
SUSTIPRINTA AKCIJA PRIEŠ TREMTINIUS
Dėmesio verti yra šios rūšies 

faktai: Sovietų vyriausybė jteikė 
notą Švedijai dėl „neleidimo“ 
grįžti „sovietų piliečiam“. Pro
testo nota įteikta amerikiečių 
okupaciniam organam dėl sovie
tų repatriacijos komisijų iškraus- 
tymo ir dėl naujų pretenzijų 
įsikraustyti į vakarų Vokietiją 
sovietų komisijai sovietiniam tur
tui išgauti. Jugoslavijos vyriau
sybė pareikalavo iš Austrijos, 
kad išsiųstų „namo" pabėgėlius. 
Žydų tam tikros įstaigos įteikė 
skundus IRO centrui Ženevoje 
prieš tremtinius kaip prieš kola
borantus ir karo nusikaltėlius. 
Probolševikiškas New Yorko sa- 
vaitinukas vokiečių kalba „Auf- 
bau“ paskelbė, kad Llnzo „Jūdi- 
sche Historische Documentation“ 
įteikęs IRO sąrašą dviejų šimtų 
lietuvių, atsakingų už žydų žu
dymą ir kankinimą. Tas pats 
laikraštis išspausdino sąrašą lat
vių „karo nusikaltėlių“ ir paragi
no ką nors apie juos žinančius 
skaitytojus liudyti prieš juos. 
Leidžiamos pagaliau knygos apie 
žydų, žudymus Estijoj, Latvijoj, 
Lietuvoj, atsakomybę suverčiant 
vietiniam gyventojam.

Šitos rūšies faktai leidžia da
ryti išvadas: Kominformas yra 
davęs Instrukciją atnaujinti ak
ciją prieš tremtinius visais jam 
prieinamais frontais. Ją vykdo 
tiek sovietinė vyriausybė diplo
matinėm priemonėm, tiek sateli
tinės vyriausybės, tiek ir sovie
tam talkinančios organizacijos 
ar grupės. Akstiną akcijai at
naujinti davė pagyvėjusi pasku
tiniu metu tremtinių emigracija. 
Tremtinių išvykimas yra dvigu
bai nepageidaujamas sovietam. 
Viena, dingsta sovietam viltis 
anksčiau ar vėliau juos pasi
čiupti ir atsiskaityti. Antra, 
tremtiniai, nuvykę į užjūrio 
kraštus, savaime yra gyvas liu
dininkas apie sovietinį režimą. 
Akcijos prieš tremtinius metodai 
ir dabar yra tie patys, kuriuos 
sovietai šabloniškai visur varto
ja. Per „Tiesą“ ar per radiją, 
kalbėdami į lietuvius, latvius, 
estus, skelbia, kad vargšus DP 
norį pagrobti į vergiją Amerikos 
ar Australijos kapitalistai pluto- 
kratai. Taigi, jūs, DP, saugoki
tės vergijos, nevažiuokite! Kalbė
dami į Amerikos ar Australijos 
visuomenę ir vyriausybę, skelbia, 
kad šitie DP esąs šlamštas, liau
dies atmatos, kolaborantai, karo 
nusikaltėliai. Net daugiau: tie 
DP gresią saugumui tų valstybių, 
kurios juos įsileis, nes jie ten žu
dą ministerius, ruošią revoliuci- 
jas, renglą sabotažus. Taigi, jūs, 
dorieji vakarų kapitalistai, sau
gokitės tų DP ir jų nepriimkite!

Atkandusi dantį su protestais 
ir notom allantų vyriausybėms, 
puolimus prieš DP sovietinė pro
paganda sustiprino Austrijoje ir 
IRO įstaigose. Nepasitikėdami 
savo vardu daromų pareiškimų 
efektyvumu, sovietai mėgina sve
timais vardais veikti. Prieš me
tus mėgino tarptautinius suva
žiavimus, net raudonųjų kryžių 
suvažiavimą, panaudoti prieš DP; 
dabar J pirmas šaulių linijas Iš
stumtos kai kurios žydų organi
zacijos.

Sovietiniai šūviai, serijom prieš 
DP leidžiami pagal bendrą ko- 
minformo direktyvą, dabar ne
bedaro tokio įspūdžio kaip seniau 
vyriausybėms, kurios sprendžia 
DP įsileidimą. Bet visuomenę 
dar gali klaidinti. Dėl to gali
ma laukti, kad kominformo veik
la prieš DP dar Ir toliau reikšis 
tuose kraštuose, į kuriuos DP 
vyksta, per profesines sąjungas, 
per spaudą, stengiantis atvyku
sius kompromituoti ir ypačiai nu
teikti prieš juos dirbančiuosius 
vietinius gyventojus. Taip pat 
nesiliaus dar tremtinių sprogdi
nimas iš vidaus. Nors repatria- 
cinės komisijos iš amerikiečių zo
nos išvytos, bet „draugas“ Čepas 
ir kt. suspėjo sudaryti čia agen
tų lizdus, kurie turės talkinti 
tremtinių niekinimo ir kenkimo 
akcijai. Nėra negalima, kad ap
šauks kai kur tremtinius ir ko
munistų veikėjais ir juos ims 
nurodinėti pavardėm, minėdami 
net savo verbuotus agentus, kad 
įtikinamiau būtų ir tokiu būdu 
suniekintų nepageidaujamus liu
dininkus užjūrinių kraStų visuo
menėje.

Nors pasitikėjimas sovietų tei
gimais jau yra praeities daly
kas, bet reikia Būti pasiruošu- 
siem kiekvienu konkrečiu atveju 
atremti sovietinius prasimany
mus, laidomus savo ar svetimu 
vardu, o dar svarbiau — neduoti 
visiškai jokio pagrindo tokiem 
prasimanymam. (Elta)

ŽYDŲ VARDU
New Yorko savaitraštis „Auf

bau“ vasario 28 dienos str. „Ne
teisėti DP“ kaltina tremtinius, 
atvykusius į užjūrių kraštus, 
primesdamas jiems bendradar
biavimą su vokiečiais, tarnavi
mą vokiečių kariuomenėje, žydų

naikinimą ir kt. Jau 1945 m. 
60% ukrainiečių buvę išskrynin- 
guoti, tačiau dabar padėtis 
esanti pasikeitusi šių „karo nu
sikaltėlių“ naudai. Kalbėdamas 
apie lietuvius, laikraštis mini 
vieną asmenį, kuris buvęs poli
cijos vadu ir bendradarbiavęs 
su naciais naikinant žydus, o 
dabar tas asmuo esąs laisvas ir

Gražioji šv. Petro ir Povilo bažnyčia Vilniuje, Antakalnyje

rengiąsis emigruoti. Ten pat 
minima, kad „Jūdische Histori
sche Documentation“ Linze 

esanti pasiuntusi IRO sąrašą 200 
lietuvių, atsakingų už žydų žu
dymą ir naikinimą. „Aufbau“ 
skelbia ir 34 latvių pavardes, 
kaltinamų tais pačiais nusikalti
mais prieš žydus...

Elta savo prieraše teisingai 
pastebi: „Dėl lietuvių kolabo
rantų konkrečiai apie kiekvieną 
bus galima kalbėti tada, kai pa
siseks gauti žydų minimos orga
nizacijos sudarytus sąrašus. Bet 
iš anksto jau tenka pastebėti, 
kad už kelių dešimtų žmonių 
darbus negali atsakyti visa tau
ta, lygiai kaip už tokius pat at
skirų asmenų darbus negali at
sakyti žydų tauta, nors mes ga
lime pateikti sąrašą kelių šim
tų žydų, dalyvavusių lietuvių 
žudyme ar deportavime, taigi 
nusikaltusių genocidu“.

Latvijos žydas Max Kaufman- 
nas 1947 m. Mūnchene išleido

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 
JAV KONGRESE

Vasario 16 ir 17 dienomis Lie
tuvos nepriklausomybės 31 metų 
sukaktis buvo garbingai paminė
ta JAV Kongrese. Vasario 16 d. 
patriotiškas kalbas pasakė J. W. 
Martin, Edith Nourse Rogers ir 
J. W. McCormick iš Massachu
setts, A. J. Sabath ir M. Gorski 
iš Illinois, J. J. Rooney, K. B. 
Keating ir P. W. Kearny iš New 
York, P. W. Rodino iš New Jer
sey ir D. Flood iš Pennsylvania.

J. Martin, žymus respubliko
nų vadas ir praėjusio 80 Kon-

„MES TURIME PADARYTI DAUGIAU“
51 metų Lietuvos Nepriklau

somybės paskelbimo sukakčiai 
paminėti JAV senate vasario 17 
d. Massachussets senatorius 
Henry Cabot Lodge, Jr., respu
blikonas, pasakė tokią kalbą:

„Ponas Prezidente, prieš metus 
šioje vietoje aš kalbėjau, ryšium 
su Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 30 metų sukaktim ir 
šia proga su giliu liūdesiu pa
minėjau tas aplinkybes, kurios 
.privedė prie šios tautos išnyki
mo už geležinės uždangos. Aš 
pareiškiau tada savo karštą vil
tį, kad netoli yra ta diena, kada 
laisvės saulės šviesa ir palaima 
vėl džiugins Lietuvos žmones. 
Aš stebėjausi, kad JAV, atrodo, 
užmerkė akis į visas tas sąlygas, 
kurios slegia šią mažą nelaimin
gą tautą.

Ir šiandien po metų yra per 
maža pagrindo džiaugsmui ir iš
kilmėms. Mūsų lojalūs lietuvių 
kilmės amerikiečiai, kurių dau
gelis kovojo antrajame pasauli
niame kare už asmens vertybę ir 
laisvę, turi pagrindo laukti iš 
JAV vyriausybės paramos ir pa
drąsinimo. Jie žino, kad Lietu
voje vyrams ir moterims yra ati
mama kiekviena galimybė 
džiaugtis civilinėmis teisėmis, 
spaudos, kalbos ir susirinkimų 
laisve, išreikšti savo valią lais
vais .’inkimais ir atlikti savo re
ligines apeigas. Jie gali Jums 
geriau papasakoti, kaip aš, apie 
masines deportacijas, areštus, 

knygą „Latvijos žydų sunaikini
mas“, kurioje 542 puslapiuose 
išryškintos žydų tautos kančios 
ir už jas uždedama atsakomybė 
vokiečių ir latvių tautoms. Už 
žydų sunaikinimą autorius kal
tina vokiečių tautą, nacinį reži
mą ir jo Gestapą, Wehrmachtą, 
o taip pat ir latvius, net visą 
latvių tautą. Iš visos knygos 

dvelkia pagieža ir keršto dvasia. 
Dėl to ir pats autorius negali 
būti objektyvus. Be to, jis aiš
kiai rodo savo sampatijas bolše
vikams ir pateisina, kaip bur
žuazinio elemento perkėlimą į 
Rytus, visas 1941 metų deporta
cijas. Jis pats nejučiomis išsi
duoda, kieno vežime važiuoja ir 
taip pat aiškiai parodo, kad 
Latvijos žydai nebuvo neutralūs 
Latvijos ir Sov. Sąjungos atžvil
giu. Sentimentas Maskvai ir iš 
to plaukiąs veikimas jos naudai 
yra aiškus...

„DIREKTORIJOS“ VARDU
Šveicarijoje J. Gabrys mėgina 

išeiti į spaudą save garsindamas, 
o visokiais būdais niekindamas 
VLIK’ą ir „smetoninę Lietuvą“.

Gabrys informuoja, kad Pran
cūzijoje esanti susidariusi „Lie
tuvių Direktorija“, į kurią įeiną 
žymieji lietuviai demokratai ir 
rezistencijos atstovai, atvykę pro 
geležinę uždangą... Žurnale „De

greso pirmininkas, pirmutinis 
prabilo apie Lietuvos nepriklau
somybės šventę. Jis reiškė gilios 
užuojautos Lietuvos žmonėms, 
kurie šiandien žiauriai pavergti 
už geležinės uždangos.

Sabath iš Illinois, ilgametis 
Kongreso narys ir nuoširdus lie
tuvių draugas, savo kalboje pri
siminė, kad 1922 m. kovo 17 d. 
jis buvo patiekęs Atstovų Rū
mams rezoliuciją, prašančią 
Jungtines Amerikos Valstybes 
pripažinti Lietuvos respubliką 

skubius teismus ir teroro val
džią.

Mes visi teisingai jungėmės su 
visais kitais dorais piliečiais, pa
smerkdami tragišką kardinolo 
Mindszenty bylą. Bet ar mes 
suprantame, kad Lietuvoje vyks
ta nuolatinis ir sistemingas va
dovaujamų prelatų, Bažnyčios ir 
jos narių persekiojimas? Kaip 
dalį savo pastabų aš prašau leis
ti išspausdinti Kongreso darbuo
se dalį Vyr. Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto 1947 m. spalio 15 d. 
memorandumo, įteikto JT ir pa
vaizduojančio sovietų vykdomą 
kunigijos persekiojimą.

Šitie ir kiti neįtikimo brutalu
mo veiksmai yra taip sukrečią, 
kad yra visai nepakankama ir 
toliau nuošaliai stovėti ir nepri
pažinti neteisėtos Lietuvos ir ki
tų Pabaltijo kraštų aneksijos. 
Man atrodo, kad mes privalome 
padaryti daugiau. Mes turėtume 
išnaudoti kiekvieną mūsų žinioje 
esantį galimą būdą padėti šitai 
narsiai mažai tautai atgauti jos 
teisėtą vietą kitų laisvų ir taiką 
mylinčių pasaulio kraštų tarpe.

Tas pareikalaus drąsos, kan
trybės ir Įžvalgumo. Visiems 
amerikiečiams, turintiems drau
giškumo ar šeimyninių ryšių su 
lietuviais, vėl pareiškiu savo gi
lią viltį, kad bus surastas kelias 
šios tautos užtarnautai laisvei ir 
gerovei atstatyti. Tegu Lietuvos 
Nepriklausomybės diena būna 
tikro džiaugsmo diena“.

(LAIC Biul. 170) 

fense de l'Europe" išspausdintas 
„direktorijos prezidento M. Tau
tino ir direktorijos sekretoriaus 
užsienio reikalams Gintauto“ pa
sirašytas memorandumas, įteik
tas JTO sesijai Paryžiuje. To
liau pasakojama, kad VLIK’o ir 
Pabaltijo pasiuntinių įteiktas 
memorandumas nesusilaukęs jo
kio dėmesio, o direktorijos me
morandumas esąs labai gerai 
teisiškai parašytas ir būsiąs įra
šytas į balandžio sesijos darbų 
programą ir t. t.

Gabrio diversiniais darbais su
sidomėjo ir susirūpino ir šveica
rų spauda, o patys žurnalistai 
iššifravo, kad ir čia siekia sovie
tinės provokacijos tinklas — 
naujo modelio penktoji kolona, 
kurios vykdytojai yra išėję pla
čiai Europoje žinomą OBO mo
kyklą. Kad Gabrys yra tapęs 
„liaudies demokratijų“ mokiniu 
ir kad už jo gausių avantiūrų 
stovi sovietiniai dirigentai, rodo 
ne tik jo išgalvoti provokaci
niai darbai, bet ir vienas mažas 
faktelis, kad „Lietuvių Direkto
rijos Tremtyje Deklaracija“, da
tuota 1948 m. spalio mėn, buvo 
išspausdinta Urugvajuje Monte
video lietuvių komunistų spaus
tuvėje (jos ir adresas pridėtas). 
O siuntinėjo ją vokuose Petras 
Cimielis, persimetęs komunis
tams dirbti spaustuvės darbinin
kas.

DOKUMENTŲ FALSIFIKACI
JOS IR „ATPAŽINIMAI“

Sovietų rcpatrijacijos karinin
kai po atsilankymo Eichstaetto 
—Rebdorfo stovykloje padarė 
fotokopiją tariamo apylinkės ko
miteto atsišaukimo, nukreipto 
prieš repatrijacijos karininkus, 
pasirašyto suklastotais stovyklos 
komiteto pirmininko ir adminis
tratoriaus parašais. Pavyko ne
sunkiai išsiteisinti vien dėl to, 
kad parašai buvo labai nevyku
siai padirbti. Tai net tokių 
priemonių griebiamasi prieš 
tremtinius...

