Nemunas, Am
žių varpas, Klajoklio stygos, Amžių 
žvaigždynas, Lūšnos daina., Antano 
Vaičiulaičio trumpas fragmentas iš 
„Vakaras sargo namelyje“. Antano 
Baranausko „Anykščių šilelis“, trys 
fragmentai iš „Kelionės Peterbur- 
kan“ ir „Dainų dainelė“. Žemaitės 
autobiografija ir „Petro Kurmelio“ 
ištraukos. S. Stanevičiaus pasakė
čios: Arklys ir lokys, Žmogus ir liū- 
,tas, Aitvarai. A. Vienažindžio dai
nos: Sudiev, kvietkeli, Kur prapuolė 
tas kelelis, Ar negaili, seserėle, 
Saulė nusileido, Jau žvaigždė vil
ties, Oigi gražus gražus. „Aušros" 
pratarmė ir J. A. Vištelio, Zauer
veino ir S. Gimžausko poezijos 'pa
vyzdžiai. Vinco Kudirkos Atsiverti-

. mas, ištraukos iš „Lietuvos tilto at- 
siminjimųį ir eilėraščiai: Varpas, 
Labora, Ne. tas yra didis, Manie
siems. Igno Šeiniaus kūrybos pavyz
džiai. Visa eilė Maironio eilėraščių. 
Vinco Pietario „Algimanto“ ištrau
kos. V. Mykolaičio-Putino eilėraš
čiai: Keleivis, Nepamiršk niekados, 

, Golgota, Audra, Bendra, pilis, Be 
• šviesiųjų minčių, Pavasario paradas, 

Baladė, Poetika, Mano pasaulis, 
Užgeso žiburiai. Vakare, Rex, Vil
niuje, Rūpintojėlis, Tėvų šalis, Am
žiną atilsi, Juodas kryžius, Raudon- 
spalvė liepsnoj. Šatrijos Raganos 
„Sename dvare" visa eilė ištraukų, 
taip pat „Iš daktaro pasakojimų'". ■

Taigi matome, kąd duodama gana 
gražios lietuvių lieteratūros medžia
gos. Žinoma, galima būtų su auto
riumi pasiginčyti dėl pačių dalykų 
parinkimo. Bet čia visi turime su
tikti, su autoriaus pasiaiškinimu, kad 
įdėta ne kas norėta, bet kas-turėta.

Tačiau dėl pačios redakcijos 
reikia padaryti keletas priekaištų. 
Autorius visai teisingai išdėsto savo 
intęnsiją duoti tokią literatūros 
chrestomatiją, kuri galėtų duoti bent 
minimum medžiagos žemesniųjų ir 
aukštesniųjų klasių skaitymui ir li
teratūros pavyzdžiams. Turint šito
kį tikslą, reikėjo laikytis ir tam ti
kro metodo. Šitokias rūšies chresto
matijoj taip išdėstyti medžiagą, kad 
mokytojas iš eilės galėtų su moki
niais vieną dalyką skaityti po kito,

pikta darosi pažiūrėjus. Taip pat 
nežinia kas kaltas dėl gausių korek
tūros klaidų — autorius ar leidėjas?

Tačiau tie iškeltieji trūkumai nė
ra esminiai. Jie minimi dauginusia 
dėl to, kad autorius išleis ir antrąją

iš viso neįmanoma. Dėl to gerai pa
daryta, kad medžiaga skirstoma ne 
įvairumo ir tam tikro idėjos princi
pu, bet prisilaikoma autorių. Tačiau 
ir šiuo atveju reikėjo laikytis bent 
šiokio ar tokio nuoseklumo (kad ir
kronologinio ar žanrinio). Bet nesi- 1 savo chrestomatijos dalį, kurioje pa
laikyta, atrodo, jokio nuoseklumo. —”1----- A‘”------------ "—
Pav., kaip išaiškinsi, kodėl A. Vai
čiulaitis įdėtas prieš A. Baranauską 
arba Ignas Šeinius prieš Maironį, 
arba Putinas prieš Šatrijos Raganą. 
Vėl kodėl prie S. Stanevičiaus įkiš-

ir V. Kudirkos „Vilkas ir lapė“. Ko
dėl Žemaitė anksčiau jdėta negu S. 
Stanevičius ir t. fa Šitokiam suskir
stymui nerandu jokio pateisinamo 
pagrindo. Apie atskirų autorių pa
rinktuosius kūrinius ir jų eilę taip 
pat galime abejonių pareikšti. Ypač 
į akis krinta Putino eilėraščiai: čia 
visa taip sujaukta be jokio plano ir 
nuoseklumo — nei chronologinio, 
nei eilėraščių motyvų — kad .tiesiog

našūs trūkumai turėtų nepasikartoti.-
Lietuviškoji tremties mokykla už 

skaitymo knygos- išleidimą bus dė
kinga ir autoriui, ir leidėjui.

Išleido „Atžalynas“, 1947 metais, 
Weilheim-Teck, 192 psl., kaina 10 
markių. Pr. N.

MENO KRITIKŲ KONGRESAS
Š. m. birželio mėn. Paryžiuje 

šaukiamas tarptautinis meno kriti
kų kongresas aptarti, kaip pakelti- 
nas plačiųjų masių meno suprati
mas. (N. de F.).

„PASAULIO GĖRYBES“
Taip vadinasi naujausias Jean 

Paul Sartre veikalas. S. m. vasa
rio mėn. Paryžiuje įvyksta to vei
kalo premjera. (N. de F.)

Šių metų vasario mėn. 16 dieną 
Spakenberge pradėjo eiti neperio
dinis lieteratūros žurnalas „Ginta
ras“. Redaktorius — - rašytojas 
Juozas Kruminas, redakcijos narys 
Salomėja Narkėliūnaitė. Viršelis ir 
vinjetės dail. j. Steponavičiaus. Ad- 
ministerijos adresas: J. Lukošius 
(24) Geesthacht (Elbe), Edmundsthal, 
Susannenhaus.
Mil. Gov. 65 
Štadėje.

J. Krumino 
taras“, rotatoriumi spausdintas, išei
dinėjo ir anksčiau. Tačiau dabar jis 
jau žengia j viešą gyvenimą, gavęs 
kuklų, bet skoningą literatūrinio 
žurnalo pavidalą., Trumpame redak
cijos žodyje pasisakoma: „Neperio
dinis literatūros žurnalas „Gintaras“, 
burdamas j savo bendradarbių eiles 
stipriausias tremties literatūrines 
pajėgas (kaip gyvenančias Vokieti
joje, taip ir išvykusias i užjūrius), 
stengsis duoti savo skaitytojams

Leidimas duotas
DPACS. Spausdintas

redaguojamas „Gin-

Praėjusių metų mirusieji jubiliejatai
(Tęsynis iš nr. 10)

iš gimusių prieš 65 metus t. y.
Vaclovas Biržiška

O
1882 m., ir neišgyvenusių ligi mūsų 
laikų, turime nemaža didesnių ir 
mažesnių veikėjų, bet visi jie vie
nodai mums yra brangūs, nes kiek
vienas jų tuo ar kitu būdu lipdė 
savarankiškos Lietuvos kultūros 
rūmą. Čia turime vieną mūsų žy
miausių politikų ir Lietuvos ne tik 
išorės, bet ir vidujinės nepriklau
somybės kūrėjų Mykolą Sleževičių, 
(1882. II. 21 1939 XI. 11) kuris ir 
plunksna nemaža munjs patarnavo, 
dar prieš aną karą redaguodamas 
koperacinę „Bendriją“ ir dalyvau
damas publicistu „Lietuvos Žiniose“ 
ir „Lietuvos Ūkininke“.

' Greta,jo stovi tą pačią dieną gi
męs kuklusis darbininkas Antanas 
Bernotas (nužudytas 1941 m. birželio 
mėnesį), daugelio Amerikos socia
listinių laikraščių bendradarbis, _o 
paskiau Lietuvoje geriausias • spaus
tuvės rinkėjas, rinkęs pačius sun
kiausius rankraščius (Daukanto 
Darbus senowes Lietuwiu ir kt.).

1882. IV. 16 gimė Konstantinas 
Jasiukaitis (m. 1941. VIII. 4), dar 
spaudas uždraudimo pabaigoje ir 
ypač pirmam dešimtmetyje spaudą 
leidus gražiai pasireiškęs 'gabiu be
letristu ir dramininku, bet vėliau tą 
savo darbo sritį pakeitęs žurnalisti
ka ir praktikos darbu.

1882> IV. 18 gimė Juozas Tūbelis, 
jaunesnis būdamas kiek ir rašinėjąs 
(jo versta Męčiaus „Žemė“), bet ne
priklausomybės laikais visas įlindęs 
į politiką, deja, toli ne visiems pri
imtiną. ■

Gimęs 1882. VII. 8 kunigas Petras 
Kraujelis (m. 1933. VIII. 15 ar 14), 
tipingas Vilniaus krašto kovotojas — 
ir plunksna, ir žodžiu ir organiza
ciniu darbu neduodavęs Vilnijos lie
tuviams pasiduoti lenkų botagui.