Kokiu plačiu mastu gali būti 
primetami kaltinimai visai ne
kaltiems žmonėms, gali parodyti 
konkretūs faktai Mūnchene, 
Augsburge ir kt., kur nacizmo 
aukos atpažino ir įdavė policijai 
visai nekaltus žmones, nieko 
bendro neturėjusius su žydų nai
kinimu. Mūnchene žinomas at
sitikimas, kada amerikiečių po
licija perrengė amerikietį ir pa
rodė nacizmo aukoms, ar kuris 
nepažįsta šio „karo nusikaltė
lio“. Iš karto pakilo kelios ran
kos. .. Faktai kalba ir be ko
mentarų. .. (Iš Eltos Biul.)

1922 m. House Joint Resolution 
289 kongr. Sabath prašė ištisai 
perspausdinti šio vasario 16 d. 
Kongreso darbų knygoje. Baig
damas, Sabath išreiškė viltį, kad 
Lietuva vėl bus išvaduota kartu 
su kitomis pavergtomis tautomis 
Europoje.

Įdomią kalbą pasakė kongr. 
Flood iš Pennsylvania, kurį New 
Yorko lietuviai prieš porą metų 
turėjo progos išgirsti Vasario 16 
minėjime Webster salėje.-Kongr. 
Flood, apibūdinęs Lietuvos pra
eitį ir įvykius nuo 1939 m, pla
čiau palietė Lietuvos partizanų 
kovas su okupantais.

Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį Senatas paminėjo vasario 
17 d. Kalbėjo senatoriai Lodge iš 
Mass., Lucas iš Illinois ir O’Con
ner iš Maryland.

Labai reikšmingus žodžius sa
vo kalboje pasakė sen. Lucas iš 
Illinois:

„Visiems amerikiečiams, ku
rie turi draugystės ir giminystės 
ryšius su Lietuvos gyventojais, 
leiskite man dar kartą pareikšti 
savo gilų įsitikinimą, kad atsi
ras būdas atstatyti Lietuvos 
laisvę, nepriklausomybę ir gero
vę, kurios tas kraštas tikrai už
sitarnavęs.“

Kongreso darbų knygoje, The 
Congressional Record, be minė
tų kalbų, perspausdinta kongr. 
Donohue ir Kennedy iš Mass, ir 
kongr. Garmata iš Maryland, 
pareiškimai. Taip pat ištisai 
perspausdinta generalinio Kon
sulo J. Budrio kalba, pasakyta 
Baltimorėje, Vasario 16 proga.

„Vienybė“
KRAVCENKOS BYLOS SPREN

DIMAS — BALANDŽIO 4 D.
Po paskutinių gynybos ir Krav- 

čenko kalbų teisėjas H. 
Durkheim pareiškė, kad spren
dimas bus paskelbtas balandžio 
4 d. Si byla prasidėjo sausio 
24 d. ir tęsėsi per du mėnesiu. 
Paskutiniame žodyje Kravčenko 
pareiškė, kad už laisvės idealus 
jis tol kovos, kol bus gyvas. 
Jis užmokėjęs už laisvę daug 
brangiau, kaip kuris kitas, o 
sprendimo laukia visi tie, kurie 
kovoja už laisvę. NYHT

VAŠINGTONE BUS SVARSTOMA VOKIETIJOS 
PROBLEMA

PASIRAŠIUS ATLANTO PAKTĄ, TRYS DIDIEJI APTARS VOKIETIJOS KLAUSIMUS. LON
DONE VYKSTA PASITARIMAI EUROPOS TARYBAI SUDARYTI. NAUJI SOVIETŲ VADOVY

BĖS PAKEITIMAI. RUOŠIAMA JUGOSLAVIJOS INVAZIJA

Šiuo metu į Vašingtoną kryps
ta visų žvilgsniai, nes ten kau
piasi gyvenamojo momento isto
rinės reikšmės aktualijos.

Balandžio 4-tąją, dalyvaujant 
prezidentui Trumanui, bus 
pasirašytas Atlanto paktas.

Į šias iškilmes nuvyko Vakarų 
Unijos valstybių užs. politikos 
vairuotojai, o taip pat ir Dani
jos, Norvegijos ir Italijos užsie
nių reikalų ministrai. Italijos 
užs. reik. min. grafas Sforza, pir
masis pasiekęs Vašingtoną, pa
reiškė, kad jis bus laimingas, ga
lėdamas padėti parašą po doku
mentu, kuris turės apsaugoti pa
saulį nuo karo.

Pasirašius Atlanto Paktą,

Lietuvių Mokslo Draugijos namai Vilniuje, Antakalnyje

Finansinė parama Pakto 
valstybėms

— BBC, III. 27. JAV karinės 
pagalbos įstatymas Atlanto Pak
to valstybėms per pirmuosius 
metus numato suteikti 1,2 mili
jardų dolerių vertės ginklų para
mą. Graikijai, Turkijai, Persijai 
ir Filipinams šis įstatymas nu
mato 660 milijonų dolerių para
mą.

— BBC, III. 30. Jau 10 valsty
bių ratifikavo Atlanto paktą. Tik 
Portugalija ir Islandija dar ne
padarė sprendimo.

— DPD, III. 29. Į Persijos įlan
ką atvyko pirmieji JAV laivai su 
ginklais, atveždami lengvųjų tan
kų ir lėktuvų.

— Beromiunster, III. 29. pra
nešė, kad Viduržemio jūroje prie 
Maltos vyksta 32 JAV karo lai
vų manevrai.

— BBC, III. 30. Birželio mėn. 
Vakarų Unijos karo laivynai 
vykdys bendrus karo pratimus 
šiaurės jūroje, Kanale ir Biska
jos įlankoje.

— DPD, III. 28. JAV karinis 
gubernatorius Vokietijoje pareiš
kė, kad Berlyno blokados panai
kinimas negalės sukliudyti vaka
rų Vokietijos valstybės įkūrimo, 
jeigu to norės vokiečiai. Jo nuo
mone, Potsdamo susitarimas 
amerikiečių daugiau nesaisto, nes 
rusai šį susitarimą yra daug kar
tų pažeidę.

— BBC, III. 30. „Oro tilto“ 
lėktuvai kovo 29 d. per 24 vai. 
pervežė į Berlyną 8.300 to prekių, 
skirtų tik vokiečių ūkiui. Tai 
sudaro 300 to daugiau, negu nor-

Komunistų nesėkmė Prancūzijoje
Paryžius, III. 28. Prancūzijos 

savivaldybių rinkimų galutiniai 
rezultatai parodė, kad vyriausy
bės koalicija, surinkusi 1181 vie
tą, rinkimus užtikrintai laimėjo. 
Stipriausia atskira partija yra 
gen. de Gaulle sąjūdis, surinkęs 
389 atstovus. Komunistai prave
dė tik 37 atstovus.

Norėdamos išjungti komunis
tus, daugelyje vietų vyriausybės 
partijos buvo susiblokavusios su 
de Gaulle sąjūdžiu.

Čekai teis papaneką
Netrukus Čekoslovakijoje bus 

teisiamas buvęs Čekijos atstovas 
prie JT Jan Papanek. Su juo 
dar bus teisiami Hubert Ribka, 
tautinis socialistas, Peter Zenkel 
ir dar 14 įžymių čekų, pabėgusių 
nuo bolševikų kartuvių ir radu
sių prieglaudą Anglijoje ir Ame
rikoje. NYHT

— BBC, III. 29. Maršallio pla
no administratorius Hoffmanas 
smarkiai kaltino Sovietus dėl 
noro užvaldyti visą pasaulį. Jis 
nurodė, kad Hitleris, lyginant jį 
su Politbiuru, yra tik menkas di
letantas. Politbiuras, neatsi
žvelgdamas į nieką, policinių 
valstybių pagalba siekiąs paverg
ti visą likusį pasaulį. Tik Mar- 

Vašingtone bus pradėtos 
svarstyti Vokietijos ir kitos 
svarbios tarptautinės proble

mos.
Sį kartą klausimų svarstymas 
bus daug paprastesnis, nes daly
vaus tik trys didieji. Prancūzų 
politinių sluoksnių tvirtinama, 
kad Bevinas, Šumanas ir Ache- 
sonas bandys surasti bendrą vi
siems priimtiną Vokietijos oku
pacinio statuto projektą. Po to 
seks paskutinių kliūčių pašalini
mas dėl planuojamos Vokietijos 
valstybės įkūrimo.

„Die Welt“ rašo, kad gerai in
formuotuose sluoksniuose teigia
ma, jog Vašingtone būsią aptar
ta: 1. Art. Rytų saugumas, ryšium 

malial reikalinga vakarų sekto
riams aprūpinti.

AMERIKIEČIAI DEMONS
TRUOS KARINĘ JĖGĄ

JAV armija, švęsdama Armi
jos dieną, balandžio 6 d. Vokieti
joje demonstruos savo jėgą di
džiausiame pokario parade.

Grafenwoehr poligone Bavari
joje 800 automobilių kolonoje 
bus mažiausiai 250 tankų. Tame 
parade taip pat dalyvaus ir JAV 
oro jėgos.

Šituo norima parodyti, kad 
Amerikos dalyvavimas Atlanto 
Pakte yra remiamas didėjančios 
jėgos. NYHT

ANGLIJA BUSIANTI ATOMI
NIŲ BOMBŲ BAZĖ, SAKO 

PLATTS-MILLS
Kovo 23 d. Anglijos parlamen

te nepriklausomas kairysis par
lamento narys Platts-Mills, kuris 
pernai buvo išvarytas iš Darbo 
partijos, pareiškė, kad JAV avia
cijos štabo viršininko gen. Hoyt 
Vandenberg paskutinio vizito 
Anglijoje tikslas buvo paruošti 
Angliją, kaip atominių bombų 
bazę puolamajame kare prieš 
Sov. Rusiją.

Šis pusiau komunistinio atsto
vo tvirtinimas buvo vyriausybės 
atstovų griežtai paneigtas. Avia
cijos sekretorius A. Henderson 
pareiškė, kad Vandenbergas vizi
tavo Britaniją, inspektuodamas 
JAV aviaciją Anglijoje. NYHT 

shallio planas išgelbėjęs vakarų 
Europą nuo komunizmo antplū
džio.

— BBC, III. 29. Sovietų dele
gatas ST Malikas reikalavo, kad 
Trieste būtų paskirtas guberna
torius. Britai ir prancūzai šį pa
siūlymą atmetė.

BBC, III. 29. Čekijoje buvo 
nuteisti 2 JAV armijos kariai, 
kurie paklydę perėjo į Čekiją. 
Jie buvo kaltinami šnipinėjimu 
amerikiečių naudai. JAV karinė 
valdžia dėl to pareiškusi griežtą 
protestą.

— BBC, III. 29. Londono ko
mentare apie padėtį rytų Euro
poje pasakyta, kad ten vyraująs 
teroras yra visiems gerai žino
mas. Rytų erdvei yra reikalinga 
kita politinė struktūra ir teisin
gumo supratimas. Pasauliui yra 
žinoma, kad rusai turi pasi
traukti iš dabar okupuotų sričių, 
ir tai turį įvykti taikingu keliu.

— DPD, III. 29. Indijos parla
mentas priėmė įstatymą, kuriuo 
amerikiečiai ir europiečiai prieš 
įstatymus sulyginti su indais.

— DPD, m. 28. Buvęs JAV 
ambasadorius Maskvoje gen. B. 
Smith iš pareigų pasitraukė ir 
perėmė 1-mos armijos vadovavi
mą.

su siūlomu Viduržemio pakto su
darymu; 2. Buvusių Italijos kolo
nijų klausimas, kurį turėtų iš
spręsti susirenkančioj! JT visu
ma; 3. Padėtis rytų Azijoje Ir 4. 
JAV padėtis Vakarų Unijos at
žvilgiu ir Jos įsipareigojimai Eu
ropai, pasirašius Atlanto Paktą.

Išvardintieji klausimai reika
lauja rimto sprendimo jau kelin
ti metai. Tik dėl Sov. Sąjungos 
obstrukcijos šios gyvybinės pro
blemos buvo atidedamos vis vė
lesniam laikui. Reikia tikėti, kad 
dabar, kai Vakarai jaučiasi gana 
tvirtai, šie klausimai bus paju
dinti iš mirties taško teigiamų 
kompromisų pagelba.

Ne tik už Atlanto, bet ir už 
kanalo vyksta labai svarbūs pa
sitarimai, liečią Europos ateitį.

Į Londoną susirinko dešimties 
valstybių atstovai, pasiryžę 

sukurti Europos Tarybą.
Pasitarimuose be Anglijos, Pran
cūzijos ir Beneluxo valstybių da
lyvauja trys Skandinavijos vals
tybės, Italija ir Airija.

Tikimasi, kad bus priimtas 
ankstyvesnis pasiūlymas, jog 
Strasburgas bus paskelbtas Eu
ropos Tarybą šiuo metu dar ne
baru Vokietijos priėmimą į Eu- 
dopos Tarybą šiuo metu dar ne
bus nuspręsta. Tai bus palikta 
vėlesniam laikui, kai bus sudary
ta vakarų Vokietijos valstybė.

Šie pasitarimai užsitęs apie dvi 
savaites. Europos Taryba turėtų 
susidėti iš Europos parlamento 
su 100 atstovų ir ministrų kolegi
jos iš 10 ministrų. Į Europos 
Tarybos ministrų kabinetą kiek-
vienas kraštas atsiųstų po 1 mi
nistrą, o parlamento atstovų 
skaičius sudaromas proporcingai 
kiekvieno krašto atstovaujamų 
gyventojų skaičiui. Šios Tarybos 
uždavinys būtų ūkinių ir politi
nių krypčių koordinavimas viso 
kontinento gerovei.

" Dauguma dalyvių yra bendros 
nuomonės, kad Į Europos Tary
bą būtų atsiųsti visų, išskyrus 
komunistų, partijų atstovai.

Maskvoje vėl įvykdytas svar
bus ministrų pakeitimas.

Buvęs karinių pajėgų minis
tras marš. N. Bulganinas at
leistas ir į Jo vietą paskirtas 
buvęs jo pavaduotojas marš. 

Vasilevskis.
Bulganinas ir toliau lieka min. 
pirmin. pavaduotoju ir Politbiu- 
ro nariu. Bulganinas, kuriam 
šiandien yra 53 metai amžiaus, 
1947 metais buvo perėmęs iš 
Stalino karinių reikalų ministe
riją. Maršalo laipsnį jis įsigijo, 
būdamas Žukovo armijos politi
niu komisaru.

Marš. Vasilevskis yra 47 mt. 
amžiaus karys-specialistas, sėk
mingai vadovavęs sovietų armi
joms šio karo metu. Jis vykdė 
1943 m. Voronežo operacijas ir 
vokiečių išvijimą iš Krymo. Jis 
taip pat vadovavo sovietų gene
raliniam štabui. Vasilevskis už
sieniui yra žinomas kaip gabus 
karys. Marš. Montgomery, lan
kydamasis Maskvoje, jį buvo pa
kvietęs į Angliją, bet Vasilevskis 
neatvyko.

Kovo 30 d. Maskva paskelbė, 
kad Vasilevskio pavaduotoju yra 
paskirstas marš, Sokolovskis, bu
vęs sovietų karinis gubernato
rius okupuotoje Vokietijoje. Šio
se pareigose Sokolovskis išbuvo 
nuo 1946 m. balandžio mėnesio. 
Vietoje Sokolovskio yra paskir
tas gen. Cuikovas, buvęs Tiurin- 
gijos gubernatorius, o karo metu 
vadovavęs 62 armijai prie Sta
lingrado.

Užsienis paskutinius sovietų 
vadovybės pakeitimus vertina, 
kaip Politbiuro narių atpalaida
vimą nuo kasdieninio darbo mi
nistrų postuose, kad jie galėtų 
atsidėti svarbesniems naujos ko
munizmo programos reikalams.

Vakarų Europoje ir toliau gau
nama žinių, kad Kominformas 
yra nusistatęs tvarkyti Tito. Jį
Išeities bazė prieš Jugoslaviją, \ 
rašo NYHT, yra Vengrija. Ven- *
grijoje karštligiškai vedama ne 
tik propaganda prieš neklusnųjį 
Kominformo atskalūną — Tito, 
bet ten taip pat kaupiamos ir ’ 
karinės pajėgos prieš Jugoslavi
ją. Vengrija, kaip ir Hitlerio 
puolimo planuose, turi suvaidin- ■ 
ti svarbų strateginį vaidmenį. 
Vengrijos daliniai artimajame 
Jugoslavijos pasienyje vykdo 
manevrus, o išilgai demarkacijos 
liniją sargybos buvo padvigubin
tos. Vengrijos pietuose yra įkur
tos agitacijos ir propagandos mo
kyklos, kuriose apmokoma apie 
% mil. slovėnų, serbų ir kroatų, 
gyvenančių pasienio srityse.

Laikraštis toliau rašo, kad, no
rėdami greičiau užbaigti pasiren
gimus Jugoslavijai apsupti, iš 
Vengrijos aviacijos bazių kyla 
sovietų lėktuvai ir skrenda į Ti
raną, Rumuniją, Bulgariją Ir 
pas Graikijos sukilėlius.
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Pabaltijo Universiteto trejų metų vargo ir 
kovos kelias

LIETUVIŠKOS KULTŪROS ŽIEDAI COVENTRY
LAIŠKAS IŠ ANGLIJOS / J. M. GOJUS

Š. m. kovo 14 d. suėjo lygiai 
treji metai, kaip Pabaltijo Uni
versitetas pradėjo savo akade
minį darbą. Treji metai — ne
ilgas laikas, betgi mūsų trem
ties gyvenime Vokietijoje tai iš
tisas amžius. Tiesą sakant, Pa
baltijo Universiteto istorijai 
reiktų pridėti nemažiau kaip 
pusmetį, nes universiteto orga
nizavimu imta rūpintis dar 1945 
metais, kai po kapituliacijos 
tremtinių kultūros darbui susi
darė daugiau galimybių ir buvo 
pradėta sparčiai steigti mokyk
las. Savasis universitetas ne 
tik turėjo duoti progos mūsų 
akademiniam jaunimui tęsti 
aukštuosius mokslus, bet ir aki
vaizdžiai rodyti svetimiesiems 
tremtinių kultūrinį pajėgumą.

Netrukus lietuvių, latvių ir 
estų pastangos šiuo reikalu bu
vo ne be britų įstaigų nurodymo 
suderintos į vieno bendro vi
soms trims tautoms Pabaltijo 
Universiteto Hamburge steigi
mą. Vietinės okupacinės val
džios atsiklausta Užsienių Reika
lų M-ja Londone atsakė nema
tanti kliūčių, jei steigiamasis 
Pabaltijo Universitetas būsiąs 
tik grynai švietimo, o ne politi
nė institucija. Dar po kurio 
laiko Pab. Univ. organizacinio 
komiteto pirmininkas gavo iš 
PW & DP (Britų Kontrolinės 
Komisijos Karo Belaisvių ir DP 
skyriaus) 1945. XII. 24 d. datuo
tą raštą, kuriame buvo patvir
tinti ankstybesni pasitarimai 
apie universiteto (Baltic Camp 
University) steigimą ir prašoma 
skubiai pateikti numatomojo 
personalo ir studentų sąrašus. 
Pagaliau 1946. I. 8—9 d. galima 
jau buvo sukviesti Hamburgan 
steigiamąją Pab. Univ. konfe
renciją, kuriai oficialaus pobū
džio suteikė jos atidaryme daly
vavę ir ją sveikinę britų karinės 
valdžios ir UNRRA’os atstovai. 
Konferencijoje susirinkę pabal- 
tiečiai profesoriai apsvarstė ir 
priėmė ligi šiol tebeveikiantį 
Pab. Univ. statutą, paremtą tri
jų tautybių lygybės principu. 
Taip Pab. Univ. buvo įsteigtas 
ir netrukus turėjo pradėti dar
bą. Deja, atidavus puikiuosius 
„Deutscher Ring“ rūmus Ham
burgo policijos įstaigoms, Pab. 
Univ. liko be pastogės, ir jo li
kimas visai apsiniaukė. Vis dėl
to’ tam tikro užsispyrimo paro
džius, pavyko gauti universiteto 
auditorijoms gerokai apgriautus 
Hamburgo miesto istorijos mu
ziejaus rūmus. Kovo mėn. jau 
galėjo važiuoti Hamburgan pir
mieji profesorių ir studentų 

' transportai. Nebenorint delsti, 
nes ir taip jau buvo sugaišta, 
kovo, 14 <L pradėtos reguliarios 
paskaitos. Pabaltijo Universite
tas tapo kūnu.

Sunki buvo pradžia: lėšų ne
buvo skirta, stigo laboratorijų, 
knygų, mokslo priemonių, bet 
ryžtingai ėmusis darbo, sugebė
ta didžiuosius trūkumus paša
linti: suorganizuoti kad ir ne- 
didžiausią, bet vertingą bibliote
ką, įrengti reikalingas laborato
rijas, anatomikumą, išleisti hek- 
tografiniu ar fotokopiniu būdu 
visą eilę paskaitų konspektų ir 
kitų studijoms reikalingų teks
tų, susitarti su Hamburgo uni
versitetu dėl naudojimos kai ku
riais jo institutais ir biblioteka. 
Žodžiu tariant, dirbti norintiems 
studentams suteikta galimybė ei
ti aukštąjį mokslą, kuris, nestin
gant patyrusio personalo, buvo 
išlaikytas neabejotinai akademi
niame lygyje.

Darbo sėkmingumą, deja, 
trukdė materialinės gyvenimo 
sąlygos, kurios Pab. Univ. sto
vykloje lyg tyčia buvo daug blo
gesnės kaip kitur. Antai, ham- 
burginis, vėliau ir pinneberginis 
(bent iš pradžių) maistas pateko 
priežodin ir plačiai pagarsėjo. 
Tad vienas kitas ir reikalingas 
universitetui žmoguj net iš An
glų zonos nesiryžo Įsijungti į jį, 
Kudirkos žodžiais betariant, dėl 
gardaus valgio šaukšto, tiesiogi
ne tų žodžių prasme.

-^Jįfis- dėlto, visos tos kliūtys ir 
sunkumai anaiptol nepalaužė 
Pabaltijo U-to, ir jis sėkmingai li
gi šiol tebeveikia. Deja, šalia 
neabejotino palankumo, be ku
rio Pab. Univ. juk ir nebūtų ga
lėjęs būti įsteigtas, vėliau gie
drią universitetinio darbo nuo
taiką retkarčiais sudrumsdavo ir 
priešiško nusistatymo pasireiš
kimai, netgi tikri pavojai pa
čiam universiteto likimui. Jau 
pirmaisiais metais tam tikro 
kartėlio įnešė nesuprantamas, 
nes anksčiau visai nekvestio
nuotas, oficialiųjų vietos įstaigų 
Pabaltijo Universiteto vardo 
vengimas, primetant DP Study 
Centre pavadinimą. Bet tai li
ko tik bespalvis kanceliarinis 
terminas, panašiai juk kaip re
gistratūrai nėra nei žymių pro
fesorių, nei garsių menininkų, 
nei žinomų visuomenininkų ir 
t. t., o tik DP numeris toks ir 
toks. Pabaltijo Universiteto 
vardas, kaip atitinkąs realią da
lykų padėtį, stipriai įsipilietino 
ir yra vartojamas ir čia pat Vo
kietijoje ir Amerikoje ir visur, 
kur tik pasiekė žinia apie Pab. 
Universitetą. Kaip būdingą 
smulkmeną galime suminėti, 
kad tas terminas pavartotas, 
pvz., aukščiausios britų valdžios 
Vokietijoje 1946. XII. 3 d. tele
gramoje vietos įstaigoms dėl 
Pab. Universiteto perkėlimo iš 
Hamburgo į Eggerstedto karei
vines prie Pinnebergo (... com
mander in chief... after careful 

consideration has decided that 
baltic university must be ac
commodated in eggerstedt bar
racks; ... baltic university must 
be kept in being). Panašiai ir 
britų užs. reikalų viceministeris 
Mayhew 1947. V. 23 d. Žemųjų 
Rūmų debatuose Pabaltijo klau
simais minėjo Baltic University, 
kuriam britų valdžia suteikusi 
galimybių. Pagaliau, pavadini
mas esmės nesudarė, nes į vi
daus tvarką iš viršaus nesiki
šant, ir mokslo planai ir pats 
darbas liko tikroje universiteti
nėje plotmėje.

Teko betgi universitetui ir la
bai rimtų pavojų pergyventi. 
Ypač paminėtini du. 1947. VIII. 
13 d. Pab. Universitetas gavo iš 
PW & DP instrukcijas, neoficia
liai jau kiek anksčiau žinomas, 
kurių skaudžiausi punktai buvo 
tie, kad studentų amžiaus riba 
nustatyta 25 m. ir kad turėjo 
būti pašalinti jau porą semestrų 
studijavę studentai. Tai, drau
ge su kitais nuostatais, faktiškai 
reiškė Pab. Universiteto likvida
vimą, nes jau kiek anksčiau bu
vo uždrausta priimti naujus stu
dentus. Padarius tačiau ener
gingų žygių, netgi Londoną pa
siekus, instrukcijos nebuvo vyk
domos. Padėtis atslūgo. Ilgai
niui, kitais metais, buvo leista ir 
naujus studentus priimti. Tik 
štai visai nelauktai ir nesupran
tamai ištiko universitetą naujas 
smūgis, vos jo galutinai nesu
griovęs. 1948. XI. 8 d. gautos 
instrukcijos, pagal kurias senie
ji, t. y. daugiau kaip semestrą 
universitete išbuvę, studentai li
gi 1948. XII. 31 d. turėjo būti ne 
tik pašalinti, bet ir į kitą sto
vyklą iškelti; bet ir kiti studen
tai tegalėjo likti ligi semestro 
galo, taigi ligi 1949. II. 28 d. Be 
to, iš algų lapo išbrauktiesiems 
profesoriams (algų lape beliko 
33, o pradžioje buvo 184) už
drausta dėstyti, ir jie taip pat 
ligi 1948. XII. 31 d. turėjo būti 
pašalinti iš stovyklos. Visa tai 
nedviprasmiškai reiškė Pab. 
Universiteto galą; XI. 29 d. at
vyko keli sunkvežimiai, kad iš
gabentų pirmąjį transportą pa
šalinamųjų studentų. Bet šiems, 
nors ir grasomiems, atsisakius, o 
taip pat neabejotinai užtarus 
įtakingiems Pab. Universiteto 
bičiuliams, nelemtosios instruk
cijos buvo atšauktos ir Pab. Uni
versitetui buvo leista sena tvar
ka veikti ligi 1949. IX 30 d.

Pavojui praslinkus, universi
teto darbas vėl įėjo į normalias 
vėžes. Universitetinis darbas, 

kaip žinome, yra mokslo tiria
masis ir mokomasis. Pab. Univ. 
veikla reiškėsi abiem kryptim. 
Nežiūrint lėšų stokos, sugebėta 
išleisti per 60 numerių „Contri
butions of Baltic University“ su 
įvairių mokslo sričių ilgesniais 
ar trumpesniais tyrinėjimais. 
Nemaža universiteto profesūros 
rašinių išspausdinta tremties 
spaudoje ir kitur. Betgi stam
besnieji darbai, likę rankraš
čiais, laukia patogesnių sąlygų, 
Neabejotinas Pab. Univ, nuo
pelnas yra tas, kad mūsų profe
sūra galėjo susikaupti mokslo 
darbui, neišsiblaškydama po gal 
ir pelningesnes UNRRA’os ar 
IRO raštines ir t. t. Mokoma
sis darbas buvo sėkmingai va
romas 8 fakultetuose, nuo 1948 
m. rudens septyniuose, nes che
mijos fak. buvo prijungtas prie 
matematikos - gamtos mokslų 
fak. kaip šio skyrius.

Nors Pab. Univ. gyvuoja dar 
tik trejus metus, bet dėl stovyk
linio gyvenimo sąlygų darant 
trumpesnes tarpsemestrines ato
stogas, š. m. kovo 16 d. galima 
buvo pradėti aštuntąjį semestrą. 
Taigi, jei vėl kylanti emigraci
jos banga, dėl kurios jau anks
čiau žymi senesniųjų studentų 
dalis nutraukė studijas, ir kitos 
priežastys nesukliudys, didesnis 
skaičius studentų jau galėtų 
baigti mokslą. Bet ir ligi šiol 
keliolika studentų, jų tarpe 5 
lietuviai, kurie anksčiau yra

Dr, Wheeler iš surinktų 18.000 
datų apie karus, karo žygius, re
voliucijas ir kultūrinius laimėji
mus išveda, kad tironai, despo
tai, diktatoriai visuomet pasiro
dydavo šiltaisiais periodais. To
kiais laikais valstybė virsdavo 
viskuo, o pavienis žmogus, indi
vidas nebetekdavo svarbos. Ti
ronijos visuomet įsigalėdavo šil
čiausiais metais. Beveik visi žy
mieji karo vadai, kaip Charle
magne, Vilius Nugalėtojas, Cln- 
giskanas, Napoleonas, siautėjo 
ciklų karštojoje dalyje. Štai ke
li šiltųjų periodų įvykiai: 550— 
520 m. Graikijoje tironai pasi
gavo valdžią. 80—90 metais po 
Kr. Romos imperatorius Domi- 
cionas pasiskelbė „dievu“ (ir 
pradėjo žiaurius žydų ir krikš
čionių persekiojimus. 430 me
tais Atila su savo hunais nu
siaubė Europą, palikdamas pe
lenus ir lavonus visoje eilėje 
valstybių. 1014 m. Bizantijos 
tironas Bazilijus II išbadė akis 
15.000 bulgarų karo belaisvių.

Kraštutiniai žiaurumai ir 
smurtas visuomet vyko šiltųjų 
metų periodais. Taip 11 šimt
mečio šiltojoje dalyje Afganis
tano nugalėtojas Mahmudas sur 
degino daug dešimčių tūkstan
čių indų. 16 amžiuje turkai at
liko panašų „žygį“, paraduoda
mi Balkanuose su pamautomis

studijavę tėvynės universitetuo
se, gavo Pab. Univ. baigimo pa
žymėjimus. Nemažas Pab. Univ. 
studentų skaičius gavo galimybę 
pereiti į vokiečių universitetus, 
kurie įskaitė Pab. Universitete 
atliktus dalykus; ir štai, pvz., 
du gabūs lięįūviaį'studentai, tik 
Pab. Universitete pradėję studi
jas, jau sugebėjo1 baigti viena
me vokiečių " universitete agro
nomijos mokslus. Iš užjūrio 
gautos žinios, kad keliems buv. 
Univ. studentams pavyko įstoti 
studentais į Anglijos ir Kana
dos universitetus: Pab. Univer
sitete atliktos studijos jiems bu
vo įskaitytos. Galima dar pri
dėti, kad vienas lietuvis Pab. 
Universitete įsigijo med. dakta
ro laipsnį. (b. d.)

Pinnebergictis

Vasario 16-ji 
Sao Paulyje

Lietuvos Konsulo Sao Paulyje 
p. A. Polišaičio iniciatyva sausio 
mėn. 20 d. įvyko Sao Paulo Lie
tuvių Organizacijų: Lietuvių 
Sąjungos Brazilijoje, Lietuvių 
Katalikų Sv. Juozapo Bendruo
menės, Lietuvių Katalikų Jauni
mo Sąjungos „Vytis“, Brazilijos 
Lietuvių Skautų, Lietuviškosios 
spaudos bei Lietuvių chorų at
stovų susirinkimas, kuriame nu
tarė Vasario 16-tosios dienos 
minėjimą bendromis jėgomis su
rengti Kudirkos pr. mokyklos 
salėje, Rua Lituania, 67, 1949 
metais vasario mėn. 20 d. 15 vai.

Minėjimas prasidėjo pamaldo
mis Šv. Juozapo bažnyčioje. 
Klebonas kun. P. .Ragažinskas 11 
vai. atlaikė iškilmingas mišias ir 
pasakė pritaikintą tai dienai pa
mokslą. Po to, apie 15 vai. lie
tuviai susirinko į Kudirkos mo
kyklą. Į minėjimą taip pat at
vyko ir latvių, estų bei ukrai
niečių kolonijų atstovai. Atvy
ko atstovas ir iš Sao Paulo Gu- 
bernatūros.

Minėjimą atidarė programos 
tvarkytojas p. H. Valavičius, 
trumpai apibūdindamas šios die
nos reikšmę ir jos programą. Po 
to, jungtinis Bendruomenės ir 
„Vyčių“ choras pagiedojo brazi
lų ir lietuvių himnus. Į garbės 
prezidiumą pakviesti: konsulas 
A. Polišaitis, kun. P. Ragažins
kas, Gubernatūros atstovas bei 
Latvijos, Estijos ir Ukrainiečių 
atstovai. Konsulas A. Polišaitis 
savo turiningoj kalboj pabrėžė, 
kad: „Vasario 16-tosios dienos 
aktas, paskelbtas Vilniuje, nėra 
bevertis, nublukęs popierėlis, 
bet tai yra mūsų tautos valios 
dokumentas, patvirtintas ir dar 
šiandien tvirtinamas mūsų tau
tos sūnų aukomis.“ Baigdamas 
savo kalbą, konsulas A. Polišai
tis pareiškė: „Minėdami 31 Lie
tuvos Nepriklausomybės paskel
bimo sukaktuvių metus, mes ti
kime, kad teisėtumas laimės ir 
Lietuva vėl bus laisva ir nepri
klausoma“'. Atsistojimu pagerb
ti žuvusieji už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Toliau ėjo 
sveikinimai ir J. Antanaičio pa
skaita. Susirinkusieji nutarė pa
siųsti Brazilijos Prezidentui ir 
Sao Paulo Gubernatoriui savo 
sveikinimus bei padėkos pareiš
kimą už tas simpatijas ir užuo
jautas,. kurias Brazilų valdžia 
yra parodžiusi šiuo sunkiu mo
mentu mūsų tautai.