Gimęs 1882. /VIII. 17 Liudas Vo
lodka (miręs 1947 m.) ypač pasitar
navo mūsų švietimui ne tik vado
vėliais, bet ir savo organizaciniu 
darbu Švietimo ministerijos centre.

Gimęs 1882. IX. 16 ir miręs 1923. 
IX. 2 Pijus Mičiulis, laimėdamas 
dar prieš aną karą blaivybės dramos 
konkursą, žadėjo mums iškilti žy
miu dramininku, bet šiuo atžvilgiu 
vėliau kiek ir apvylė.

Ne Lietuvoje, bet Amerikoje buvo 
plačiau žinomas gimęs 1882. XII. 2 
Vladas Lazdynas (Leščinskis) (m. 
1929. I. 13), bendradarbiavęs te
nykštėje spaudoje.

b ininkas Jonas Hanusz, savo kal
bines studijas pradėjęs keliais reikš
mingais darbais iš lietuvių kalbo
tyros.

Iš mūsų gi amžininkų, ypač ne
priklausomybės laikais pasireiškusių, 
tenka ir tarp šešiasdešimtmečių 
paminėti visą eilę plunksnos ir kitų 
kultūros, sričių darbininkų, gimusių 
1887 m.' bet kurių mūsų tarpe jau 
nėra. Jų priekyje stovi I. 10 (22) 
gimęs ir 1945. x- U niiręs Stasys 
Šimkus, vienas gabiausiųjų mūsų 
muzikų-kompozitorių, kuris, deja, 
tik paskutiniais savo gyvenimo me
tais nuo mūsų gražiųjų liaudies 
dainų harmonizavimo perėjo prie 
stambesnių kompozicijų, kurį darbą

Yja pagaliau dar keletas 1882 m. 
gimusių, kuriems šiuo tarpu nepa
vyko sulasinėti tikslių gimimo datų. 
Tai -pirmiausia kunigas Jurgis Bal
trušaitis II (atskirti nuo Jurgio Bal
trušaičio tėvo garsaus poeto’, ir Jur
gio Baltrušaičio III-sūnaus-meno 
teoretiko), kuris kad ir tik vieną 
dešimtmetį tedirbo lietuvių tiky
binės literatūros ^srityje (jis mirė 
1915. IX. 16), bet pats vienas prirašė 
ir išleido tiek pat savarankiškų ir 
kompiliacinių knygučių, kiek visi 
kiti kartu. Kitas gi jo vienmetis ku
nigas Pėtras Valiuškis (miręs 1918. 
V. 2) sugebėdavo, suderinti publicis- ________ ___  ___ _____ *____ _
tiką su naudingu švietimo darbu .įaįįau mirtis nutraukė, neleidus pil- • 
tarp lenkėjimui jau bepasiduodan- 
čių rytų Lietuvos lietuvių. 1919 m. 
Panevėžyje nužudytas Jurgis Smol- 
skis, ir dar 'spaudos uždraudimo pa
baigos laikraščiuose, ir spaudą lei
dus buvo bepradedąs reikštis ne tik 
gabiu publicistu, bet ir 
dramininku. Pagaliau iš 
šešiosdešimpenkiamečių 
ir Nikodemas Krukonis 
1924—1926 m. Chicagoje
„Varpą“ ir bfendradarbiavęs Ameri
kos lietuvių spaudoje.

1887. III. 19, t. y. lygiai prieš 60 
metų, mirė garsusis lenkų rašytojas 
Juozas Ignas Kraševskis x (g. 1812. 
VII. 28), daugeliu atžvilgių ir mums 
labai artimas — ir savo istorinėmis 
studijomis vertęs senesniąją mūsų 
kartą susidomėti Lietuvos praei
tim, savo poema „Anafielas“ ir apy
saka „Kunigas“ kėlęs garbingą mū
sų praeitį, bet ir nelikęs svetimas ir 
atgimstančiai Lietuvai, būdamas 
vienas tų, kurie ragino „Aušrą‘ų or
ganizuoti.

Po pusės metų, IX. 26, mirė ir 
Mikalojus Akelaitis (g. 1829. XII. 5), 
ypatingai ryškiai Lietuvoje pasiro
dęs paskutiniais' metais prieš 1863 
m. sukilimą, kada savo neišsemiama 
energija sugebėjo į lietuvišką darbą 
įkinkyti ir senuosius ir jaunuosius. 
Bet priverstas emigruoti dar prieš 
sukilimą, o sukilimo metu įsitraukęs 
j bendrą darbą su lenkais, jis vėliau 
ir emigracijoje su jais saitų nenu
traukdavo ir mums davė daug ma
žiau, negu kad būtų galėjęs duoti, 
nors ir jam neliko svetima nei 
„Aušra“, nei jos sukeltas sąjūdis.

Minėtinas dar ir miręs 1882. VII. 
26 (g. 1858 VI 13) jaunas lenkų kal-

beletristu ir 
amerikiečių 
primintinas 
(1882—1939) 

leidęs

STASYS TAMULAiriS

(2)
Prasidėjus šokiams, Janė, • it 

plunksna, skrido su geodezininku 
Dirginčiumi, kurį išvedė pati. Pru- 
tenis, nors ir neturėjo" noro siausti, 
nusprendė Agnės neatiduoti kitiems. 
Atiduosi — sunkiai beatgaus!. Gim
nazijoje ir universitete jau pasi
mokė, kaip pralaimimos mergaitės. 
• Šoko lengvai, kaip tikras //■antas, 
Maaieros skoningos, mandagumas 
savo vietoje. Ir nuobodus nebuvo, 
ne: sąmojus, palyginimai, juokai, lyg 
iš romano. Žiūrėjo Agnė į jį, juo- 

l tiestog į .veidą, šliejosi prie 
krūtinės ir jautė, kaip pamažu la
šėjo širdin meilė, lyg vynas, kuris 
•uždega visą e^ybę ir valandėlei pa
rodo pasaulį naujose spalvose. Už 
Igno ji tekės. Jei kalbins rimtomis 
mylinčiomis akimis, jei maldaus 
karštai, kaip anuomet Sugintas, taip, 
tekės. Ko gi sulauks, būdama vien
gungė: ar senatvės, ar žilų plaukų? 
. . . Tas Dirginčius irgi puikus vy
ras, nei pridėsi nei atimsi. Neseniai 
šoko su juo .fpkstrotą ir turi pri
pažinti — simpatiškas berniokas.

Per pertrauką pamatė savo tetą, 
kuri sėdėjo ant suolo šalia kitų mo
terų ir geromis akimis sekė ją; 
drauge buvo tas pats vaikiukas. Jis 
atrodė nustebęs, išsigandęs ir dai
rėsi į šonus, lyg netikėtai karčiamon 
-įskridęs žvirblis. Palikusi Prutenį, 
Agnė prisėdo prie jų.

— Ir jūs čia, tetule Domicėle! 
Tai puiku, kad paklausėt mano 
kvietimo ir atvykot Dovanokit, jei 
tamstos vis nepamačiau. Na, saky
kit teisybę, kaip dainavom?

— Gražiai, ką jau čia . . . Pas 
mus nė per pusę taip neišraito. Vai, 
kad išgirstų mano nabašnikės dė
dienės ir tetos! — Nepažintų savo 
dainų. >

— O su berniuku kaip? . . . Rl- 
mutis vardas jo, sakėt, ar ne? Varg
šelis! . . . Na, Rimuti, štai šokolado 
dėdė davė, paimk. Pasakyk, kur

tava mamytė. Nežinai? Tai gaila! 
. . . O ’su Greičiuviene, tetule, 
kalbėjot? Ji, rodos, gera moteriškė.

— Ji nebloga, bet šiandie labai 
užsiėmusi, šnekėjom tik prabėgom. 
Vaišes generolams rengianti ar ką 
ten . . . Dėl ko, girdi, taip tiesiog 
atvežėt, nepasitarę gyvu žodžiu. O 
aš sakau: gyvenam ne už jūrų ma
rių, kelionė dykai, galima pasižiū
rėti, apsidaryti ... Žinai ką, Ag- 
nute, kai pagalvoju, jei mano būtų 
valia, pati auginčiau. Ar maža esu 
užauginusi? Bet dabarties, ta, patį 
žinai, duktė šeimininkė, svetimas 
kraštas, skrynios mano tuščios. O 
sauso nieks neklauso.

— Nieko, tetule. Greičiuviene iš 
karto visuomet užsipuola, o paskui-, 
žiūrėk, geriausia. Priims vaiką. 
Turi priimti.

— Matai, širdele, kaip čia tau ap
sakius, bene mes iš nemeilės . . . 
Kol tirdėm Unrros pakietėlius ir ga
lima buvo verstis, kentėm. Bet da
bar. .. neišsimaitinam, badas sta
čiai. O šeimyna didoka: trys vaikai 
dukters, ji pati su vyru, aš su savo 
Juzapu — še, skaityk, kiek bumų.

— Ką čia tetule, lyg nežinau. Man 
vienai ir tai sunku, o jums . . . Bet 
jis toks ramus, tas jūsų berniukas. 
Ir tokių juodų aksominių akučių,, 
lygiai kaip mano Algiuko . . . Dieve,. 
Dieve! Negaliu nė atsiminti! . . . 
Šoku čia lyg begėdė, linksminuos, 
o jie ten . ... — ir Agnės akyse su
žibo ašaros. Abi valandėlei nutilo.