Meninėje dalyje Bendruome
nės ir „Vyčių“ chorai, vadovau
jami p. p. Stankūno ir Girdaus- 
ko, padainavo po keletą daine
lių: „Lietuviais mes esame gi
mę“, „Oi liūdnas, liūdnas“, 
„Laisvės varpas“, „Išeivių dai
ną“ ir kitas. Solistai p. p. K. Am
brazevičius, J. Joteikaitė, Žibie- 
nė ir Laurinaitis dainavo solo. 
Panelė R. Kutkaitė ir vilkiukas- 
skautas Braslauskas padeklama
vo. Poetas Kl. Jūra paskaitė sa
vo eilėraštį bei lietuviai skautai 
ir skautės inscenizavo laužą.

ant iešmų tūkstantimis krikš
čionių galvų. 1530 metais įvyko 
hugenotų persekiojimas Prancū
zijoje, net Šveicarija buvo virtu
si tiranija. 1820 m. turkai iš
skerdė graikus, Bolivaras pasi
darė diktatoriumi. 1920 ir 1930 
m. absoliutinės valdžios įsigalė
jo Rusijoje, Ispanijoje, Italijoje 
ir Japonijoje. JAV New Deal 
irgi vadinamas bandymu ta pa
čia kryptimi. Gana prisiminti, 
kokių žiaurybių ir masinių žu
dynių Įvyko per tuos metus vi
sose tose diktatūrų šalyse...

Kai šiltieji periodai yra tarp
tautinių karų metai, tai šaltieji 
yra vidutinių nerimų-civilinių 
karų, revoliucijų, riaušių metai, 
— žmonių pastangos nusikra
tyti .uzurpatoriais, despotais, 
diktatūromis. Tai yra liberaliz
mo, individualinės laisvės pliti
mo metai, aiškių moralinių dės
nių metai. Šaltieji metai davė 
Linkolną, Liuterį, Kalvyną ir kt. 
Magna Charta buvo pasirašyta 
šaltųjų metų periode. Kreivei 
nuo šiltosios pradedant krypti į 
šaltąją, tiranijos ima byrėti.

Bičiulis iš Diepholzo rašo ir 
kartu priekaištauja: „Apsnūdo
te, jūs, ten Anglijoje, nieko apie 
jus negirdėti, nieko nematyti nei 
spaudoje, pagaliau jau ir jūsų 
laiškų negauname“.

Esame mes kalti, kad tylime, 
bet veikti veikiame, kiek mums 
mūsų išmintis leidžia, kiek gy
venamose sąlygose mūsų jėgos 
stengia, o kad neviskas atsispin
di mūsų spaudoje, tai čia gal 
kaltas ir mūsų lietuviškas kuk
lumas. O kad pamatytumėt, 
kad veikiame, noriu aprašyti 
bent paskutinių dviejų mėnesių 
mūsų viešus pasirodymus Co
ventry.

1. TAUTODAILĖS PARODA
Laimingu sutapimu į Coventry 

jau 1947 m. atvažiavo p. Dauno- 
ravičiūs, atsiveždamas kraitinu- 
kę su visokiais lietuviškais rank
darbiais, lėlėmis, medžio droži
niais ir kt. Daug kartų jis dė
liojo savo eksponatus ant angliš
kų stalų, stebindamas šeiminin
kus lietuviškų rankų mitrumu. 
Bet tai vis buvo po nedidelį 
kiekį. Pereitą vasarą atvažiavo 
jau su visu kraičiu ir p. Dauno- 
ravičienė. Susidarė pilna ko
lekcija.

Kilo sumanymas tą kolekciją 
plačiau išnaudoti. Susirišta bu
vo ir su D. Br. Lietuvių S-gos C. 
Valdyba, Buvo sutarta Coven
try visai plačiu mastu surengti 
parodą. Jau nuo ankstyvo ru
dens užplanavome šitokios paro
dos atidarymą padaryti vasario 
16 dieną. Reikia žinoti ne An
glijoj esantiems, kad Anglijoj 
planuojama ir reikia pradėti 
veikti labai iš anksto. Dėl to 
jau prieš keturis mėnesius pasi- 
rūpinom gauti padorią salę mies
to centre (Trinity Hall). Tai se
nas 16-to amžiaus įdomus pasta
tas, naudojamas specialiai paro
dų reikalams.

Visa kolonija buvo sustatyta į 
kojas. Vieni skubiai paišė de
koracijas, atnaujindami dažėm 
kraitinukes, tvoreles, naujinom 
apsitrynusius eksponatus. Kiti 
rinko eksponatus iš visų 
asmenų, kas tik ką nors gero

Dr. Vydūno
Laisvės Kovų Dalyvių S-gos 

Augustdorfo— Detmoldo Skyrius 
suruošė kovo 27 d. Dėtmolde Dr. 
Vydūno 81 metų sukakties mi
nėjimą. Ta proga buvo įteiktas 
Garbės Nario diplomas ir pasa
kyta sveikinimo kalbų. Mažo-

PRIĖMIMAS VASARIO 16-TO- 
SIOS DIENOS PROGA

Vasario 16 d. iš pat ryto Lie
tuvos Konsulatas Sao Paulyje 
pasipuošė Lietuvos trispalve. Po 
piet — tarp 17—19 vai. — kon
sulas A. Polišaitis Skandinavų 
Klubo salėse suruošė vietos lie
tuvių kolonijos atstovams bei 
Lietuvos draugams priėmimą, į 
kurį atsilankė: Sao Paulo Gu
bernatoriaus atstovas, Protokolo 
šefas Prof. Dr. Franchini Netto, 
Sao Paulo universiteto ir Sao 
Paulo miesto atstovai, konsulų 
korpusas su savo dekanu p. Ce
cil M. P. Cross Amerikos ge
neraliniu konsulu — priešaky, 
Baltijos Valstybių Bičiulių 
Draugijos garbės pirmininkas 
Dr. Synesio Rangel Pestana, Bra
zilų spaudos atstovai, kun. P. 
Ragažinskas, „Vyčių“ Sąjungos 
pirmininkas J. Krupavičius, Lie
tuvių Sąjungos Brazilijoje vice
pirmininkas M. Dantas, Prof. Dr. 
Cesarino jr. ir daug kitų garbin
gų svečių ir žymesnių tautiečių.

Trejetas valandų malonių šei
mininkų globoj prabėgo nepaste
bimai. Pasakyta daug gražių 
linkėjimų mūsų tėvynei Lietu
vai. Nemažą įspūdį padarė ir 
Sao Paulo Estado parlamento 
vasario 16-tosios dienos proga 
vienbalsiai priimtas ir konsului 
A. Pclišaičiui atsiųstas nutari
mas. pareiškiantis savo simpati
jas Lietuvai. Vytautas 

NUOSTABIOJI ARKTIKA
LAIŠKAS IŠ KANADOS PRERIJŲ

Rašo J. Pronskus

Šiltieji periodai visuomet iškelia 
valstybę, šaltieji gi žmogaus as
menį. Keletas pavyzdžių: 520— 
490 m. prieš Kr. Babilonija su
kilo prieš laukinį despotą Cam- 
byses; 100-80 m. prieš Kr. civi
liniai karai Romoje, Kambodi- 
joje, Ceilone, Sirijoje, Sicilijoje. 
Demokratiškiausios religijos 
įsteigėjas Kristus gimė ir mirė 
šaltajame periode. Antroji 18 

šimtmečio pusė buvo šalta ir jo
je įvyko Amerikos ir Prancūzi
jos revoliucijos. Tuo pat metu 
buvo revoliucijos ir civiliniai 
karai Rusijoje. Meksikoje, Sia
me, Indijoje, Turkijoje, Belgijo
je ir net Tahiti.

Vėl šaltajam periode šimtmetį 
vėliau socialinių reformų banga 
perėjo žemę. Rusijoje buvo pa
naikinta baudžiava, Japonijoje 
feodalizmas, Filipinai sukilo 
prieš Ispanijos valdžią, Korėjo
je prieš japonus. Darbo unijos 
pasiekė žymių laimėjimų Ame
rikoje, moterų teisės buvo iško
votos. Anglija išleido visą eilę 
reformų. Iš 50 žymiausių isto
rijoje valdovų, turinčių „didžių
jų“ vardą, 91,7% valdė šaltai

turėjo; treti intensyviai mokėsi 
chore ir tautinių šokių grupėj.

Vasario 16-tąją dieną visi 
švenčiame, nors tai ir darbo die
na. Ir daugumas darbdavių pa
rodė savo didelį palankumą.

Sv. Mišias atlaikė specialiai at
važiavęs kun. Kairiūnas iš Lei- 
cesterio.

Ir gražų pamokslą pasakė. 
Šviesiau akyse pasidarė. Vilčių 
padidėjo sulaukti tos palaimin
gos dienos, kada galėsime šią 
dieną švęsti savoj Tėvynėj...

Susirinkę į Trinity Hali, lyg 
ir nenorime tikėti, kad atvyks į 
mūsų šventę net pats miesto 
burmistras. Juk mes nepriskai- 
tom čia ir 200 lietuvių. Ir kas 
mes esam? Paprasti darbininkai, 
atkeliavę iš jiems nežinomo pa
sviečio. O čia burmistras yra 
didelė valdžia, o be to tai bur
mistras miesto, kuris priskaito 
netoli 300.000 gyventojų! Taigi 
ir Anglijos mastu jau didmiestis.

Į susirinkusius lietuvius trum
pai prabyla skyriaus pirminin
kas, pasveikindamas į šią šven
tę atvykusius D. Br. L. Sąjungos 
pirmininką p. Varkalą su ponia, 
„D. Britanijos Lietuvio“ Redak
torių p. Kaulėną, svečius iš Lei- 
cesterio, Birminghamo ir kt. 
Kalba p. Varkala, p. Kaulėnas... 
Renkasi svečiai... Štai fabriko 
direktoriai pasirodo vieni iš pir
mųjų. Iš viso susirenka per 150 
svečių iš įvairių anglų sluoksnių. 
Žadėtu laiku duryse pasirodo 
vidutinio ūgio senyvas žilas po
nas su aukso grandine ant krū
tinės. Tai pats Mayor of Coven
try Mr. W. H. Malcolm su po
nia. Iškilmės prasideda. Kal
bama anglų kalba. Kalba sky
riaus pirmininkas. Kalba Lietu
vos Ministerio Balučio atstovas 
p. Varkala. Iš jo kalbos sve
čiams aiškėja mūsų veidas, mū
sų padėtis, mūsų aspiracijos ir 
mūsų kovos. Lietuva liudija 
Apie viešpataujančias pasauly 
neteisybes,- klastas, apgaules. Ji 
kaltina galinguosius pažadų lau
žymu, žodžio nelaikymu, sutar
čių netesėjimu. Ji šaukiasi tie
sos atstatymo, laisvės gerbimo, 
teisių pripažinimo...

pagerbimas
sios Lietuvos Tarybos Pirminin
kas E. Simonaitis plačiai nu
švietė Dr. Vydūno kultūrinę 
veiklą Mažojoje Lietuvoje. Pats 
sukaktuvininkas kalbėjo tema: 
„Žmogus ir jo draugai“. Į mi
nėjimą Detmold an buvo atvykę 
ir Augustdorfo stovyklos lietu
viu.

Tos pačios dienos vakare 
Blomberge YMCA’os iniciatyva 
buvo suruošta baltų menininkų 
klube Dr. Vydūno paskaita su 
koncertine dalimi. Susirinku
siems estams, latviams ir lietu
viams kalbėjo dr. Vydūnas vo
kiškai „Die geistige Hygiene". 
Po paskaitos muzikas A. Vaičiu- 
lėnas paskambino Čiurlionio ir 
kitų muzikos kūrinių. A. Kr.

VLIK’O IR VYKDOMOSIOS' 
TARYBOS PIRMININKAI

sėkmingai lanko lietuvių kolo
nijas. M. Krupavičiui teko lan
kytis kolonijose apie New Yor- 
ką, o V. Sidzikauskui — apie 
Čikagą. Be New Yorko, Va
šingtono ir Baltimorės aplanky
ta Philadelpia, Masfetas, Newar- 
kas, Thomsonas —Marianopolią,; 
Lawrence, Haverhill, Cambridge, 
Norwood, Brocktonas, Vaterbu-) 
ry, Worcester, Patersonas, Elisa- 
betas. Šiuo metu pirmininkai 
lanko Kanados lietuvių koloni
jas.

PERMAINOS LTB CENTRO 
KOMITETE

Išvykus į JAV prof. I. Mali
nauskui ir M. Zidoniui, jų vie
ton buvo pakviesti kandidatai 
St. Šimoliūnas iš Hanau ir P. 
Žilys iš Seligenstadto. LTB

— Berlyno filmų bendrovė 
„Dena“ numato pagaminti filmą 
pagal Offenbacho operą „Hof
mano pasakos“.

siais metais. Iš 306 „gerųjų“ 
valdovų 90% valdė arba šaltai
siais arba pereinamaisiais iš šal
tųjų į šiltuosius metais.

Kaip šiluma ir šaltis veikia 
gyvus organizmus, Dr. Wheeler 
padarė bandymą su... žiurkė
mis. Žiurkių grupės buvo laiko
mos karštam, šaltam ir norma
liame ore. Karšto oro narvai 
buvo laikomi 90° F, šaltojo 55° 
ir „normalaus“ 75—85°. Rezul
tatas buvo toks, kad „šaltosios“ 
žiurkės buvo sunkiausios, svei
kiausios ir greit parodė sava
rankiškumo. Jos išmoko suras
ti praėjimus per joms užtaisytas 
kliūtis-labirintus per 13 bandy
mų, tuo tarpu kai „karštosios“ 
žiurkės sugebėjo tai pasiekti tik 
per 56 mėginimus. Tuomet 
Wheeler pratiesė elektros vielą 
tarp žiurkių ir maisto. Šaltosios 
žiurkės pasirodė daug drąsesnės 
ir nedelsdamos nerdavo per vie
lą, kad ir gaudamos elektros 
smūgį. Jos elgėsi atsargiau ne
gu „karštosios“. Sykį pralindu- 
sios pro vielą, jos tiek prisiės- 
davo, kad negreit joms berelkė- 
davo vėl lįsti pro vielą. Wheeler

Sveikina estai: Estijos Minis- 
teris p. Torma sveikina telegra
ma, estų atstovė p-lė Saarik 
sveikina jautriu žodžiu...

Prasideda koncertas. „Lietu
vą“ gražiu lietuvišku žodžiu de
klamuoja dramos artistė p. Di- 
kinienė. Svečiai, nors ir nieko 
nesuprasdami, įtemptai klausosi 
pirmą sykį girdimos skambios 
lietuvių kalbos. Išeina vyrų 
choras baltais marškiniais su 
juostomis. Džekčioriaus diri
guojamas jis padainuoja 3 skam
bias dainas.

Seka 3 tautiški šokiai, mišrių 
porų atliekami. Pritarimas di
delis. Koncertą užbaigią mišrus 
choras (apie 25 asmenų). Visų 
akį veria gražiai išsirikiavę tau
tiniai žiurstai, kiklikai, sijonai, 
juostos... Nenuobodu žiūrėti ir 
į tylintį chorą. Užtraukia „Stik- 
liukėlį“, „Valiok dalgele“, „Kur 
bėga Šešupė“... Baigia, bet cho
ras nesiskirsto.

Žodį taria miesto bur
mistras. Jis sveikina lie
tuvius jų šventės proga. 
Džiaugiasi gražiu koncertu. 
Sveikina čia radusius prieglobs
tį, linki grįžti laisviems į laisvą 
tėvynę. Kalba ■ laisvai, su sąmo
jum, dažnai katučių nutraukia
mas. Anglų svečių tarpe taip 
pat nyksta oficialumas, atsiran
da kažkokia šiluma, artumas.

Perkirpdamas kaspiną, bur
mistras oficialiai atidaro parodą. 
Visu smarkumu dirba foto-re- 
porteriai: ir „Birmingham Mali“ 
(kaimyninio milijoninio miesto 
organas) ir „Coventry Evening 
Telegraph“ reporteriai šį jiems 
įdomų momentą gražiai užfiksa
vo. Rytojaus dieną ši foto nuo
trauka papuošė pirmą mūsų 
miesto organo puslapį su įrašu: 
„Savo pačių pasigamintais tau
tiniais rūbais pasipuošę Lietuvių 
Draugijos Coventry nariai vakar 
pirmą kartą viešai pasirodė 
mieste. Švęsdami Nepriklauso
mos Lietuvos metinę šventę, jie 
surengė rankdarbių parodą, ku
rią, perkirpdamas kaspiną, ati
darė miesto Burmistras, Coun
cillor W. H. Malcolm.“

Šiai dienai prisiminti burmis
trui įteikiama prof. Baltrušaičio 
„Lithuanian Folk-Art“ knyga su 
specialiu įrašu, o poniai — lie
tuviška lėlė.

Paminėtina, kad prie parodos 
rengimo prisidėjo ir lietuvių 
draugai anglai. „Courtaulds“ 
milijardinė pasaulinė firma, kur 
lietuviai Coventry daugiausiai ir 
dirba (80 žmonių), rėmė parodos 
rengimą ir moraliai ir materia
liai. Stalams dekoruoti, scenai 
papuošti davė apie 700 metrų 
šilko: juodo, žalio, raudono. Už
tat pati paroda tik įėjus į salę 
švysteli Į akis savo turtingumu, 
puošnumu, net prabanga. Tas 
pats daiktas, paguldytas ant juo
do šilko, įgauna ryškesnį atspal
vį ir pats pasidaro lyg vertin
gesnis. Specialūs elektros aba
žūrai, kurie dengia parodos sta
lus, irgi gauti iš fabriko su vi
sais elektros įrengimais. Geres
nio apšvietimo ir įsivaizduoti 
negalima. Jame ryškėja visos 
mūsų gražių rankdarbių detalės, 
matyti kiekvienas siūlelis, kiek
viena kripė, kryželis. Nepra
puola nė viena smulkmena.

Fabrikas atsiuntė parodai apie 
100 lajjų kartono įvairiems rei
kalams, o jo gauti čia ne taip 
lengva, ir brangu. Pagalba bu
vo teikiama ir įvairiais kitais 
būdais: telefonas, raštų paruoši
mas, fabriko sekretorės pagalba 
ir kt.

Prasideda parodos apžiūrėji
mas.

Kiekvienas lietuvis jaučiasi 
šiandien šeimininku ir rūpestin
gai, kiek leidžia jam jo anglų k. 
rezervai, patarnauja savo žinio
mis gausiems svečiams.

Paroda buvo gražiai sukompo
nuota. Eksponatai pagal tam 
tikrą planą, laikantis įvairumo, 
patrauklumo ir propagandinio 
principo, išdėstyti ant stalų, iš
kabinti ant sienų ir nišose.

padarė išvadą, kad šaltai gyve
nančios žiurkės yra labiau ne
priklausomos.

Apie 1952 metus oras trumpam 
laikui iš šalto pasuks į šiltą, jei 
praeitis tikrai pasirodys besi
kartojanti. Kadangi šiltieji pe
riodai visuomet buvo tarptauti
nių karų periodai, tai tie metai 
gresia tam tikrais pavojais. Ka
ras su Rusija tuo metu yra la
biausiai galimas. Tačiau, (anot 
Dr. Wheelerio, jei per tą slenks
tį persirisime be naujo pasauli
nio sukrėtimo, tai pasaulis gali 
būti saugus maždaug visą pus
šimtį metų. Apie 1980 metus 
kreivė rodo nepaprastai šalto ir 
sauso oro periodą, ir nuo 2000 
metų kreivė vėl pradės krypti į 
šiltąjį periodą. Tokiu pereina
muoju periodu pasaulis turi sa
vo „aukso amžių“ — visapasau- 
linis kultūros atgimimas, išmin
tingų ir humanistiškų valdovų 
iškilimas ir, galimas daiktas, 
Pasaulinės Valstybės įsteigimas. 
Tokią Istoriją pranašauja Dr. 
Wheelerio surinktasis 5.000 svarų 
rašytinės medžiagos archyvas su 
65.000 pavyzdžių, pradedant ak
mens amžiais ir baigiant mūsų 
laikais. Autorius ir jo pasekė
jai tvirtina, kad nuo Mozės lai
kų tie ciklai buvo nepaprastai 
tikslūs, ir jis tikina, jog ir atei
tyje jie nebus kitokį. (Pabaiga)

Centrinis stalas ryškino tauti
nę idėją: dvi lietuvaitės tauti
niais drabužiais, ant juodo sky
do „Vytis“ — lekiantis Lietuvos 
raitelis (ekspresingas Vainausko 
darbas). Čia pat lėkštės iš me
džio degintos, inkrustuotos, rai
žytos dėželės, portsigarai, ginta
rai, lietuviški pinigai. Juostomis 
perpinta, audiniais atidalinta. 
Marga, gražu. Visur nori akis 
pasiganyti. O pryšaky vėl mo
numentalus Vainausko darbas — 
šv. Jurgis. Kitoj pusėj jo smul
kesni darbai. Sportininkas,, .gal
va. Gale centrinio stalo stovi 
dvi vėliavos: lietuvių ir anglų, o 
tarp jų — žemės rutulys ir Dy- 
pukas su lagaminėliu rankoje ir 
kupriniuke ant pečių — drožia 
aplink pasaulį. Norisi pridėti 
parašą: „Per pasaulį keliauja 
žmogus“...

Šita maža kompozicija vaiz
džiai parodo mūsų tragišką būk
lę ir priverčia susimąstyti ir sve
čią anglą...

Bet rimtą nuotaiką išblaško 
dvi mažytės figūrėlės, čia pat že
mai stovinčios — „susitikimas 
dviejų kūmučių turguje“. Pui
kiai pagautas momentas, neme
luotai nutvertos išraiškos. Tai 
tikras atrakcijonas.

Toliau ir vėl rimti, ilgas va
landas dirbti darbai. Vilnonė, 
žalia lovatiesė. Šalia jos ruda. 
Tik jos dvi ir atstovauja turtin
gus, neišskaičiuojamais raštais, 
įvairiomis nytimis Lietuvoje pa
liktus tūkstančius tokių lovatie
sių. Ir kada pasakai anglui, 
kad tokių audinių Lietuvos ūki
ninkas turi dešimtimis ir naudo
ja jas kasdieniniam reikalui, jis 
kraipo galvą ir aiškiai matyti, 
kad jis nenori tikėti, ir galvoja: 
„kaip gali tokį meninį daiktą 
kasdien vartoti“.

Tas pats pasikartoja ir su 
rankšluosčiais. Jų daug čia yra. 
Ir vėl anglas nenęri tikėti, kad 
jie buvo daromi kasdieniniams 
savo reikalams.

„Juk galėjot nusipirkti“ — 
priekaištingai jis pasako.

Taip, mes patys nežinojom, ką 
mes turim ir ką naudojam.

„Lietuvos auksas“ — rodom į 
gintaro karolius, apyrankes.

Ir vėl uždominuoja Vainausko 
darbai — ir prie jų charakterin
gi užrašai: „Pabėgimas nuo pik
to 1-me šimtmety“, „Pabėgimas 
nuo pikto 20-am šimtmety“ — 
du sunkūs didelio formato barel
jefai — šv. šeimyna bėga į Egip
tą ir dypukas lietuvišku vežimu 
bėga per bombarduojamą ir 
griūvantį miestą.

„Tokių darbų mes nematėm"— 
prisipažįsta medžio specialistas. 
O iš šonų „Prisikėlimas“ ir ne
žinomo autoriaus Kristaus galva 
erškėčių vainiku vainikuota-ir 
su užrašu „Jėzau Kristau, gelbėk 
mūsų šalį“ (lėkštėje). Ši lėkštė 
šiuo metu yra St. Ogsburg’o baž
nyčios. klgbono kun. Griffin'o 
nuosavybė (p. Daunoravičienės 
dovana).

Toliau visas kampas lietuviš
kų kryžių — atsivežtų iš Vokie
tijos įv. stovyklų ir čia p. Mise
vičiaus darytų. ■ Sustoja anglai 
ir nežino kuo daugiau stebėtis: 
ar lietuvių religingumu, ar jų 
meniškumu.

Atskiras stalas skirtas mezgi
niams, siuvinėjimams, juostoms, 
pirštinėms, kaklaraišiams. Ski
riasi savo darbu p. Gailiūnienės 
austos juostos, p. Aleksienės siū
ti divonėliai, p. Ramašauskienės 
rankdarbiai, p. Vaišvilienės, p. 
Rumšienės mezginiai... Nišoje 
gražiai sukomponuotos „pabaig
tuvės“. Gražūs lietuviško kaimo 
vaizdai. Horizonte raudonuoja 
bažnyčia, šalia mėlynuoja eže
ras, o čia pat rugių gubos... Ku
rias pabaigę statyti traukia na
mo su rugių vainiku... trūksta 
tik dainos. Iš gryčios išėjęs šei
mininkas su šeimininke sutinka 
kirtikus ir griebikes. Stovi alaus 
bačkutė. O pro klėtį, pro tvo
ras vaikų nosys... Tą viską at
vaizduoja per porą dešimčių lė
lių. Lėlių šioje parodoje yra per 
50. Jos eina sargybas ant visų 
stalų. Ir kiekviena vis kitokia. 
Vaizdas nuo jų dar margesnis, 
dar gražesnis.

Būrys lėlių mosuoja nosinaitė
mis ir sako „ligi pasimatymo“.

Piešti plakatai duoda pagrin
dinį supratimą apie Lietuvos is
toriją, kultūrą... Salia Europos 
žemėlapis su išskiriamai dažyta 
Lietuvos teritorija.

Dar pradėtas siuvinėti senas 
maišas, kuris sukelią nemažesni 
lankančiųjų dėmesį, nes yra pro
cese. .. ir... Kauno miestas ir 
laivas butely... Sustoja ir lau
žo galvą, „o kaip čia jis Įdėtas“. . 
Ir ieško, ar ne sudaužyta bonka 
(p. Galinio nuosavybė).

Viena siena nukabinėta pa
veikslais. Ant juodo šilko, bal
tuose rėmuose meniškos foto 
nuotraukos. P. Augustino me
niški darbai!

Jų čia yra apsčiai. Jų yra vi
suose skyriuose, bet čia jų ke
liasdešimt sukoncentruota viena
me skyriuje. Vilniaus bažny
čios. .. Lietuvos įvairių vietų 
bažnyčios... Kauno vaizdai... 
kryžiai ir koplytėlės... vargo 
mokykla... įvairios žmonių gru
pės. ..

Foto nuotraukos duoda plates
nius Lietuvos vaizdus ir parodo 
ir lietuvio ne tik paskutinio 
šimtmečio užsimojimus.

Prie šių paveikslų dar reikia 
paminėti du nedideliu p. Gure
vičienės paveikslu, padarytus 
Coventry.

Čia pat ir spaudinių in exile ' 
stalas. Per tuos trejus metelius 
vis dėlto daug išleista. Domi
nuoja Vizgirdos leidiniai. ’

Paskutinė niša priklauso es
tams. (b. d.)
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skubotam reikalui atlikti emigra- IŠ DAKTARO VYDŪNO ATSIMINIMŲ

Tremtyje mes suradome dau
gybę įvairiausių formų išreikšti 
mūsų paliktosios šalies ilgėsi- 
Mes kūrėme chorus bei tauti
nius ansamblius, mes prisiminė
me liaudies šoklus ir liaudies 
dainas, ir pradžioje visa tai bu- 

—< vo nauja ir gražu — ir mums 
patiems, ir mūsų globėjams, ir 
svetimiesiems. Šituo mes gyve
nome beveik ketverius metus, 

_„bet nuolatinis šito kartojimasis 
nublukino mūsų akyse pirmykš
čius ' (Spūdžius ir nuotaikas.

Reikėjo surasti kas nors nau
ja ir dar nebūta, ir šitai nebu
vo lengva: stovyklos mažėjo, pa
jėgiausi žmonės išvažinėjo į to
limas šalis. Tremties užsitęsi- 
mas ir netikras rytojus kai kam 
ir nuotaiką sudrumstė. Be to, 
mūsų ilgesys nemažėjo, joki vė
jai neįstengė apnešti jo dulkė
mis, tik, Viešpatie, kokias gi 
naujas tautines formas galima 
buvo duoti mūsų naujiems me
niškiems pasireiškimams, jeigu 
jau žydėjimo laikotarpis praėjo 
ir meninės pajėgos išsklaidytos 
po visą pasaulį?

Iš šitos perspektyvos naujasis 
mūsų foto meno meisterio V. 
Augustino sumanymas, apie ku
rį čia noriu tarti keletą žodžių, 
mums ypatingai džiugus ir svei
kintinas.

Sitai prasidėjo tada, kai Špa- 
kenbergo lietuvių stovykloje bu
vo planuojamas Vasario 16-tosios 
minėjimo koncertas. Vytautas 
Augustinas atėjo su nauju ir 
kukliu sumanymu — projekci
nio aparato pagalba nuspalvin
tais depozityvais parodyti ekra
ne paliktosios Lietuvos vaizdus, 
palydint juos choru, muzika ir 
žodiniu montažu. Įspūdis buvo 
nepaprastas: prieš lietuvių akis 
vėl stojosi senasis paliktas gyve
nimas, Lietuvos kalnai, kloniai, 
miškai ir miestai, naujakurio 
ūkiai, senosios motinos, pilys ir 
pakelės kryžiai. Šiems vaiz
dams vienas kitą sekant, salėje 
— įtempta tyla, retkarčiais per
traukiama’ graudaus kūkčiojimo. 
Prieš mūsų akis vėl buvo gyvo
ji Lietuva, ne mūsų vaizduotės 
padaras, bet kalbanti į mus visu 
savo grožiu, romantika ir puoš
numu.

Tai buvo pirmieji šios rūšies 
bandymai, tačiau mačiusiųjų jie 
buvo sutikti su tokia vidujine 
šiluma ir nuoširdumu, kad tas 
davė akstiną Vytautui Augusti- 

■ nui naujiems sumanymams. Jis 
užsidarė savo kuklioje laborato
rijoje, ir po kelių savaičių 
įtempto darbo šiandien jis jau 
turi apie 200 depozityvų su Lie
tuvos vaizdais, kuriuos pirmiau
sia žada parodyti špakenbergo

stovyklos gyventojams. Vėliau 
su šitais vaizdais jis planuoja 
apvažinėti didesniąsias Britų 
zonos lietuvių stovyklas, o jeigu 
sąlygos leis, užkliūti ir į Ameri
kiečių zoną.

Vytautą Augustiną, kaip foto 
meno meisterį, pristatinėti mūsų 
visuomenei nėra reikalo, jo me
niškos nuotraukos visur kalba 
už jį. Šia proga tik norima pa
žymėti, kad šalia savo tiesiogi
nio darbo jis yra ir puikus spal
vų derintojas. Šitą jo meno 
bruožą turės pripažinti visi, ku
rie matys jo naujuosius Lietu
vos vaizdus. Depozityvų spalvi
nimas reikalauja ypatingo 
kruopštumo ir atsidėjimo, tačiau 
po V. Augustino teptuku pilki 
fotografiniai vaizdai įgauna ža
lumą, šilimą, reljefus, dangaus 
mėlynę, pievų margumą ir tau
tinių drabužių spalvų derinį.

Savo 200 paveikslų seriją V. 
Augustinas yra sutalpinęs į vie
nos dienos rėmus. Pradedama 
ankstyvo ryto vaizdais Lietuvos 
kaime — su visa saulės patekė
jimo romantika, žąsimis, gena
mais gyvuliais ir. piemenimis. 
Rvtui linkstant i dieną, prasi
deda įvairūs darbai laukuose. 
Toliau daroma plati kelionė po 
visą gražiąją Lietuvą. Ir čia

prieš žiūrovo akis prabėga mūsų 
senovės paminklai — pilys ir 
piliakalniai, praslenka meniš
kieji pakelės rūpintojėliai, su 
pasididžiavimu iškyla mūsų jau
nosios kultūros atsiekimai: nau
josios mokyklos, įvairių įstaigų 
ir įmonių puošnūs pastatai; pra
slenka spalvinga ir žavi Lietu
vos gamta su mėlynaisiais eže
rais, žaliomis giriomis, Nemunu 
ir margaspalviais laukais; kaip 
neužmirštamas sapnas iškyla 
mūsų didieji miestai Kaunas ir 
Vilnius; praslenka mūsų gražioji 
Nida, Lietuvos pajūrio kopos ir 
daugelis kitų visokiausių mūsų 
krašto puošmenų. Serija baigia
ma romantiškais Lietuvos saulė
lydžiais. Ir visa tai perduoda
ma tikromis spalvomis ir preci
zišku ryškumu. Spektaklis 
trunka apie dvi valandas, ta
čiau laikas praslenka tarsi vie
na minutė, ir ilgai dar po to 
akis ir širdis gyvena tuo, kas 
buvo matyta ir širdimi pergy
venta.