— Neatsišaukė? nieko negirdėt? 
— paklausė tyliai teta Domicėlė.

— Nieko. Visur rašiau. Į Raudoną 
Kryžių, į Ameriką giminėms . . . 
Kaip į vandenį. Jau vilties imu 
nustoti. Bet sakyk, tetule, argi ber
niuko tėvą kartu užmušė, jei šitaip 
vičvienaitis liko.

— Jo tėvą išvežė bolševikai. Ka
rininkas, mat. buvo, veikėjas . . . — 
ir ji ėmė dar kartą pasakotu viską 
iš pradžios.

1 naujausius literatūros kūrinius, išė
jusius iš žymiausių mūsų rašytojų

• plunksnos. Taip pat bus duodama ir 
i užsienių literatūras naujausių ir iš- 
i kyliausių pavyzdžių bei naujai paši- 
' rodžiusių knygų ar žymių literatū

ros asmenybių aptarimų. Redakcija
i stengsis, kad „Gintaro“ komplektas 
, vėliau galėtų duoti ne tik apypilnį 
i mūsų tremties literatūros vaizdą, bet 
i taipgi ir konkretesnį supratimą apie

kitų tautų literatūrinius laimėjimus. • mųjų pabaltiečių tremtinių kelionei 
Kiek tik sąlygos leis, žurnalas bus 
tobulinamas ir didinamas“. 'O ve
damajame straipsnyje dar pridu- 

; riama: „. . . Žurnalas, išeinąs į pa
saulį šių sukaktuvinių metų Vasa
rio šešioliktąją dieną, stengsis būti 
bent mažyte pakopa tuose didžiuose 
laiptuose, kuriais lietuviškasis žodis 
lipa į krikščioniškosios Lietuvos kul
tūros aukštumas".

Žurnalas pradedamas stilingu, Va
sario šėšioliktajai skirtu, straipsniu 
„Amžinasis žodis“. Poezijai atstovau
ja keli autoriai ir jos gana gausu: 
B. Bradžionio — Aštuoni eilėraščiai, 
F. Kiršos — Nauji eilėraščiai, Anės 
Petkutės ekpresyvūs eilėraščiai — 
Romanšai, J. Krumino eilėraščių 
ciklas — Kaunas. Beletristikai at
stovauja: be autoriaus — Nesibai
gianti legenda, J. Jankaus novelė — 
Armonikėlė, Nelės Mazalaitės apy
saka — Odisėjaus lankas, F. Neve- 
ravičiaus apysakos montažas — 
Įteigtas susidomėjimas. Duodama 
garsaus šveicarų romanisto C. F. Ra- 
muz romano „Didysis šiurpas kal
nuose“ ištrauka.

Toliau išspausdintas platus V. Ba
naičio straipsnis „Anglai ir muzi-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Alė Rūta-Nakaitė, LIKIMO KE

LIU. Novelės. „Atžalyno“ leidi
nys, 1947 m., 140 psl., kaina 6 Rm. 
Viršelis dali. G. Firinauskienės.

B. Babrauskas, LIETUVOS KE
LIU. Skaitiniai lietuviškai ištrėmi
mo mokyklai, 
lyno“ leidinys, 
kaina 10 Rm.

PABALTIJO

I-oji dalis. „Atža-
1947 m., 192 psl., x

VIKINGAS — pir-

jo sugebė-

profesorius , 
1934. I. 1), '

nai pasireikšti visiems 
jimams.

Gimęs V. I. (IV. 19) 
Pilypas Butkevičius (m.
vienas mūsų universiteto chemijos 
šulų, mirties buvo pakirstas pačiame 
savo moksliniame subrendime.

Profesorius - romanistas Vlądas 
Dubas (1887. VI. 18—1937. VIII. 3) 
šioje srityje buvo ilgai vienintėlis 
mūsų specialistas, ir jo mirtis su
davė didelį smūgį mūsų , jaunam 
mokslui, nes jis ne.tik savo,mono
grafijomis iš prancūzų literatūros 
istorijas, bet ir savo bandymais ir 
dailiosios literatūros srityje parodė 
visą savo žinių gilumą ir nekasdienį 
talentą.

1887. VI. 29 buvo gimęs pirmasis 
mūsų geografas tikra to žodžio 
prasme Antanas Vireliūnas (m. 1925. 
VII. 23), pirmas išjudinęs mūsų 
kraštotyros mokslą ir savo geografi
jas vadovėliais paskatinęs ir kitus 
nusikratyti svetimais mums rytų 
pavyzdžiais, taip pat aktyviai daly
vavęs mūsų mokslinės terminijos- 
nustatyme;

Gimęs ĮX. 14 Mykolas Durys (m. 
1933. II. 1),-kalbininkas, kurio darbą 
mirtis nutraukė kaip tik tuo laiku, 
kada jis, jau visiškai filologiškai su
brendęs, pradėjo skelbti savo studi
jų išdavas. •

1887. XI. 23 gimė vyskupas Vincas 
BorisėVičius (mirė 1947 m.), kuris be 
grynai bažnytinės veiklos uoliai 
bendradarbiavo 
spaudoje,

Pagaliau 1887. 
zas Ciplijauskas 
m.),-nemaža pasidarbavęs mūsų me
dicininėje spaudoje ’ (b. d.).

Žymusis vokiečių dirigentas dr. Wil
helm Furtwangler pirmą kartą po 
karo atvyko diriguoti į Paryžių. Čia 
jį matome 
metu.

Paryžiuje repeticijos 
(dpd-Keystone-)

rašytojas J. Veselis 
tremties literatūros

ir katalikiškoje

XII. 14 gimė Juo- 
(mirė 1943 ar 1944

ką“; latvių 
duoda latvių

. apybraižą; A. G. rašo apie naująsias 
pasaulinės literatūros knygas, o J. 
Palionis apie mūsų kūrybos uždavi
nius.

Žurnalas įdomus, sudaro rimtą 
įspūdį. Tik vykdydamas redakcijos 
žodyje nusakytus uždavinius, žur
nalas turės praplėsti savo apimtį, 
būtinai įsivesti literatūros kritikos 
skyrių ir duoti smulkesnės litera
tūrinės kronikas. Tų dalykų pirmo
siose knygose- pasigendame. \

Linkime žurnalui tobulėti, plė
stis, apimti visą ♦emties literatūros 
gyvenimą, pritraukti daugiau ben
dradarbių ir ištesėti krikščioniškas 
Lietuvos kultūros kūrybos užsimo
jimus. - N.

i Australijon paminėti leidinys. Tai 
praėjusių metų lapkr. mėn. rotato
rium spausdintas laive, plaukian
čiame Indijos vandenynu, vienkar
tinis laikraštis.
PRANCŪZŲ 1947 M. LITERATŪ

ROS PREMIJOS
„Prix Goncourt“ (galima sakyti, 

svarbiausia Prancūzijos literatūros 
premija) paskirta Jean Louis Curtis 
už romaną „Les Forėts de la -Nuit"". , 
Jean-Louis Curtis yra gimęs 
1917 m. Anglų kalbos mokytojas 
vienoje Paryžiaus gimnazijų. Savo 
pirmąjį .romaną „Les jeunes Hom- 
mes“ išleido 1945 m., p 1946 m. iš
leido knygą „Siegfįried“, kur, rem
damasis savo paties patyrimais ir 
stebėjimais, nagrinėja Prancūzijos— 
Vokietijos santykių problemą. Savo 
premijuotame romane „Miškai nak
tį“ aprašinėja kasdieninį mažo, piet
vakarių Prancūzijos miestelio gy
venimą. Visame romane tik vienas 
visiškai teigiamas personažas — 
jaunutis pogrindžio darbuotojas, , 
kuris išduodamas vokiečių saugų- • 
mui ir nužudomas. Knyga per
sunkta šiems laikams būdingu gi
liu pesimizmu.

Antroji savo svarbumu Prancūzi
jos premija „Thėophraste Renau- 
dot“' paskirta Jean Cayrol už pir
muosius du tomus trilogijos „Je 
vivrai l'Amour dės-Austres“: 1) „On 
vons parle“ ir 2) Les premiers 
Jours“. Jean Cayrol gimė 1912 m. 
Studijavo' teisę. Bibliotekininkas 
savo gimtajame Bordeaux mieste. 
1942 m. vokiečių areštuotas, kalin
tas Fresnes ir išvežtas į Mauthau- 
sen'ą. Išleidęs keletą eilėraščių 
rinkinių, tarp kurių — „Poėmes de 
la nuit et du brouillard“. Savo 
trilogijoje vaizduoja žmogų, visai 
nepasiruošusį gyventi, kuriam bū
dingas pripuolamumas.

KONFISKUOTA M. BYRNES 
KNYGA

Buvusio J. A. Valstybių valstybės 
sekretoriaus M. Byrnes knyga „Ati
dengtos kortos“ Berlyne, sovietų sek
toriuje konfiskuota. (N. d. F.)

ATOMO. ENERGIJA DRAMOJE
Atomo energijos prakeikimas ir 

palaima 
dramoje 
autorius 
Maccol. 
mokrito, 
Bruno,

pirmą kartą vaizduojami 
„Uranium 235“. Dramos

— škotų rašytojas Ewan 
Veikale dalyvauja, be De-
Paracelsaus ir Glordaųo 

ir madarėe Curie, Einštei
nas, Bohras, Planekas ir Lisa 
nėr. Veikalas Londone jau 
vaidintas. Vokiečių kalba jį 
džia Rowoht leidykla. (Schw.

POLITINĖ MUZIKA
Garsusis Sovietų kompozitorius 

Dimitri Sostakovič, kuriam komu
nistų partija buvo prikišusi, ■ „for
malizmą ir liaudžiai svetimas ten
dencijas muzikoje“, dabar esąs pa
sekęs savo kolegų kompozitorių 
Prokofievo ir Kachaturjano pa
vyzdžiu ir prisipažinęs daręs savo 
kūriniuose „klaidas“. Sov. Sąjun
gos kompozitorių organizacijos su- > 
sirinkime Sostakovič pasižadėjo su
kurti naujus dalykus, kuriuos su- 
prasianti tarybų liaudis ir kurie 
praturtinsią didžias rusų, klasikų 
tradicijas. (N. de F.)

Meit- 
buvo 
Išlel- 
P.)

PASIRINKIMAS „LIET. ŽODŽIO“ III PREMIJA

Atėjo Prutenis. Prisėdęs klausėsi 
moterų šnekos ' ir stebėjo vaiką. 
Radęs progą, pasisakė, kalbėjęs su 
miškininkų vadovu Liudėnu ir grei
tu laiku manąs persikelti į šią sto
vyklą. Darbo klausimas čia kaskart 
ryškėjąs, ir dirbantieji, ypač miške,- 
gerai įvertinami. Gal būt, už savai
tės Agnė pamosianti ir jam ranka 
taip, kaip šiandie pamojo tiem 
dviem vyriškiams. -Kaip, ji nemo
jo? ... Ji jau pamiršo įspūdingą 
miškininkų pravažiavimą pro komi
teto raštinę? . . .

Senoji viešnia pakilo namo. Jai 
jau seniai laikas, jos vaikas norįs 
miego, o’ ryt, kaip kalbėta, ji dar 
užeisianti, tikrai užeisianti. Agnei —. 
labos nakties ir viso gero.

Pamokytas tetos, berniukas ištiesė 
rankytę atsisveikinti.

Namo Agnė parėjo 12 valandą. 
Janęs nerado.

Ausyse tebeskambėjo paskutinieji 
Prutenio žodžiai: „Geroji, myli
moji“ . . . „Daug ką. užmiršau, daug 
dar ką užmiršiu, bet tavęs,. Agne, 
niekados.“ Ak, tas Ignas, tas Ig
nas! . . . Įdomus, šaunus vyriškis 
Iš jo, nepasakysi. Gerai „tik, kad 
išsisuko ir nieko tvirto nepaža
dėjo. Tiesa, jam reik sutvarkyti 
persikėliino dokumentus, bet (Spės 
dar. Tegul susiguli viskas ligi ryt, 
o‘ryt — vis ne šiandie.

Nenusiręngusi ilgai sėdėjo prie 
stalo, žiūrėdama į vieną taška sie
noje. Vaizduotė buvo įaudrinta, ir 
.mintys skrido judriai, lyg ekrane: 
vienišas našlės gyvenimas, Prute- 

mis, vyras ir kūdikis, senieji tėvai 
gimtinėje, sušaudytas brolis . . . 
:Sirdin pamažu sunkėsi liūdesys, o 
giedresnės prošvaistės vis geso, ny
ko. Nustebo pati, kai pajuto tekan
čias veidu ašaras.

— Praeis! — sušnabždėjo ir pakilo 
/atidaryti lango, idant įeitų gryno 
oro.

Po linksmybių, po juoko ir dainų, 
jai dažnai taip, būna; kodėl ■— nepa
sakytų. Jaučia tik, kad kažkur gi
liai nusėda drumzlinos miglos, o vi
sa aplinkuma darosi klaiki ir tuš
čia, lyg inamai po laidotuvių. Bet 
jai praeis.

Atėjusi prie stalo, bevelk prieš 
savo valią susirado' vyro ir Algiuko 
nuotraukas ir ilgai, graudžiai žiū
rėjo J jas, iki skausmo kramtydama 
lūpas. Negrįžtančios palaimintos 
dienos . . . Slegianti beprasmybė... 
Marinąs ilgesys . . .

— O Dieve! . . . Petrai, Petrai! 
Ar tu žinai, ar tu žinai! — ūmai 
pradėjo raudoti ji, krito ant lovos, 
apglėbė pagalvį ir verkė taip stip
riai, jog drebėjo visas kūnas, vir
pėjo kiekvienas sąnaris.

— Kokia aš nelaiminga, Dieve, 
kokia nelaiminga . . Kokia kvailė, 
begėdė ... O Jėzau!

Prieškambaryje pasigirdo atsargus 
šlamesys, o už lango susilaikė pra
eivio žingsniai.

Nutilo staiga, lyg užklupta nusi- 
kalstant, pakėlė raudoną šlapią vei
dą ir, išplėtusi akis, klausėsi. Nie
ko, tylu. Už lango vėl ramūs žings
niai, o prieškambaryje gyvai šnab
ždasi dvi moterys.

Verkė dabar tyliai, ramiai, kol 
•išsiverkė, išsipasakojo savo našlės 
skausmą sau pačiai, kol atsiteisė už 
šio vakaro linksmybes, kol atsakė į 
dviprasmiškas įžeidžiančias vyrų 
pastabas, į aštrius užgaulingus drau
gių patarimus. Nuo stalo žiūrėjo l 
ją ramus, kiek nustebęs Algiukas, 
šalia gi, ant pagalvio nukritęs, liūd
nai šypsojos tamsiaplaukis vyras. 
Aplink nė garso; toli tik ūžia auto
mobilis, o kaimynystėje sugieda 
gaidys.

Po ketvirčio valandos grįžo Janė.
— Na, žinoma! ... Kaip gi! . . . 

.Apsiverkusi, apsiraudojusi. O nieko 
tuo nepasieksi, mergele, ne. Tūlas

pamanytų, kad Prutenis atstūmė, 
dėl to žliumbi, it apduota. , Paklau
syk geriau, ką man Pranukas nese
niai išdrožė, nutvėręs vaikščiojančią 
guobų alėjoje su Dirginčiumi. Kvai
las vis dėlto, nemaniau . . ,

Ji atsisėdo .'r ėmė ’gyvai pasakoti 
nuotykį. Agnė nenorom klausėsi.

— Na, o' tavo reikalai, kaįp? — 
teiravos pabaigusi kalbėti. — Žino
ma, sutarta ir pasibučiuota, kaip gi. 
Toks vyras! . . . Klausyk, Agnute: 
tu dabar tekėk. Sakau tau, kaip 
moteris moteriai, girdi? Klebonas 
netuoks — daryk civiliai. Tokia ma
da. Esi kol kas aprūpinta, nereiks 
bėgioti kilogramo bulvių ar puslit
rio alyvos.

Agnė pamažu grįžo į save, nusi
šluostė veidą, domėjosi Janės kalba, 
bet vis atkakliai tylėjo.

Naktį sapnavo baisų sapną. Gim
tiniuose namuose sėdi ji drauge su 
motina ir mato ateinantį savo vyrą, 
sūneliu vediną. Jis toks sulysęs, 
apiplyšęs ir pasenęs, tas Sugintas, 
jog vos beatspėja jį. Algiukas va
dina ją teta, nepažįsta ir bučiuo
jamas muša per veidą. „Tu, Agne, 
tekėk už Prutenio, kalba priėjęs vy
ras. Iš advokatų mane išmetė, iš 
Kauno išvarė, dabar aš elgetauju. 
Tu tekėk! Tavęs jau nemyliu ir nie
ko nemyliu, nė sūnaus.“ Pažvelgė 
į Algiuką — čia ne Algiukas, o kaž
koks berniūkštis su didžiule raudona 
žvaigžde, ištiesęs šautuvą taiko J 
Sugintą. Ji surinka, bet blykstelia 
šūvis ir . . . viskas paskęsta rūkuose.

Pabudo truputį apsiverkusi. Ilgai 
neužmigo. . i

Rytą vaikščiojo nekalbi, susimąs
čiusi, ne sapno draugei nesakė. Janė 
ta tokia vyriuvienė: išaiškins viską 
savaip, išvers vedybiškai arba sta
čiai nusijuoks. Kas kad ji 24 metų!' 
Jai, poniai, ne autoritetas ir tiek.

Per pusryčius,- kad ir nenorom, 
vėl užkliuvo už vakarykščių temų.

•— Kam taip galvoti, o gal aš ir

tekėsiu! — ginčijo Agnė," tepdama 
amerikonišką sviestą. — Tik dėl ko 
tu manai, kad būtinai reikia tekėti. 
Lyg viena aš ne žmogus atrodau.