Ruošdamasis emigracijai į 
JAV, V. Augustinas tikisi nusi
vežti visa tai J užjūrius ir gyvai
siais vaizdais pademonstruoti 
mūsų broliams Amerikos lietu
viams tikrąjį Lietuvos veidą.

J. Kr.

elnius formalumus Vokietijoje, 
buvo kreiptasi į Sąjungos Cen
trą prašant kiek sutrumpinti 
gastroles. Pagal pirmykštį pla
ną buvo numatyta sugrįžti iš 
Anglijos balandžio 5 d., bet 
D.B.L. Sąjungos Centras numa
tė menininkus užlaikyti dar 
kiek ilgiau, nes dar buvo ruošia
ma keletas svarbių koncertų, 
kuriems nebuvo pavykę anks
čiau gauti salių: Cardiff'e, Man- 
chesteryje, Derby. Išbraukus du 
jau paskirtus koncertus — vie
nas iš jų Yorke su anglų mene- 
džeriumi — buvo galima atkelti 
menininkų išvykimą į kovo 29 d.

Iš viso buvo 29 koncertai, iš 
15 — Britų Arts Counciliui, o 
— D.B.L. Sąjungai.

(3)
Naujasis šimtmetis pasižymė

jo karų sukilimu. O tai labai 
veikia žmones. Pirmasis Pasau
linis karas tiesiog sukrėtė žmo
niją. Žymiai pakito didiųjų 
tautų gyvenimas ir jų santykiai. 
Žmoniškumo klausimai ryškėjo. 
Mažosios pavergtos tautos dar 
gyviau subudo tautiškam gyve
nimui. Ir aš buvau vertiamas 
labiausiai rūpinties apskritai 
žmoniškumo klausimais.

Tiesa, veikiai po 
šimtmetio pradios buvau 
tas į theosofišką sąjūdį
Tilžėje taip pat susikūrė to są
jūdžio mažas būrelis, ir 
teko jame kalbėti.

II. VEIKIMAS PASAULIO VYKSMŲ UŽPLŪDIME

naujojo 
įtrauk- 
Vokioj.

jų
14

Prof. A. Einštein’ui 70 metų

man

Musų solistai grįžta iš Anglijos
Po didžiojo koncerto Londone, 

į kurį buvo atsilankę ir BBC ir 
Coventgardeno operos atstovai, 
netrukus D.B.L. Sąjunga gavo 
raštą iš BBC, kad I. Nauragis 
kviečiamas dainuoti Londono 
radiofono; belieka tik susitarti 
dėl datos. Pradėjus tartis, pa
aiškėjo, kad visas laikas iki ba
landžio mėn. 15 d. jau užimtas. 
P. Nauragis sutiko palaukti even
tualiai iki tos datos ir prašė, 
kad būtų pabandyta jo pasirody
mą įterpti iki to laiko. Po il
gesnės pertraukos radiofonas at
sakė, kad reikalaujamu laiku 
jam nepavyko Nauragio įstatyti 
į programą, bet prašė pranešti, 
kada jis vėl bus Anglijoje. Raš
te buvo paminėti galimumai 
ateityje ir kitiems mūsų solis
tams.

Coventgardeno opera kreipėsi 
telefonu į D.B.L. Sąjungą, klaus
dama, kurias operas jaunas lie
tuvių tenoras (Baranauskas) ga
lėtų dainuoti angliškai. Buvo 
duotas atsakymas, kad šiuo tar
pu jis nė vienos operos angliškai 
nemoka, bet esant rimtam pa
siūlymui galėtų maždaug 3 mėn. 
laikotarpyje išmokti anglų kalba 
vieną ar dvi operas, pagal užsa
kymą. Kartu buvo paaiškinta,

1933 metų Vokietijos emigran
tas radęs prieglaudą JAV uni
versitetiniame mieste Princeton, 
N. J., prof. Albert Einstein šven
čia 70 m. amžiaus sukaktį. Gy
vendamas JAV-se jis per 10 
metų buvo „Institute for Ad
vanced Study“ direktoriumi. Sis 
institutas išgarsino ir patį Prin- 
cetono miestą, nes jame buvo 
susispietę eilė pasaulinio garso 

, mokslininkų. Tačiau nuo 1945 
metų jis dirba tik tyrinėjimo dar
bus. Jis, be to, yra ir aistrin
gas smuikininkas mėgėjas ir 
kiekvieną dieną, prieš pradėda
mas rašinėti begalines matema
tikos formules, visą pusvalandį 
smuikuoja. Iš dailiosios litera
tūros jis nuolat skaito tik Šeks
pyrą, Sofoklį ir Dostojevskį.

— Kovo 22
nuo garsaus
Anton van Dyck gimimo. Jis gi
mė 1599 m. kovo 22 d. Antverpe
ne ir gyveno 30 metų karo laiko
tarpyje. Jis mirė, palyginti, jau
nas (43 metų), tačiau spėjęs pa
garsėti ypač karališkųjų šeimų 
portretais.

— Šiais metais sukanka 150 
metų nuo žymaus rusų poeto 
Puškino gimimo. Šią sukaktį 
Maskva ruošiasi iškilmingai pa
minėti. Ta proga Leningrado 
opera numato pastatyti Glinkos 
operą „Ruslan“ ir Mussorgskio 
„Borisas Godunovas“. Taip pat 
numatoma išleisti ir visus Puški
no raštus.

— Vykdydama vaikų globos 
programą, UNESCO Prancūzijoje 
50-čiai našlaičių įrengia poilsio 
namus, kuriuose galės atosto
gauti įvairių Europos kraštų ka
ro našlaičiai.

d. sukako 350 metų 
olandų dailininko

im-

Lietuviškai angliškas žodynas
Jau kiek seniau skelbtasis 

Lietuviškai angliškas žodynas, 
paruoštas V. Pėteraičio, paga
liau pasirodė. Išleido jį M. Sut- 
kevičius Miupchene. Tai stam
boko formato (ne kišeninis), 569 
psl. apimties, geram popieriuj ir 
įrišime išleistas žodynas, kai
nuojąs pavieniui DM 25,— (už
sisakant grupėm ir mokyklai iki 
DM 18,—).

Tokį, palyginti, stambų žody
ną ruošiant, darbo buvo padėta 
nemaža.
liaus
Vokiškai 
randame 
čių atskirai atžymėtus žodžius. 
Būtų buvę gera turėti kirčiuotą 
lietuviškąją dalį, bet dar svar
besnis dalykas žodyne būtų an
gliškų žodžių ištarimas, kurio

Čia, kaip ir V. Gai- 
neperseniai išleistam 

lietuviškame žodyne, 
įvairių įvairiausių sri-

čia stinga. Jo autorius tyčia 
nepridėjęs, vengdamas per dide
lio išsiplėtimo, galinčio knygą 
dvigubai padidinti. Tad mažiau 
žinomų, rečiau vartojamų žodžių 
ištarimui teks turėti Angliškai 
lietuviškąjį žodyną, kitų autorių 
prieš kurį laiką išleistą, kol tas 
pats autorius, tikimės, paruoš 
tokią pat vertingą Angliškai lie
tuviškąją dalį, kur angliškųjų 
žodžių ištarimas jau turėtų būti 
būtinai pridėtas.

Šis žodynas patartina įsigyti 
visiems, kurie tik turi kokio 
reikalo su anglų kalba, o ypač 
kurie jau ruošiasi emigruoti į 
anglosaksų kraštus. Jie turės 
taip pat gerą lietuvišką žodyną, 
kuris, esant svetimuos kraštuos, 
kartkartėmis darysis svarbesnis 
ir vertingesnis. A.

su galimumu atsigabenti
Toks pasiūlymas, pa- 

aiškias sąlygas, galėtų, 
pakeisti visų, ar kai ku-

kad pasiūlymas turėtų būti grei
tas ir konkretus, surištas su 
kontraktu ir aiškiomis sąlygo
mis, nes mūsų solistas numato 
tuojau emigruoti į Ameriką. 
Coventgardeno operos žmonės 
atsakė, kad šį reikalą apsvars- 
tysią ir atsakysią raštu.

Britų Arts Council pareiškė 
D.B.L. Sąjungai savo padėką už 
puikiai pavykusius koncertus ir 
pranešė, kad pranešimai iš vie
tų buvę „most enthusiastic“ Jie 
norėtų jau dabar susitarti dėl 
didelio skaičiaus panašių operi
nių koncertų kitiems metams. Į 
tai Art Counciliui iš D.B.L. Są
jungos irgi buvo atsakyta, kad 
esamomis sąlygomis galėtų būti 
kalba tik apie 1—2 metų kon
traktą 
šeimas, 
tiekus 
galbūt,
rių solistų nusistatymą ir sulai
kyti juos nuo emigracijos į JAV. 
Arts Councilio atsakymas buvo, 
kad jie, dar nežinodami savo ki
tų metų biudžeto, dabar negalį 
susirišti; kontraktai ilgam laikui 
jų iš viso nepraktikuojami.

Dėl kito sezono pareiškė susi
domėjimo mūsų solistais ir kai 
kurios žinomos anglų privačios 
koncertų agentūros.

Taigi perspektyvų mūsų me
nininkams vis dažniau gastro
liuoti Anglijoje ir pagaliau ten 
įsikurti palaipsniui atsiranda; 
čia ypač didelės reikšmės turė
tų platesnis bendradarbiavimas 
su Arts Counciliu, kuris turi di
delę įtaką į beveik visas muzi
kines institucijas. Tačiau ne
sant šiuo metu jokių greitų ir 
konkrečių pasiūlymų ir priartė
jus beveik visiems menininkams 
emigracijai į JAV, visi planai 
dėl Anglijos savaime atpuola.

Po didžiojo Londono koncerto 
kiekvienas solistų gavo po asme
nišką laišką iš žinomos muzikos 
mecenatės ir veikėjos kunigaikš
tienės Atholl, kuriame buvo pa
reikštas aukščiausias pripažini
mas jų dainavimo koncerte, 
glijos sąlygomis tai yra 
reikšmingas pasižymėjimas, 
ris galėtų turėti reikšmės
mesnei karjerai šiame krašte.

— Buv. Austro-Vengrijos 
peratoriaus Pranciškaus Juozapo 
dvaro aktorės Katharine Schratt 
literatūrinis palikimas, iki šiol 
saugojamas Vienos banko seifuo
se, apgaulingu būdu išgabentas į 
Pietų Ameriką.

— Jau šimtą metų laikyti din
gusiais Mozarto Minueto ir Trio 
Nr. 3 rankraščiai buvo surasti 
viename Budapešto antikvariate 
ir netrukus bus - parduodami 

aukcione.
— Visą šimtmetį laikytas žu

vusiu Rubenso, paveikslas „DIuo 
savižudystė“ neseniai viename 
Londono aukcione buvo parduo
tas už 3200 sv. st. Šio paveiks
lo atradėjas jį įsigijo pas vieną 
Anglijos provincijos miestelio 
Reading’o senienų prekybininką 
už rašomąją mašinėlę.

— Vokiečių-Prancūzų Institu
tas Ludwigsburge pakvietė pran-

Jean Paul 
prof. Che- 
apie pran-

cūzus Andrė Gide, 
Sartre, Giraudoux ir 
vai skaityti paskaitų 
cūzų literatūrą.

— Amerikiečiai mokslininkai 
ištyrė, kad 50 metų prieš Guten- 
bergui atrandant spaudą, korė
jiečiai jau buvę išradę atskiras 
spausdinamąsias raides.

— Vokiečių rašytojas ir kriti
kas Alfred Kerr parašė libretto 
satyrinei operai „Chronoplan“, 
kurios veikėjais yra Albertas 
Einstein’as, Gerhart Hauptman- 
n’as, Richard Strauss'as, Max 
Liebermann ir G. B. Shaw.

— Sovietų filmų pramonė, no
rėdama atsilyginti Hollywoodui 
už filmą „Už geležinės uždan
gos“, numato pagaminti
priešamerikinių filmų, kaip „Su
sitikimas prie Elbės“, „Žmogus 
iš Wallstreeto", „Mes giname 
taiką“ ir kt.

eilę
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vladas Šlaitas

TIKRASIS GYVENIMAS
Tik vaikystėje mes gyvenam tikrą gyvenimą, 
ir, gal būt, negyvenant, 
tik srovenam kaip upės 
pro žaliuojantį krantą; 
mums užtenka srovės, 
mums užtenka kelių akmeniukų mūsų vaikiškam džiaugsmui, 
nes mes esam vaikai, kurių akys nemoka skirti, 
kur prasidedam mes, 
kur srovė, 
arba kur akmeniukai.
Ir vėliau, kai išmokstanti mąstyt, mes dažnai susimąstom, 
kad geriau nemąstyt ir geriau nežinot, kad upės 
ir kad upių srovė negrįžta.

An
itin 
ku- 

toli-

APIE ŽEMĖS ŽIUPSNELĮ
(leisit mane į duobę, o mylimieji!
užkask, 
užbersit žiupsnelį žemės virš mano kapo.

kai 
kai 
kai 
iš anksto prašau: neverkit.

Ir 
ir 
ir 
aš
Negi verta raudot, brangieji, žiupsnelio žemės, 
kuris grįžta į žemę?

Bet karui dar neprasidėjus, 
vėl panorėjau mokslinties, šį 
kartą Berlyno universitete. Nu
kilau, bet atostogų metu vėl grį
žau į Tilžę, kur tęsiau savo dar
bą. Rusams užėmus Tilžę, tris 
savaites sakiau po vieną viešą 
kalbą.

Rusams pasitraukus iš Tilžės, 
nukeliavau vėl į Berlyną. Tu
rėjau įsakytas suimtų Lietuvių 
kareivių ir jų namiškių laiškus 
patikrinti. Tada buvau taip pat 
pašauktas dėstyti Lietuvių kal
bą Berlyno Universiteto Orien- 
tališkame Seminare.

Taip tai nors toli nuo Lietu
vių gyvenimo tėviškėje, turėjau 
savo sugebėjimą skirti lietuviš
kumui. Bet vokiškumas mane 
gobė. Vėliau prašytas, sakiau 
vokietiams kalbas ir parašiau 
didoką raštą „Krieg und Reli
gion“ (karas ir tikyba). Jis li
ko neatspausdintas, bet visai 
netikėtai pateko man Detmolde. 
Sukūriau ir didį veikalą, pen
kių veiksmų dramą, ir keturių 
veiksmų satyrinį žaismą ant- 
raštiu „Apollon und Miasyas“ 
(Skaistumo ir Gašlumo Galia). 
Jis pakeliui iš Tilžės žuvo.

Karui pasibaigus 1919 m. grį
žau į Tilžę. Atsisakiau nuo 
lietuvių kalbos dėstymo Berly
ne. Buvau lyg pagautas ypa
tingos galios, visas savo jėgas ir 
gabumus skirti pirmiau lietuvių 
tautai. - - - -.............
pradėjo 
šventes, 
teikiau 
pamokas. Susieidavo 
30 žmonių, jų tarpe 
tūlų mokytų vokietių 
profesorius Niemi.

Bet veikiai teko man vokietių 
neapykanta. Paprašytas jų kal
bomis pasveikinti anglus, ame
rikiečius ir prancūzus, kurie bu
vo atplaukę į Klaipėdą, tai ir 
dariau. Vengiau kaip nors ap
skųsti vokietius. Kalbėjo tada 
tūlas Bruožaitis ir labai apkal
tino vokietius. Prašė, kad iš- 
verstiau jo kalbą į kitas kalbas, 
tai ir dariau, bet neskelbdamas 
jo pasiskundimų. Vis dėlto bu
vau Tilžėje 1919 m. gruodio m. 
19 d. be tikro tyrimo nubaustas 
pinigine pabauda. Ir iš lietuvių 
kalbos pamokų šalinos visi 
kietiai.