Žinoma, kad ne. Amžinų pa
pročių ir prigimties nepakeisi, mer
gele. -Čia tu bejėgė. •

Papročiai, prigimtis! ... Jei 
dėl prigimties turime tekėti, tai ver
čiau iš viso negyventi. Ko vertą 
tada meilė ir pats gyvenimas? Kai 
pagalvoju aš kartais tai, ak Dieve!..

— Tavo šnekos ... vis apie auk
štas materijas! Nusmailini ir už
rieti. Et! . . j O dėlto asistentų 
Kaune turėjai, vyrą į Sibirą išvežus 
ir dar kiek! Lyg męs aklos. Nesa
kau, gal ten nieko ypatingo, bet. . . 
vienam šypt, kitam krypt. Arba ir 
pasienyje — atmeni? — kai pama
tei, kad visos viltys ne šviesėja, o 
žlunga . . . E, pašnekėti kiekviena 
mes mokam. Kad tik tave jis imtų.

— -Malu, malu malūnėlį’veriu, 
veriu lenciūgėlį. Geriau sakyk, 
dėl ko pati nežiūri • Prano, o vilioji 
kiekvieną „įdomesnį vyruką? Čia 
gražu? ...

— Kaip, gal jau pavydi? Gal Dir-.~ 
ginčius tave labiau dirgina? ... O, 
dėl manęs — prašau. Jis tavon pu
sėn visą .laiką smailiai žiūrėjo. Ir 
šokota net vakar. Iš tiesų, ar ne
bus čia kaip toje dainoje: Kad ir 
su kitu kalbėjau, tave širdelėj tu
rėjau.

— Gal ir taip. Visko atsitinka 
pasaulyje. Aš jau žinau, katras bus 
manasis. Atspėk.

— Tikrai vienas iš jų, iš atvyku
sių? ... Tu rimtai?

— Rimtai, mano žodis. Vienas iš 
jų, iš atvykusių.

Janė nutilo, net kvapą jai užėmė, 
nes žinojo, kad Agnė žodį išlaikys.

— Na, jei taip, tai sveikinu, bus" 
vestuvėą. Darysiva kartu.

Tuo metu prasivėrė - durys ir įėjo 
pats Dirginčius. Janė nukaito, kaip 
žarija, ir pasitaisė plaukus, (b.. d.)
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Ką padaro nuolatinė komunistų propaganda Vokietijos universitetų lietuviai studentai ape-
Kokios yra nuolatinės komunistų 

pfopagandos tuose kraštuose, ku- 
■ riems neteko realiai Susidurti su 
skaudžia tos santvarkos tikrove, pa
sėkos, puikiai galėtų parodyti ir 
vieno lietuvio kanadįiečio, išvyku- 
sio iš Lietuvos prieš dvidešimt me
tų, laiškai, rašyti jo buvusiam kai- 

' mynui bei giminėms, atsidūrusiems 
tremtyje. Sis kanadietis turi mū- 
rinį 10 kambarių namą 11,000 do
lerių vertės ir gana gerai uždirba, 
tačiau jis save dar laiko neturtin
gu. Kiti turį po keletą namų, ku
rių vertė siekianti per 100.000 dole
rių, ir turį didelių įpldukų, o komu- . _

■ rastinės santvarkos vis dėlto nebiją.’ munistų pinkles, kuriose, per tiau- . ........ ______
Dabartinės Lietuvos atstatymui jie gelį metų melu maitinami, į gyve- klaidintų lietuvių širdis. Nelengvas lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės 
aukoją po 1000 dolerių (tik tos aukos 
Lietuvos, turbūt, nepasiekia). Jie 
žiną, kad prie komunistinės siste
mos jų namai būsią. suvalstybinti, lotus. Toji pati propaganda 
tačiau jie nieko nebiją, nes dirbą ir 
aukojąsi dėl gražesnio, malonesnio 
ateities kartų gyvenimo . . .

Pirmajame savo laiške šis lietu
vis atvirai liepia savo kaimynui 
grįžti į Lietuvą ir įtikinėja tais pa
čiais žodžiais, kuriais kviečia trem
tinius . Paleckis ar Vilniaus radijas. 
Jis taip pat aštriai kritikuoja „fa
šistinį“ .Smetonos režimą, kaltina 
stovyklinę . propagandą, kliudančią 
grįžti ir mano, tai darydamas, esąs 
Lietuvos patriotas. Jis prisipažįsta: 
„Prisipažinsiu, kad aš esu ir dabar
tinės Lietuvos valdžios patriotas. 
Lietuva Tarybinė Respublika bus 

■amžinai. Jei kurie mano, kad Lietu
voje bus kitoniška tvarka — Itie 
labai klysta. Aš šioje šalyje per 20 

. metų dirbau, kad Lietuva būtų so-
.vietinė, na, ir mano norai išsipildė.“

Nesigaili kritiškų pastabų šis Ka
nados lietuvis ir Anglijai, ir Kana-, 
dai ir ’ kitiems. Tik Sovietams jis 
rodo visišką simpatiją ir pritarimą. 

. Visa tai kalba apie jo įsitikinimus 
ir jo ryšį su ta propaganda, kuri 
per 20 metų nekliudomai veržėsi ir 
tebesiveržia į šio tautiečio širdį. Jis 
pats atvirai nurodo ir savo žinių 
bei įsitikinimų šaltinius: ,',Jūs esate 
nustebinti, kad mes tiek mažai te
žinome. apie padėtį Lietuvoje. Pri
sipažinsiu, kad mes labai daug ži
nome iš laikraščių ir radijo“. O iš 
kurių laikraščių šis pilietis ima ži
nias, taip pat pasisako: „Jums pa.- 
siunčiau keletą numerių laikraščių, 
tų, kuriuos aš skaitau. Kanadoj mes 
tik vieną savaitraštį „Liaudies Bal- 

-są“ turime ir kuris skleidžia komu
nistinę idėją. Čia kitos lietuvių 
srovės tokios menkės, kad jos savo 
pažiūrų laikraščių išleisti nepajėgia“. 
Toliau aiškina, kad laikraštis, pats 
išsiverčiąs, kad jo Maskva nefinan- - 
sųojanti: „Nemanykite, kad mūsų 
laikraštį Maskva finansuoja. Mes y 
patys, Kanados lietuviai, kiekvieni 
metai vedame vajų, kuriuo suke
liame po kelis tūkstančius dolerių, 
ir taip laikraštis jau 15 metų išei- 
dinėja“. Mes tikime, kad toki vajai 
tikrai daromi, įaet jie dąr tikriau 
parodo, kad kartą į kelią įstatyti 
vieno ar kito krašto komunistai jau 
patys turi išsilaikyti.

Taigi visai nenuostabu, kad iš šj-
- tokių šaltinių semdamiesi žinių, tie 

komunistuojantieji lietuviai patei
sina ir masinius trėmimus į Sibirą. 
Buvę tremiami smetonininkai, o ne
norint ardyti šeimų, buvusios ve
žamos ir šeimos. Taip pat esą buvę 
vežami lietuviai ir nuo artėjančio 
karo pavojaus.

Ir tikrai graudu darosi, kad nuo
dingos sovietinės propagandos mai- 

. tinami, tūkstančiai Kanados lietu-
- vių yra apakinti ir taip skaudžiai 

klaidinami. Ir daugumas jų vis dėl
to tebėra nuoširdūs lietuviai. Ir mi
nimų laiįįkų autorius lietuviams jau- daug vietos“, 
čia simpatijų ir meilės. Rašydamas, . nuomonės yra įvairios. Paskutiniu 
kaip Kanadoje daug turto niekais metu pasigirsta balsų, jog DP esą 
nusimėto, tinkamai nesųnaudojama, 
taip sako: „Kartais mintis dingteli 
iį galvą: jei atvežtam Lietuvos ūki
ninkėlį ir parodytum išbraidytas 
šias lankas ir paaiškintum, kad čia 
šio šieno niekas nesunaudoja, jam

- iš akių tikrai ašaros. pradėtų rie
dėti“. Taip pat iš laiškų patiriame, 
kad šis lietuvis rūpinasi šiek tiek 
padėti tremtyje vargstantiems pažįs
tamiems ir buvusiems kaimynams, 
yra pasiuntęs jiems siuntinėlių'. Iš 
viso atrodo, kad tie motyvai, kurie

buvo duoti tremtinių laiškuose į jo 
komunistiškus teigimus, bus padarę 
jam tam tikros įtakos. Tiesa, jis nuo 
savo tvirtinimų ir toliau neatsisako, 
bet pamokomasis tonas jau švelnėja 
ir yra rodoma daugiau supratimo 
esamai padėčiai.'

Iš čia paminėtų faktų seka gana 
liūdnos išvados. • Pirmiausia, mes 
esame nepriklausomybės metais ne
tekę nemažos dalies savo tautiečių, 
kurię išsiblaškę, geros rankos ne
suorganizuoti, ‘pakriko po Kanadą, 
Braziliją,, Argentiną ir kitus kraš
tus ir greitai pakliuvo į gudrias ko-

Kas yra pagadinta per 20 metų, 
per vieną dieną neatitaisysi. Ypač 
tas atitaisymas bus sunkus dėl to, 
kad ta žalingoji komunizmo propa
ganda ir įtaka ir toliau tebeveikia, 
remiama galingos finansinės jėgos _ _ ____________
ir gerai išbandytų metodų. Tačiau jimą, kuriame dalyvavo vietos pro- 
vien dejavimu ir sausu faktų kon
statavimu, . kad komunistuojantieji 
Kanados ar Pietų Amerikos lietu
viai mūsų tautai yra žuvę, nieko ne
laimėsime. Reikia šiandien vis dėlto 
gelbėti tuos žmones, kuriais laiku 
nębuvo susirūpinta. Prieš aną melo 
propagandą reikia statyti tiesos pro
pagandą. Gera ir įdomi lietuviška 
spauda turi rasti kelią į. anų su-

nimo reiškinius ir savo tautos rei
kalus įprato žiūrėti kreivame 
veidrodyje į iškreiptus ir suža- 

ir 
šiandien gal dar stipriau tebelaiko 
juos pririšusi. Kad šie žmonės pate
ko į tokias pinkles, kaltas yra ir 
mūsų jaunos valstybės nebudrumas 
ir neapdairumas. Tačiau šiandien, 
kai tauta turi įtempti visas savo 
jėgas kovoje dėl, išlikimo ir-dėl lais
vės, yra svarbu kiekvienas lietuvis, 
nors jis būtų ir tolimiausiam pasau
lio krašte, o ypač svarbu, kad nežū
tų tautai, o ypač netaptų savo tau
tos priešais*didesnės lietuvių masės.

ir negreitas tai kelias, bet jis būti
nas. „Lašas po lašo ir akmenį pra
tašo“, Sako lietuvių patarlė. Melo 
nuodaį skverbėsi į lietuvių širdis 
taip pat lašas po lašo — ir viso to 
pasekmes mes aiškiai matome, Pa
saulio lietuvių sąjungos įsteigimas, 
vadovaujančių veiksnių konkretūs 
ir ryžtingi žygiai, JAV lietuvių ji- 
hansinė ir organizacinė parama čia 
daug galėtų padaryti. Kad ir' 100% 
pasaulyje Išsisklaidžiusių lietuvių 
nebus galįma susigrąžinti savo tau
tos gyvenimui, tačiau įtemptos pa
stangos sugrąžins bent patį pozity
viausi ir rimtai galvojantį elementą.

-■“•a.

Kam has

liuoja į pasaulio studentiją
Nauju pirmininku išrinktas 

nuoširdžiai mus atjausite ir padėsite p. Bliumįeldas.
pakreipti visų demokratinių kraštų 
viešąją opiniją teisinga linkmė.

Reikia paskubinti Lietuvos tragiš
kos būklės iškėlimą į viešąjį pasau
lio forumą. Lietuvos tolimesnis nai
kinimas turi, būti sustabdytas!

Pavergtoji tauta ir josios pasaulyj 
išblaškyti sūnūs ir dukros, remda
miesi šventąja tautų apsisprendimo 

siuntinėjant jį tarptautinėms stu- -toise ir kitomis, politinių vadovų ne 
dentų organizacijoms ir akademikų 
žurnalams bei laikraščiams.

Atsišaukimo pradžioje apibūdinta

Bohnos Universiteto lietuvių stu- .dėl mes turime stiprią viltį, kad Jūs vas. 
dentų kolektyvas savo pajėgomis 
suruošė Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 30 metų sukakties minė-

fesūros ir kelių kitų tautybių stu
dentų atstovai ir kaimyninių: Dūs- 
seldorfo ir Kolno universitetų lietu
viai. studentai. Iškilmingo minėjimo 
metu buvo nutarta paskelbti 'atsi
šaukimą į pasaulio studentiją, iš-

kartą iškilmingai deklaruotomis, 
tautos ir žmogaus laisvėmis, reika
lauja, kad Lietimai būtų grąžinta 
tai, kaą josios smurtu buvo pa
grobta, būtent ■— Laisvė ir Nepri
klausomybė!

Collegos ir .Colleges! Paremkite 
mus šiame šventai teisėtame reika
lavime! Priartinkite teisybės trium-
■ ' ' M,

tragedija, o pabaigoje šitaip pasisa
koma:

„Pasaulio studentai!
Mes, lietuviai studentai, karo aud

rų atblokšti Vakarų Europon ir tu
rėdami galimybę atkreipti Jūsų dė- fą!“. 
mesį į šį istorijoje neturintį pavyz
džio tautos naikinimą, apeliuojame į 
Jus ir prašome moraliai pasmerkti 
šią dangaus keršto šaukiančią netei- 16-oji buvo paminėta gražiai. Iš 
sybę ir pakelti protestą prieš .toli— ryto pakeliant vėliavą, pritaikintą 
mesnį šios neteisybės toleravimą.

Demokratinių kraštų akademinis 
jaunime! Jūs aukštai įvertinate pa
saulio kultūros- bei civilizacijos lai
mėjimus ir gerai suprantate,, ko yra 
verta tikroji asmenybės laisvė. Te

f Vasario 16 Piipinghauscne
Šioje nedidelėje stovykloje Vasario

Laikinosios Lietuvos sostinės — Kauno vaizdas
■ \ /

Kanados darbininkai bijo DP konkurencijos
LAIŠKAS IS KANADOS

ženklelį Įsisegė ir nuolatos nešioja... laikraštis „Times-Star“ tų rungty- 
Taip pat buvo pažymėtinas jo pa- nių aprašymui skiria nemažai vie- 
mokslas pirmą sekmadienį mums tos. Galutinė pasekmė 80:36 lletu- 
atvykus. Jame jis pasakė: „Mūsų vių naudai. Žaidė jau Vokietijoje 
durys ir mūsų širdys yra jums at- žinomi krepšininkai: Mickūnas, Mi- 
viros. Kanada yra turtingas kraštas, koliūnas, Skabeikis, Ludis (visi Pa
ir aš tikiu, kad jūs čia turėsit gerą baltijo u-to) Panavas (Kempteno 
ateitį.“ GSK) Karalius (Liuloeckas).

Prieš trejetą savaičių buvau pa- Lietuviams nuvykipias į miestą 
Tačiau yra daug atžvilgių, kuriais kviestas į Malatic’o Rotary klubą sudaro daug sunkumų, nes

žinomas Lietuvos šachmatininkas 
Ignas Žalys, kuris yra prieš trejetą 
mėnesių išvykęs į Kanadą ir dirba 
kasyklose, mums tarp kitų dalykų 
taip rašo:

„Kanada seka JAV papročius: 
anglų kalbos įtarimas, ameitkonjiš- 
kas, manieros amerikoniškos, dra
bužiai skiriasi nuo europietiškų . , .
Tačiau yra daug atžvilgių, kuriais kviestas į Malatic’o Rotary klubą sudaro daug sunkumų, nes reikia 
Amerikos, kontinentas, atrodo, yra ir ten skaičiau paskaitą apie Lietu- atsisakyti nuo 3 dienų atlyginimo, o 
atsilikęs nuo Europos . . . Amerikai vos ir iš viso apie Pabaltijo žmonių be to, brangiai kaštuoja kelionė, 
trūksta dvasios ir idealizmo. Nors 
paskutiniu meįy iš viso pasaulis 
yra gerokai demoralizuotas, tačiau 
atrodo, jog ne visur viskas matuo
jama doleriu ...

Krašto turtuoliai jir inteligentai; 
atrodo, yrą, patenkinti DP plūdimu 
iš Europos. Jie sako: „Kanadoje yra 

Tačiau darbininkų

išgyvenimus pradedant nuo 1939 nakvynė' ir maisto išlaidos. Bet 
metų iki dabar. Susirinkusieji, atro- lietuviai, nieko nebodami po ilges- 
do, paskaita buvo patenkinti, nes po 
paskaitos kiekvienas mane-asmeniš
kai pasveikino ir pasakė vienokį ar 
kitokį komplimentą. Paskaitos pa
baigoje pareiškiau pageidavimą, kad 
tremtiniai gautų ateityje darbą pa
gal savo specialybę. Paskaita buvo 
išspausdinta vietiniame „Vai d'Or“ 
laikraštyje ...

nepageidautlni, nes jie numuša kai
nas kanadiečiams, sutikdami dirbti 
už bet kokį -atlyginimą. Net darbi
ninkų profesinė sąjunga buvo pa
skleidusi lapelį su panašiomis min
timis.
• Malatic’o miestelio klebonas (apie 
10 km nuo mūsų) kun. Rčnaud lie
tuviams yra labai palankus. Prieš 
Kalėdas jis kiekvienam mūsų pado
vanojo po 100 cigarečių. Mes jam 
už tai pasiuntėme padėkos laišką ir 
prisegėme lietuvišką ženklelį. Jis tą

SPORTAS
LIETUVIAI NUGALI CERALDTO- 
N’O ALLSTARS KREPŠININKUS

Lietuviai krepšininkai, nuvykę į 
Kanados miškus, nenuleidžia rankų 
ir stengiasi išeiti į viešumą. Ir štai 
iš Longlac apylinkėje esančios sto
vyklos būrelis .krepšininkų vyksta - į 
Geraldtoną rungtynių su vietos All- 
stars komanda ir ją nugali. Miesto

žodį pasakė stovyklos vadovas p. 
V. Karmazinas. Pamaldas laikė ir 
pritaikintą pamokslą pasakė kun. 
Zdanavičius. Iškilmingame posėdyje 
buvo Dr. Tupčiausko paskaita; Me
ninėje dalyje dainavo V. Karmazino 
vedamas moterų sekstetas ir p. 
Radzevičiaus vedamas vaikų choras. 
Savo kūrybos skaitė Kz. Kunca- 
Kupcevičius, deklamavo J. Marčė
nas. Lietuvius šventės proga svei
kino latviai ir ukrainiečiai. Minėji
mas baigtas Tautos himnu. V. B.
VASARIO 16 D. SPAKENBERGE
Lietuvos Nepriklausomybės 30 me

tų sukaktuves gražiai ir iškilmingai 
paminėjo didžiausioji dabar britų 
zonoje stovykla — Spakenbergas. 
Rašytojai J. Krūminas ir’Nėlė Ma, 
zalaitė paruošė tai dienai pritaikytų 
dainų, dėklamacijir' ir kompozito
riaus Valterio Banaičio muzikos. Be 
to. čia dar dalyvavo ir solistai J. 
Augaitytė ir B. Ivanauskas, kurie 
atliko jiems, skirtas solo partijas.