Vokietių priešingumas 
daugiau sukilo, ypatiai kai 
tuviai reikalavo Klaipėdos kraš
to prijungimo prie Lietuvos. 
Lietuvių vakarėliuose susirinko 
nebedaug žmonių. Kūriau tuo 
tarpu savo veikalą „Vergai ir 
Dykiai“, kurs 1919 m. ir buvo 
atspausdintas. Jla all

Kvietiamas 1920 m. pasakiau vietą.
Kaune Rotušės salėje šešias kai- — Vašingtono Kongreso 
bas apie Tautos Gyvatą. Prie 
Rotušės mane pasitiko Dr. J. 
Basanius, atkeliavęs iš Vilniaus, 
ir klausės paskutinių mano kal
bų. Po to Steigiamajam seime 
klausiaus pasitarimų, sėdėdamas 
šalia Dr. J. Basaniaus, J. Jab
lonskio ir kitų.

Tilžėje mane po neilgo laiko 
pasiekė ypatinga žinia iš Lietu
vos: lietuviško teatro atidary
mui vaidinta vokietio Hermanno 
Sudermanno veikalas „Johanis- 
feuer“ (Joninių Ugnis). Tame 
veikale rodomos ir trys lietuviš
kos žmogystos: senas girtuoklis, 
sena vagilė ir jauna paleistuvė. 
Vokiškame veikale jie ir kalba 
lietuviškai. O tokiu veikalu ati
darė Kauno teatrą. Tautos gar
bės neatjautimas tiesiog sužeidė 
mane.

Ar nebūtų tikę nors-ką vai
dinti iš mano „Probotių Šešėlių“

arba iš „Amžinos Ugnies“? Til
žėje buvo tie veikalai tūlus kar
tus vaidinti ir pritraukė didio 
žmonių skaitiaus susidomėjimą. 
O kad ir tie veikalai būtų neto
buli, vis dėlto teko stebėties, 
kad tūli mokyti vokietiai, kurie 
mokėjo lietuvių kalbą ir juos 
buvo skaitę, jiems skyrė gilios 
vertės ir reikšmės. O Kaune to 
nerasta ir vaidintas 
kurs lietuvius stumia 
žmogaus žemumą.

Tilžėje vis daugiau 
vieša mano veikla, 
kalbėti teko tik mažiems būre
liams. Už tai ko dažniau turė
jau kalbėti lietuviams. Šalia 
Giedotojų draugijos buvo atsi
stojęs Lietuvių Klubas, 
Jaunimo, 
draugija.
Bruožio 
Lietuvių 
soms 
kalbėti, 
dažnai tie patys keliose draugi
jose, tik ne visose. Vakarėlius 
su dainomis ir vaidinimais ruo
šė Giedotojai. (b. d.)

veikalas,
I pati

siaurėjo 
Vokietiams

Moterų, 
Kultūros 
ir Anso 
įsteigtas 

O vi-

vėliau ir
Atsinaujino 

apie 1900 m. 
Susivienijimas, 

toms draugijoms reikėjo
Tiesa, jų nariai buvo

Mokslo pasaulyje
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— Su nakvyne ne kas. Eikit 
pas seniūną. Jis nurodys. Zi
nai dabar tokie prisakymai, kad 
be seniūno, be valdžios, reiškia, 
nieko nevelija.

— Mes tik nakčiai. Su aušra 
vėl išeinam.

•— Taigi, pirma pas seniūną. 
Ten, va, po kairei rasit jo trobas. 
Arba eikiti nuo klėties takučiu 
per dobilieną. Dar arčiau. Ka- 
ravyko kryžius prie vartų, — 

, dudeno tas patsai storas balsas 
ir parodė ranka į langą.

Viduje buvo šilta, apytamsė, 
kampe skambiai čerškė svibplys 
ir vakarienės kvapas kuteno 
šnerves. Man staiga pasidarė 
pikta.

— Seniūną rasim ir be tams
tos, — tariau ir timptelėjau 
Jankų už skverno. — Einam 
prisistatyti valdžiai.

Niekas neatsiliepė. Ėmė no
ras tėkšti ką nors į stalą. Ko
kį daiktą ar žodį, kad čepsin- 
čias burnas aptėkščiau jų pler
piamu viralu. Duris trinktelė
jau ir priemenėje akimirką su
silaikiau, tartum tikėdamasis, 
kad mano įžūlų elgesį priims 
kaip iššaukimą ir išbėgs pora 
pečiūkų bernų muštis. Pasižiū
rėjau į Jankų ir galvojau, kad 
jau taip pigiai neužsdleistume.

— Kokiam krašte mes esame? 
Kas čia per žmonės?

— Užsirūkykime, — kimiai 
kriuksėjo Jankus. Ir daugiau 
nieko nepasakė.

Pastovėjome prie trobos galo, 
kur ne taip krito lašai, kol su

sisukome rūkyti, pirštus nusi- 
šluostę į kelnes. Ir pūsdami dū
mus nušlepsėjome atgal į vieš
kelį. Kurį laiką tylėjome. Stip
riai temo. Lietus šniokštė kaip 
reikiant. Mūsų nugaros drėko 
vis labiau. Nuo kepurių lašai 
ritosi už kaklo ir šalta srovele 
tekėjo iki pat kelnių rumbo. Ir 
miškas, į kurį artėjome, ir lau
kai ir dangus, pasidarė vienodi, 
nuobodžiausiai pilki, ir mūsų 
sumerktos stovyklos nyko prie
blandoje ir monotoniškame šla
mėjime. Rodos, be mūsų nie
ko pasaulyje nebeliko — tik 
vandenys, kelio purvas ir srū
vantis, ranka pasiekiamas dan
gus.

Negalėjau atsileisti. Ausyse 
tebeskambėjo svirplys ir storas 
kaimiečio balsas, tartum gru
biausia patyčia lydėjo mus. Tai 
tokie mūsų žmonės, tai toks ta
sai išgirtas vaišingumas! Šimts 
velnių! Darėsi liūdna, lyg tik
rai dėl kažko brangaus nusivy
lus.

— Tai tau dr piliečiai. Kad 
juos kur kiaulės išknistų! To
kiam ore geras ūkininkas šunies 
nevaro lauk. Neteko man dar 
niekur melsti pastogės ar duo
nos. Bet mano tėvelis vis sa
kydavo, kad pakeleivis yra ta
vo brolis. Jam dar daugiau 
priklauso, nes jis sušalęs, pa
vargęs ir alkanas. Nebuvo to
kio atsitikimo, kad išeitų iš mū
sų kiemo žmogus nepavalgydin
tas ir nepailsėjęs. Nors koks 
ten mūsų ūkis. Nesuprantu...

Ar jau tokia rudnugarių veislė 
čia gyvena?

— Kad jau šleikštu — kalbos 
nėra, — atsiliepė Jankus. — 
Keikiesi ir pyksti. Aš mačiau 
visokių, tai galėčiau ir kalbėti. 
Nuo mažų dienų vis po svetimu 
stogū trynęsis. Caa matai rei
kalas toks, kad nebėra pasitikė
jimo. Kas dėl to kaltas? Patys, 
kurie ateina ir prašosi priimti. 
Dar prieš kariuomenę dirbau 
apie tas vietas. Va, čia netolie
se sausino balas, vedė meliora
ciją. Tai žinai, visi apylinkės 
ūkininkai turėjo reikalų su zi- 
magorais. O ar žinai, kas tai 
per paukščiai? Tokie kaip mes. 
Vieni kaip reikiant, o kiti gy
vena savaitę, ar mėnesį pas ūki
ninką, valgo jo duoną, guli jo 
kamaroje, ir iš nakties dingsta. 
Gaudyk tu jį. Ateina nakvynės, 
priima kaip svetį, kaip Dievo 
prisakymuose yra parašyta, o 
rytą šeimininkas pasigenda jei 
ne to, tai to. Nesakau, kad vi
si. Ir aš juk buvau zimagoru. 
Jau patsai vardas bjaurus. Te
gul jį bala. Bet vis pasitaikys 
būdavo jeibių. Na, padarė vie
nas, o dešimčiui užtepė akis 
kaip su mėšlu. Sakyk ūkinin
kui, kaltink jį, teisinkis. Iš kur 
jis žino, kad tu pilietis tvarkoj? 
Nėra parašyta ant kaktos.

— Liūdna, — tariau. Ir man 
pasidarė svetimas kelias ir so
dybos abipus jo, kur gyvena to
kie nedraugiški ir nepasitikį 
žmonės. Ir zimagorai, kokiu 
patsai buvau. Jų darbas, dai
nos, blevyzgos. Jeigu iš viso 
taip reikia elgtis, tai tegul eina 
po perkūnais. Bet kas tegul ei
na? Aš nebesuvokiau ką atsa
kyti draugui ir nutariau eiti 
nors ir per naktį, kad ir krau
jais snigtų, bile nereiktų dau
giau erzinti šunų ir klausytis 
bobų ir senių.

— Taigi nelinksma. Jeigu 
artėtum prie namų, sakyčiau — 
baikim. Bet matai, kad jau su
vis kaip maišą užraukė. Kiek 
dar tau kilometrų?

— Na, drąsiai galiu tarti, kad 
nemažiau penkiolikos. Tai nuo 
Rukuižių malūno — jis anam 
krašte miško. O dar per miš
ką...

— Ir man ne ką arčiau. Aš 
manau — tęsė palaukęs. — Kad 
vengia įsileisti nenorėdami bet 
kokių sau iškaščių.

— O ką jau mes ten labai ga
lim apsunkinti?

— Ei, tai valgydink, tai ką, 
žinai gi...

— Pasiunta jie su savo val
giu. Nemalonu ir šaukštą sriu
bos nuryti, kai taip tave sutin
ka. Galiu pabūti per naktį ir 
neėdęs.

Kelionė sunkėjo. Batai pri
mirko. Kojos slidinėjo patižu' 
šiame kelyje. Traukėme viduriu, 
o miškas kilo priešais tamsus ir 
jau girdėjosi jo šniokštimas, lyg 
ten plauktų srauni ir vandenin
ga upė. Ant kalnelio, pačioje 
pamiškėje, glūdėjo atskira so
dyba. Jeigu čia neužeisim, tai 
jau tiek — lįsti teks į šlapią ir 
juodą mišką. Panašiai, matyt, 
jautėsi ir Jankus. Jis pasiūlė 
dar pamėginti. x

— Galim.
Šviesa languose tvaskėjo, lyg 

ten, už tų sienų būtų, visos links
mybės ir malonumai. Bet stab
telėjau ir sulaikiau jo ranką:

— Žinai ką? .. Iš karto pa
sakykim, kad valgyt nenorim— 
sotūs esame. Ir tik nusnausti 
kur ant suolo. Ne. Mes tik pa
stogės ieškome ir šilumos. Ge
rai?

Jisai pritarė. Sutarta.
Šuva daužėsi ant vielos, nu

tiestos tarp trobos ir tvartų. So
dyba atrodė nauja ir kažinkaip

y •

lengvai susimetusi ant kalnelio.
— Žiū, elektros besama! — 

pastebėjo Jankus.
— Malūnsparnis ant stogo.
Iš kambario sklido radio mu

zika. Na, pataikėme.
Pasitiko nebejaunas vyras.
— Norėtume pernakvoti, — 

prabilau šiuo kartu aš.
— A, pernakvoti? Eikime vi

dun. Pažiūrėsime...
— Taigi, tik nakvynės. Esa

me pavalgę ir tenorime kaip 
nors pradreižti naktį. Pašėlu
siai įsilijo, o kelio šmotelis 
dar...

Šeimininkas uždarė duris ir 
šūktelėjo moteriškei, verdančiai 
vakarienę, lyg ji būtų buvusi už 
dviejų sienų:

— Ar turėsi tiems vyrukams 
vietos, Morta?

Moteris atsisuko. Ji buvo 
skaisti ir jauna, plyštančiais iš 
raudonumo ir sveikatos žandais 
ir pilnutėle krūtine mergina. Ji 
minkė tešlą ir knebinėjo pirštų 
galais prikibusius jos gabalėlius.

— Atsiras. Prašom sėstis.,
Ir balsas jos pasirodė pilnas 

šilumos ir malonus klausyti. Ir 
visa kita? — šviesa, spraganti 
ugnelė, tvarkingai išdėstyti 
daiktai, radio. Aš atsikvėpiau 
su nepasitikėjimu ir tikru gai
lesiu, kad visa tai greitai gali 
dingti ir pasižiūrėjau į Jankų. 
Jis brazdino pirštais colinę barz
dą.

— Lyja, — pasakė jis.
— Atsakančiai, — pritarė šei

mininkas. — Traukitės prie ug
nies. Nusivilkit savo vatinius. 
Jau, regis, bene šlapi kiaurai.

Teisybė, ten kur sėdėjome, jau 
rinkosi ant grindų vandens liūg
neliai, nuo kelnių ir švarkų. 
Pritraukė mums krėslus prie 
ugnies. Rūbai garavo. Iš kar
to mušė šiluma į visą kūną ir 
pasidarė lengva, lyg numetus

Vėl susibūrė Giedotojai, 
vėl ruošti vakarėlius ir 

Be tokio veikimo dar 
viešas lietuvių kalbos 

į jas apie 
būdavo ir 
ir suomių

vo-

vis 
lie-

— 1945 m. Nobelio chemijos 
premijos laureatui prof. Dr. 
Hahn’ui Gottingeno universiteto 
matematikos-gamtos mokslų fa
kultetas suteikė garbės daktaro 
titulą.

— Mažiausios apimties atomo 
suskaldymas neseniai buvo iš
bandytas amerikiečių fiziko I. R. 
Dunning, kuris suskaldė urani- 
jaus 235 10 atomų ir maža gau
tos energijos dalimi padėjo 2 to 
svorio kertinį akmenį 
New Yorko prekybinės 
vės rūmams.

— Anglijai pagaliau 
savo atomo krosnyje Harwell’y- 
je pagaminti reikalingą atominių 
bombų gamybai metalą plutoni- 
jų-

— Kovo 28 d. Anglijoje susi
renka per 300 pasaulinių atomo 
mokslininkų atomo energijos 
chemijai pritaikymo reikalams 
aptarti.

— JAV plačiu mastu vykdomi 
tyrinėjimai serumo prieš atomi
nės bombos radio aktyviųjų spin
dulių veikimą.

— Olandų katalikų radio ben
drovė atlieka televizinius bandy
mus ir numato televiziją panau
doti moksleiviams skiriamose ra
dio valandėlėse.

— Popiežius Pijus XII sutiko 
dalyvauti amerikiečių gaminama
me televiziniame filme, kuriame 
jis aiškinsiąs vieną šventraščio

vienos 
bendro-

pavyko

bib
lioteka savo knygin^-proKstenų 
rinkinį „Kalbančios knygos“ pa
pildė dar ir Šventraščio plokš
telėmis. Šventraščiui įkalbėti 
buvo sunaudota 135 plokštelės. 
Iki šiol labiausiai pageidaujama 
„kalbanti knyga“ buvo Margaret 
Mitchell prieš 13 metų parašytas 
romanas „Vėjo užpustytas“. Šio 
romano iki 
kraštų per 
dar kasmet 
50.000 egz.

— Šveicarijos Alpių tyrinėji
mo draugija gavo iš Indijos vy
riausybės leidimą daryti ekspe
diciją į Himalajus. Ekspedicija 
išvyksta balandžio pradžioj.

— Gaisras sunaikino tūkstan
čius Oxfordo universiteto bib
liotekos vertingų veikalų.

— Už vieną Corot padairą Pa
ryžiaus aukcione buvo sumokėta 
1.450.000 frankų.

šiol buvo išleista 40 
8 mil. egz. ir dabar 
jo parduodama apie

visą kelio purvą, nesėkmingus 
bandymus ir nemalonų šlapių 
rūbų kvapą.

— Ar iš toli? — teiravosi' mū
sų šeimininkas. Jis buvo netoli 
penkių dešimtų, praplikęs ir pa
simetęs į kuprą. Balti, su mė
lynais dryželiais marškiniai, 
prispausti languotos liemenės, 
tartum kvepėjo muilu ir karšta 
laidyne. Basnirčia įsispyręs į 
keistas, minkštais padais klum
pes. Iš jo kalbos sužinojome, 
kad jis ne taip sau kaimietis. 
Tik prieš trejetą metų parsibel- 
dęs iš Amerikos. Pirkęs nedaug 
žemės ir gyvenąs sau perteku
siai. Tyčia pirkęs nedaug, kad 
neapsikrauti darbais, išsistatęs 
trobas, parsivedęs pačią, na ir 
ir ko daugiau?