Muz. V. Banaitis paruošė didelį 
vokiečių orkestrą, kuris jam pa
čiam diriguojant išpildė lietuvišką 
muziką. Koncertą-minėjimą aplan
kė britų- karo valdžios, IRO, vokie
čių spaudos ir savivaldybių atstovai. 
Vokiečių DPD išleido komunikatą 
apie minėjimą ir priede patiekė fo- 
to-nuotraukas.

Salę dekoravo ir sceną paruošė 
foto korespondentas Vyt. Augusti
nas, o šviesos efektus tvarkė J. Kar
ia. Visi choristai įdėjo į programą 
visą ką jie galėjo geriausio. Buvo 
atsidėjus daug dirbta. Svetimša
liai tikrai gėrėjosi mūsų daina ir 
puikiais tautiniais kostiumais.

Vasario 14 d. Geesthachto ir Spa- 
kenbergo III latvių stovyklos taip
gi suruošė Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą. Turiningą referatą 
skaitė žinomas latvių rašytojas ir 
lietuvių draugas E. Skujenieks.

Vyt. Giedaugas
HANNOVERIO LIETUVIŲ STO- 

. VYKLOS KRONIKA > 
Čia yra įsisteigęs Latvių-Lietuvių 

Vienybės skyrius, kurį suorganizavo 
pereitą vasarą į čia atsikėlęs gyven
ti buvęs paskutinysis Rygoje šios or- i 
ganizacijos pirmininkas istorijos ma
gistras, p. Julius Bračs.

Lapkričio mėn. 28 d. skyrius su
ruošė Livonijos prie Lietuvos pri
jungimo (1561 m.) minėjimą. Vasa
rio 16-tos išvakarėse latvių tautybei 
surengė 30-ties metų Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo minėji
mą. Šia proga skaitė referatus Že
mosios. Saksonijos Apygardos Pirmi
ninkas p. Nasvytis, o latvių — p. 
Bračs. Meninę dalį atliko lietuvių ir 
latvių gimnazijų mokiniai: šokta 
tautiniai šokiai, dainuota, abiem 
kalbom deklamuota lietuvių autorių 
kūrinių. Minėjime latvių visuome
nė gausiai .dalyvavo. LLV skyriui 
vadovauja lietuvis. Atrodo, kad LLV 

K. K. skyrius padarys realios įtakos vieti- 
—-------- niam lietuvių ir latvių nuoširdes-

Dingo Mažvydo katekizmo originalas’ niam sugyvenimui.
■ „Vienintelis Mažvydo katekizmo 
egzempliorius, per 400 metų rūpes
tingai‘saugomas, deja, žuvo per pa
skutinį karą“. („La vie sovieti- 
que“ 1948. I. 14.)

nio laiko vėl stoja į rungtynes prieš 
kanadiečius. Antrą kartą lietuvių 
penketukas laimėjo 45:18.
STALO TENISO TURNYRAS GRE- 

VENE ‘
Š. m. kovo mėn. 7 dieną Grevene 

įvyko jaunių-s. k. „Žaibas“ stalo te
niso turnyras. Laimėjo, po lygiai 
taškų surinkę, V. Valaitis ir A. 
Niumaitis. Trečioji vieta atiteko T. 
Žilinskui. Laimėtojams stovyklos 
klebonas įteikė porą dovanėlių. Ste
bėtojų nuomone, mūsų jaunieji sta
lo tenisininkai yra padarę didelę pa
žangą.

Gimnazijos direktorium, vietos 
mokyklų organizatoriui, apygardos 
mokyklų inspektoriui, ėjusiam kartu 
ir gimnazijos direktoriaus pareigas 
J. Kašelioniui mirus, yra p-lė Blch- 
herytė. - '
GOTTINGENE ĮSISTEIGE 

SOS" SKYRIUS
S. m. vasario mėn. 22 d. 

gene įvyko A.J.S. „Šviesos“ 
masis susirinkimas, į kurį atsilankė 
nemažas skaičius akademinio jauni
mo. Susirinkimą iniciatorių vardu 
atidarė coli. Vaškelis, kviesdamas 
centro valdybos pirmininką coli. 
Pitkunigį padaryti. pranešimą apie 
sambūrį ir jo siekimus. Susirinku
sieji buvo supažindinti su „Šviesos“ 
ideologinėmiš gairėmis ir tikslais. 
Plačiau palietus santykius su kitais 
akademinio jaunimo sambūriais ir 
išsiaiškinus kilusius klausimus, iš
rinkta skyriaus valdyba: Vaškelis, 
Beržinskas, Grėbliūnas. Naujosios 
valdybos vardu padėkos ir pasitikė
jimo žodį tarė coli. Vaškelis, pa
brėždamas, kad dabar įsisteigęs 
„Šviesos“ skyrius stengsis ypatingai 
ugdyti toleranciją ir sugyvenimą 
studentų tarpe. Repečka ir Beržins
kas įgalioti atstovauti Gūttingeną 
visuotiniame A.J.S, „Šviesos“ atsto
vų sdvažiavime, {vykstančiame š. m. 
vasario mėn. 28—29 d. d. .Stuttgarte. 
Naujai įsisteigusį „Šviesos“ skyrių 
sveikino coli. Glemža ir centro val
dybos vardu coli. Pitkunigis, palin
kėdami našaus darbo ateityje.

' Narys
IS BAMBERGO LIETUVIŲ GYVE

NIMO
— Didžiajai Bambergo lietuviško

sios visuomenės daliai persikėlus gy
venti į naują vietą — Garmisch- 
Partenkircheną, tuo pačiu Bamberge 
buvo lyg ir sutrikdytas organizacinis 
lietuvių gyvenimas. Dėl tos priežas
ties vasario .28 d. buvo sušauktas 
susirinkimas,kuriame išrinktas nau
jas. LTB Bambergo apylinkės komi
tetas. Į jį išrinkti: p. Tamullonis, 
p. Ingaunis, p. Reklaitienė, p. Baku
tis ir p. Katche. . Ta proga buvo 
aptarta daug visuomeninio ir kultū- 
'rinio veikimo reikalų.

Šiuo metu Bamberge dar gyvena 
apie 400 - lietuvių, kurie išsimėtą 
mieste ir Bambergo apylinkės kai
muose. Stovykloje, kartu su latviais 
ir estais, teliko gyventi mažas skai
čius lietuvių. Tai daugiausia mote
rys su vaikais — sargybų kuopos 
vyrų šeimos. • ■ '

— Šiuo metu Bamberge pradėta 
IRO registracija (skryningas). Kiek 
laiko-toji registracija užsitęs — dar 
nežinoma, nes darbas eina labai iš 
lėto. (aj
LIETUVOJE PARTIZANAI TEBE

VEIKIA
Kovo 2 dieną vienam atstovui, 

vykstančiam į bendruomenės suva
žiavimą, traukiny išsikalbėjus, kad 
jis yra lietuvis, vienas vokietis, at
kreipę? dėmesį viso vagono keleivių, 
papasakojo, 
S-gos karo 
grįžęs prieš

Tas karo 
buvęs du 
Metus jis buvęs vežamas traukiniui 
iš Vilniaus į Kauną. Traukinį miš
ke užpuolę lietuvių partizanai. ' Jie: 
nušovę 18 raudonarmiečių, traukinį, 
patikrinę ir paleidę. Pasakotojas; 
džiaugiasi, kad karo belaisviams lie
tuviai buvę laba geri-ir daug pa
dėję.

„Tėvynės Balsas“ spekuliuoja, 
mirusiais

„Tėvynės Balso“ Nr. 8 išspausdinta 
dalis laiško neva rašyto Adomo Gul
bino, gyvenančio Bayreutho sto
vykloje ir į tą laišką duotas „Tėvy
nės Balso“ redakcijos atsakymas.

Turime pranešti, kad Adomas 
Gulbinas tikrai gyveno Bayreutho 
lietuvių stovykloje, bet jis 1946 m. 
liepos 17 d. mirė ir palaidotas Bay
reutho St. Georg kapinėse. Taigi, 
visai aišku, kad Adomas Gulbinas 

laiško negalėjo

A-s
.SVIE-

GBttin- 
steigia-

kaip jis buvo Sovietų 
nelaisvėje, iš kurios su.- 
pusantro mėnesio.
belaisvis Lietuvoje iš- 
mėnesius. Apie Naujus;

Paskutiniu metu buvo išrinktas 
naujas Hannoverio LTB komitetas. .„-Tėvynės Balsui' 
Pusantrų metų išbuvęs pirmininku rašyti ir nerašė, nes kol A. Gulbinas 

" ' buvo gyvas, dar nebuvo visai „Tė
vynės Balso“ (E.) ' i

p. Jūrkšaitis iš pareigų atsisakė. Tai 
buvo darbštus ir energingas vado-

PRANEŠIMAI
. PAIEŠKOJIMAI

Longiną Mitrankovą, gyv. Han
noverio apylinkėj, . Alfonsas Sai- 
kauskas prašo atsiliepti šiuo 
Language Training Centre 

Hotfield Hostel
Doncaster

England.
Baltų Centrinės Tarybos 

tekos skyriuje yra adresai 
šiems asmenims: Stasiui Greičiui, 
Vladui Jaščemskui, Antanui Rim- 

* kevičiui, Jonui Juozapaičiui, Apoli
narui Skopui, Juozui Mockevičiui, 
Prąnuli-Kęstučlui Zuliuli, Kostanci- 
jai Indrišiūnaitei ir K. Pociui.

• Laiškai iš įvairių vietų: M. Ada- 
moikienei, Povilui Baravykui, Ire- 

- nai Petrauskienei, Lionginui Lion- 
kai, Stasiui Brūsui, Ignui Bumeliui 
ir Andriui Armonavičiui.

Rūta -Kalvaitytė, gyv. Royal-Vic- 
toria-Hospital, Nurses-Home, Mon
treal-Que., Canada, ieško savo bro
lio Edvino-Augusto Kalvaičio, gimu-

adresu

Karto- 
iš JAV

šio 1926. VI. 21 Gargždų valsč., 
Kretingos apskr.

kreipiantis šiais reikalais, pra
šome nurodyti . mūsų laikraščio nu
merį ir datą.

BCT Kartoteka 
Detmold, Wittjestr.

PADEKIME SUSIRASTI 
ARTIMUOSIUS

• Iš JAV ir kitur yra paieškomi že
miau išvardinti asmens. Ieškomieji 
arba apie juos žinantieji yra prašo
mi atsiliepti į C/Kartoteką per savo 
LTB Komitetus. Atsiliepiant būtinai 
žymėkite skelbimo eil. numerį.

487. Lilejevienė' Raiša iš Kauno.
488. Zulinas Juozas iš Jugovangių.
489. Vasiliauskai: Adolfas ’(1903) ir 
Justina (1905) iš Rečių. 490. Repšiai: 
Domas ir Juozas iš Ubagų. 491.. Šid
lauskienė - Kudirkaitė Magdalena, 
Gintalienė - Kudirkaitė Stanislava, 
Kudirkaitė Albina — visos kilę iš 
Juozapavo. 492. Dzeniai: Jonas ir 
Viktoras.
(1893) iš Mažučių. 494. Zdanavičius 
Mečislovas iš Petrašiūnų. 495. Kre-
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493. Gebel, 'Augustas

Ponuj Jonui Stankevičiui, jo mylimai Motutei mirus, reiškiame 
gilią užuojautą. L. R. K. PSpinghauseno skyrius

Poną Joną Stankevičių ir šeimą, mirus jų mylimai Motutei, gi
liai užjaučiame ir drauge liūdime. Lietuvių grupės vadovas ir L. T.

B. PSpinhauseno skyr. komitetas >

Jciai: Mykolas, Petras ir Vincas iš Pa-/USA. 500. Petronis iš Žilių ir 
Baltučių. 496. Rudienė Eufrazija ir Joupšas iš Zakeliškių prašomi ra
jos duktė Mažeikaitė Aniceta-abi iš šyti adresu: Mrs. B. Petroniene, 
Kunipiškių. 497. Staška Timontas 3017 S. 79 Street, Philadelphia, Pa.- 
(1912) iš Panevėžio. 498. Bakučio- USA. 
nytė Valė iš Sargalių prašoma ra
šyti savo tetai adresu: Mrs. Kon
stancija Baran, 344 Russell St., Sar
nia, Ont./Canada. 499. Vet. gyd. 
Valentas Antanas iš Jokšiškės pra-

501. Kontopilas Vincas ir 
Mitkus Antanas, abu iš Labūnų, 
prašomi rašyti: Mrs. Ona Valins
kiene, 1130 Wallace St., Philadelphia 
23, Pa./USA. 502. Jurgelevičiūtės: 
Morta, Ieva bei Rožė,, visos iš Bur- 

šomas rašyti savo broliui Mr. Vin- koniškių, prašomos rašyti adresu: 
cent Wallent, RD1, Junkhannock, Miss Magdelena Jurgelevičiūte, 1223

E. Moyamensing Ave, Philadelphia, 
Pa./USA.

. LTB Kartoteka.

SEA — GULL SHIPPING CO
560 Grand St. Brooklyn 11, N.'Y. Siunčia siuntinius Europon. Siunti' 

niai gerai įpakuoti, persiuntimas garantuojamas. Siuntinys gavėją pa- - 
siekia per 3—4 savaites. Standartiniai siuntiniai:
Nr. 1. — 11 svarų kaštuoja 7,— dol.
2 sv. cukraus, 1 sv. manų, 12 unz. bėkono
1 sv. kavos, 0,5 sv. kiauš. milt. 17 unz. taukų
1 sv. mėsos, 0,5 sv. kakao, . 1 dėž. pieno.
1 gabalas muilo.
Nr. 2— 21 svaro kaštuoja 10,— dol. t

5- sv. cukraus, 1 sv. manų, ‘ 12 unz. bekono
2 sv. kavos, 0,5 sv. kakao, 2 dėž. pieno
2 sv. mėsos, 0,5 sv. šokolado 2 gab. muilo
1 sv. ryžių, 50 unz. taukų
Nr. 3 — 11 svarų kaštuoja 5,50 dol. z-
2 sv. cukraus. 2 sv. kavos. 34 unz. taukų
2 sv. miltų, 1 sv. mėsos

ir Horneburg prie Stadėa.
Į. Berniukų darbę vadovų kursai 

š. m. kovo 10—19 d. d.
2. Estų YMCA vadovų konferen

cija š: m. kovo 21—23 d. d.
3. Lietuvių skautų kursai š. m. 

kovo 30 — balandžio 3 d.
4. CMWS/SMLO YMCA vadų kur

sai š. m. balandžio 5—14 d. d. )
Stovyklų gyventojai, norintieji 

lankyti čia nurodytus kursus ir gauti . 
platesnių informacijų, prašomi 
kreiptis j savo stovyklų DPACS ar 
savanoriškų organizacijų (Britų 
Raud. Kryžius, Pasaulinės YMCA • 
skyrius) pareigūnus.

Pasaulinės YMCA/YWCA 
Švietimo D-tas

PALIKIMO REIKALU
1948 m. vasario mėn. 9 d. Hanno- 

veryje, Nordstpdt ligoninėje, mllrė 
lietuvis SIPAS Adomas, gim. 8- 4. 
1918 metais Radviliškyje.

Velionis paliko asmeninio turto. 
Giminės arba turintieji šiuo ‘reikalu 
įgaliojimus, laike 6 mėnesių nuo 
paskelbimo dienos prašomi pareik
šti į paminėtą turtą pretenzijas, po 
šio termino turtas bus sunaudotas 
labdaringiems tikslams.

Hannoverio Apylinkės Komitetas 
YMCA/YWCA KURSAI '

Pasauline YMCA/YWCA žemiau,
nurodytais laikotarpiais rengia šiuos 
kursus, kurie įvyks Neustadt a. Rbge, 
prie Hannoverio.

1. Latvių tikybos mokytojų kon
ferencija š. m. kovo 12—15 d. d.,

2. Vaikų gerbūvio kursai š. m. 
kovo 17—24 d. d.,

3. Stovyklų gerbūvio pareigūnams 
kursai š. m. balandžio 1—14 d. d.;-

4. Lietuvių pradžios mokyklų ve
dėjų konferencija š. m. balandžio 
16—19 d. d.,

Užsakymai priimami asmeniškai ir paštu. Mielai patarnaujame K a - 5. Lenkų vaikų darželių mokytojų
n a do j ir Anglijoj dirbantiesiems. kursai š. m. balandžio 21— gegužės

Daromi žygiai, kad siuntiniai gavėją pasiektų per 1—2 savaites. 11 d. d., • <
Tautiečiai! Rašydami giminėms ir artimiesiems nurodykit mūsų 6. Stovyklų gerbūvio pareigūnų 

Bendrovės adresą, o ji greit ir sąžiningai Jus aptarnaus. tobulinimo kursai š. m. gegulės 25
■ • ■  — birželio 1 d.
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