Žiūrėk! Tai čia jo pati taip 
mitriai sukasi ruošdama vaka
rienę. Iš balčiausių miltų darė 
varškėčius, dėjo į puodą ir pas
kui gamino padažą, negailėda
ma grietinės ir sviesto. Nuo ug
nies sklido velniškai malonūs 
kvapai ir žadino ėdrumą. Jau
ną pačią beturįs senelis — pa
maniau — ne, ne toks jau senis 
jisai, bet netokiai skaisčiai mer
ginai. Ką reiškia mat pinigas...

Moka amerikonas gyventi — 
mąsčiau pasidairydamas po vidų. 
Viskas patogu ir gražu, kaip 
mieste. Mes sėdėjome virtuvė
je, kuri buvo taip erdvi, kad 
joje galima keliom porom šokti. 
Naujoviška krosnis, vandentie

kis, spalvotų plytelių grindys, 
elektros lempa. Visur matėsi 
tvarką mėgstanti moteriška 
ranka. Gerą pačią vedęs ame
rikonas, turėjau pripažinti.' Ir 
ta mintis nuolat smaigėsi galvo
je, pakaitomis su ruošiamos va
karienės vilione.

Jankus už stalo vedė pokalbį 
su šeimininku. Taip, šis lietus, 
tai auksas ir palaima ūkininkų

aruodams. Žemė jau spėjusi 
taip išdžiūti, kad net skeldėti 
pradėjusi. Žieminiai javai su
stoję ir laiškai pradėjo rausti. 
Dabar tai kas kita, dabar tai 
pasitaisys. Ir pievos pakils be
matant. Ir medžiai sulaposi Jau 
ir laikas, nėra ką besakyti. Ir 
apie visokias ūkio painiavas . 
juodu šnekėjo. Turėjau sutikti, 
kad mano kelionės sėbras ne tik ---- '
puskarininkis gabus, bet ir ben
drai daug gyvenime nusimanąs ir 
pagal metus rimtas. Ak, be 
abejo jį rimtu darė išretėję 
plaukai ir sužėlusi barzda.

— O dabar prie vakarienės 
prašau, — sučiulbo jaunoji šei
mininkė.

Aš, turbūt, kvailai išsišiepiau, 
nes ji pasižiūrėjus nusijuokė.

— Ne, labai ačiū... Mes jau 
po vakarienės... — kaip minti
nai išmokęs atbeldžiau. Pasa
kiau ir nusigandau. Ir kvai
liausiai pasakiau, nes Jankus 
prasižiojęs kažką tarti, nukando 
žodį ir nudelbė akis.

— Nesidiidžiuokite... Nėra čia 
ko, — pritarė ir šeimininkas.

— Kad jau tikrai nesinori, —
variau toliau, pasekdamas jos_,----u_>-
rankas, rikiuojančias indas'ant 
stalo. Jankus vėl norėjo prasi
žioti, bet aš suraukiau kaktą ir 
nurijęs gausybę seilių, dar kar
tą su Įnirtimu pakartojau:

— Ačiū. Mes tik pernakvoti.
Ir tada užkandau žadą. Kurių ’ 

velnių taip išsidrėbiau? Aš lai
kiausi pirmykščio mūsų susita
rimo. Jankus iš lėto prasišiepė. 
Supratau, ko jis šaipėsi, ir lau
kiau jį pakylant ir sėdant prie 
garuojančių varškėčių. O jis 
biesas, tik išsitraukė tabokinę, 
pabarbeno pirštais jos dangtelį, 
ir seilindamas popierėlį, pridėjo:

— Kai gerai prlsikertl — ne- 
išalksti greitai. (b. d.)
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Daugiau šeimų į AustralijąKonsulatas atšventė 25 metų sukaktį
Iš JAV lietuvių spaudos skilčių

Catholic Im-

daugiau lietuviškų 
kukliuose kryže- 
nėra tokių pras- 

bet kuriuose pa-

kuo sku- 
Australiją 
įsikūrusių

Europos

netrukus iš
Ir antroji 50

iš Britų zo- 
yra išplau-

žodžiai yra įrašyti antka- 
a. a. studento St. Girnio, 
metus mirusio Belgijoje ir

priešų agentais JAV 
ir teismuose.

į Ameriką 
„Draugas“ 
P. Būčys, 
praneša iš

bet 82 siunti- 
supirkę, su- 
savo tautie-

KAIMYNŲ“ KOMI- 
AUSTRALIJOJE

kuriose bus 
mokyklos vaikams.

gyventi 
trys buv. kariuome-

jau yra

IRO ĮKURDINO 414.605 TREM
TINIUS

IRO veiklos mėnesių 
m sausio 1 d.) buvo 
354 286 ir repatrijuota

siunčia pas budintį stovyklos gy
dytoją (lenką). Jis kiekvienam 
surašo priėmimo kortelę, liepia 
iki pusiaujo nusirengti, apžiūri, 
pasidomauja gerkle, liepia tarti 
a, o rūkantiems pataria sveika
tos tikrinimo metu nepadauginti 
rūkalų normos. Po šio karanti- 
ninio apžiūrėjimo kiekvieną 
„svečią“ pavaišina antivabzdinių 
miltų doze, kurią kiekvienam sa
nitarė Išvirkščia už apikaklės. 
Tuo būdu Wentoro medicinos 
personalas įpilietina laikinei pa
stogei kiekvieną patekusį į šią 
emigracinę skaistyklą.

Beje, mūsiškiai pirmūnai pa
stebėjo, kad medicinos bloke 
esanti 45 lovų ligoninė nesulau
kia ligonių. Bet iš kur jų gali 
būti, „jei čia kiekvienas tvirtna, 
kad jis ne tik sveikas esąs, bet ir 
niekados nėra sirgęs!“

Registration Office iš atvykė
lių surinko (laikinai) DP korte
les, o išdavė pažymėjimus. Mais
to korteles išdavė iki savaitės 
pabaigos.

Karantino ir registracijos for
malybes atlikusius emigrantus 
drauge su jų rankiniu bagažu 
stovyklos viešpačiai nukreipė į 
„amerikonams" skirtą bloką, ku
riame jie visi gavo vieną kam
barį su 12 lovų, kurių dalis 
„Il-me aukšte“. Lovos su čiuži
niais.

Stovyklos blokai mūriniai, 2— 
3 aukštų, su prausyklomis ir du
jinėmis viryklomis arba su liz
dais savosioms elektrinėms ply
telėms įsijungti. Elektros lem
pučių gyventojai turi pasirūpin
ti patys. Galima jų gauti ir 
Wentorfe po 2—3 DM lemputė.

Maistas maždaug toks pat kaip 
ir kitose britų zonos stovyklose, 
bet išduodamas jau pagamintas. 
Pusryčiams 
margarino, 
marmelado 
ir vakarais 
sriuba arba 
mėsos žymėmis.

Pirmieji mūsų zonos preten
dentai į emigrantus Dėdės Šamo 
žemėn, turimomis žiniomis, jau 
perėjo per sveikatos komisiją, o 
kovo 28 dieną turėjo pasirodyti 
JAV konsului. Kaip jiems se
kėsi ir kada numatomas pirmasis 
transportas iš britų zonos, tuo 
tarpu žinių neturime. J. P.

stovyklos

pirmo-

galėjo 24-tam

3 as- 
Blom-

buvo nugabentas sunkve- 
į Herfordą, o iš čia trau- 
per Hannoverį ir Ham- 
į Bergedorfą. Iš Berge- 

iki Wentorfo stovyklos —

duodama duonos, 
truputį sviesto ir 

arba cukraus; rytais 
— kava; pietums — 
daržovių mišrainė su

fabrike atliekamu laiku. Savo 
darbu studijų metu jis turėjo iš
laikyti 4 žmonių šeimą.

šeimas iš

■m .v. 2. | ŠACHMATAIĮ

seimo tikslas

—Edv.—

M

Yorke šaukia 
tautinės sro-

liftyje — Jakubauskas, Vigontas, 
Timleris, Dzenius ir Butautas.

ninku Centro

TURNYRAS 
26 d. Vilniaus

Šiais metais sukako 25 metai 
nuo dienos, kurią buvo atidary
tas Lietuvos konsulatas Čikago
je. Oficialiai šis konsulatas ati
darytas 1924 m. vasario 16 d., 
tuometiniam Lietuvos pasiunti
niui JAV K. Bizauskui dalyvau
jant.

Pirmasis Lietuvos valstybės 
konsulas Čikagoje buvo P. Ža- 
deikis, dabartinis Lietuvos ne
paprastas pasiuntinys ir įgaliotas 
ministeris JAV-se. Po jo konsu
latui vadovavo: A. Kalvaitis nuo 
1928 m. pradžios iki 1936 m. pa
baigos, o vėliau, iki 1937 m. ko
vo mėn., pasiuntinybės sekreto
rius Dr. M. Bagdonas, o nuo 
1937 m. balandžio mėn. Lietuvos 
konsulo pareigose yra P. Daudž- 
vardis.

JAV, kaip žinoma, daugelį 
kartų yra pabrėžusi, kad ji ne
pripažįstanti Lietuvos prijungimo 
prie Sov. Sąjungos. Tad ir Lie
tuvos konsulatas Čikagoje (30 N. 
LaSalle St.) traktuojamas kaip 
teisiškai nepriklausomos valsty
bės įstaiga. Šis mūsų konsulatas, 
„Garso“ pranešimu, veda apie 
1000 palikimo bylų, per metus iš
duoda ir pratęsia po kelis tūks
tančius pasų ir įvairių asmens 
dokumentų, išsiunčia ir gauna 
apie 10.000 raštų. Konsulatą 
kasdien aplanko 10—20 intere
santų.

Laikraščio žiniomis, konsulatas 
dabar daugiau dirba nei norma
liais laikais, nes jam dabar be 
eilinio darbo dar tenka kovoti su 
Lietuvos 
įstaigose

šaukia

sario mėn.) Bostoną pasiekęs lai
vas „Marine Flasher“, kuriuo at
plaukė 549 tremtiniai. Jų tarpe 
buvę: 214 ukrainiečių, 130 žydų, 
70 lietuvių ir tik 14 lenkų.

Toliau nurodoma, kad ir ki
tuose laivuose lenkų nuošimtis 
esąs labai mažas ir todėl „įvai
rios lenkų organizacijos dabar 
bombarduoja Vašingtoną protes
to telegramomis“.

Čia “betgi tektų prisiminti, kad 
prieškarinėje Lenkijoje buvo 
apie 12 milijonų ne lenkų tauty
bės gyventojų. Dauguma jų, kad 
ir prieš savo norą, buvo Lenki
jos piliečiai. Netenka tad stebė
tis, kad šie ne lenkų tautybės 
tremtiniai laivuose dabar pra- 
skiedžia tremtinius, kurie save 
laiko lenkais ne tik DP stovyk
lose, bet Ir į JAV žemę išlipę.

Vysk. Bučys keliauja
Čikagos dienraštis 

skelbia: „Vysk. P. 
M. I. C., kaip mums
Romos, išvyksta į Argentiną, o 
iš ten atvyks ir į Jungtines 
Amerikos Valstybes“. Ta proga 
nurodoma, kad vyskupą Bučį iš
leidžiant, vasario 13 dieną, Lie
tuvių kolegijoje Romoje buvo 
surengtas jo kunigavimo auksi
nio jubiliejaus minėjimas.

tautinės srovės seimą 
New Yorke

JAV lietuvių spaudoje skel
biama, kad Amerikos Lietuvių 
Misijos, Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos ir Amerikos Lietuvių Tauti- 

Reorganizacijos 
Komisija š. m. balandžio 30 ir 
gegužės 1 d. New 
Amerikos lietuvių 
vės seimą.

Pagrindinis šio 
skelbiamas šis — sudaryti orga
nizacinės santvarkos statutą, vy
riausią šios srovės vadovybę ir 
apsvarstyti veikimo programą 
ateičiai.

Iš fabriko — į universitetą
Ne tik savame, bet ir svetima

me krašte gali pats sau duoną 
pelnydamas pasiekti universite
to diplomą. Tai liudija .Drau
gas“, skelbdamas, kad .Julius 
Smetona, sūnus velionio buv. 
Lietuvos prez. A. Smetonos, šio
mis dienomis baigė Western Re
serve Universiteto (Cleveland, 
O.) teisių mokyklą“, o „Dirva“ 
priduria, jog po Lietuvos okupa
cijos JAV-se atsidūręs J. Smeto
na universitetą lankė nuo darbo

Ar lenkai pagrįstai skundžiasi?
„Sandara“ rašo, jog mūsų kai

mynai lenkai pradėjo garsiai 
skųstis, kad jų tautiečių per ma
žai atvyksta į JAV-. Kaip pa
vyzdys nurodomas neseniai (va-

SPORTAS KASSELYJE
Vasario 24 d. stovyklos teatro 

salėje 150 žiūrovų turėjo 
progos pamatyti įdomų stalo te
niso susitikimą tarp Kasselio 
meisterio KSV „Hessen“ ir s. k. 
„Lituanica“. Mūsiškius šiose 
rungtynėse lydėjo nesėkmė, ir 
vokiečiai išsikovojo nežymią per
galę 5:4. Vienetų susitikimuose 
lietuviai pasirodė pranašesni ir 
laimėjo 4:2, tačiau dvejetuose 
vokiečiai išplėšė 3 vertingus taš
kus, kurie nulėmė bendrą rung
tynių pasėkmę.

Gražiausias vakaro kovas pa
rodė Brantas prieš Krause ir Ke
lerte prieš Mrawka, 5 setų susi
tikimuose įveikę vokiečius. Ado
mavičius prieš Strauch ir Br. 
šaltmiras „sausai“ laimėjo. Kiti 
du „Lituanicos“ žaidėjai Raudys 
ir Butkevičius turėjo nusileisti 
vokiečiams.

Prieš rungtynes klubo atstovas 
Bagdžiūnas s, k. „Lituanica“ 
vardu gražiai pasveikino vokie
čių sportininkus, įteikdamas 
jiems prof. Jungferio knygą vo
kiečių kalba apie Lietuvą.

— Kovo 13 d. „Lituanicos“ 
sportininkai buvo nuvykę pas 
Bettenhauseno latvius, kur su
žaidė krepšinio ir stalo teniso 
rungtynes. Krepšinio susitiki
me lietuvių II kom. įveikė latvių 
II kom. 34:25. Taip pat ir sta
lo tenise lietuviai supliekė vietos 
latvius net 7:2.

Kasselio Lietuvių Gimnazi
jos mokinių, mokytojų ir tar
nautojų 1949 m. stalo teniso pir
menybės po karštų ir įdomių 
kovų pasibaigė. Atskirų grupių 
nugalėtojais tapo: Berniukų A 
gr. — A. Kaladė (IV kl), antro
je vietoje palikęs pereitų metų 
meisterį Butkevičių (VI kl.). Ber
niukų B gr. pirmąsias dvi vie
tas užėmė Žuromskis ir E. Dai
nius (IV kl ). Mergaičių viene
te — 1. Miecevičiūtė (IV kl.), 2. 
R. Norkutė (VI kl.). Mergaičių 
dvejete — 1. Miecevičiūtė/A. Mi
lašiūtė (V kl.), 2. R. Norkutė/ 
Preikšaitytė (VII kl.). Berniukų 
dvejete — 1. Butkevičius/Paukš- 
tells (VI kl.), 2. J. Grigaitls/J. 
Snarskis (III kl.) ir mišriame 
dvejete — 1. Mlecevičiūtė/A. Ka
ladė, 2. R. Norkutė/Butkevičius.

Pirmenybėse dalyvavo per 50 
tenisininkų.

5 MIESTŲ
Š. m. sausio

Tiesa“ praneša, jog Kijeve pra
sidėjo Ukrainos miestų — Kije
vo, Charkovo, Odesos, Lvovo ir 
Dniepropetrovsko krepšinio tur
nyras, į kurį parodomosioms 
rungtynėms buvo pakviesti ir 
Kauno krepšininkai. Kaunie
čiai pirmose rungtynėse susitikę 
su Dniepropetrovsko rinktine, 
kurią įveikę pasekme 50:26. Kau
no rinktinė žaidusi tokios sudė
ties: pirmame kėlinyje — Bu
tautas, 
Bimba,

Sercevičius, Sabalis, 
Grinbergas; antrame kė-

„Lietuviai nustebino pašto virši
ninką“,

— taip Dr. M. J. Colney rašo 
.Amerikos Lietuvyje“, supažin

dindamas skaitytojus su Water- 
burio Lietuvių Care & Relief 
Club žygiu, kai jis vasario 23 
dieną vienu kartu į paštą atvežė 
net 82 siuntinius, skirtus tremti
niams.

Lietuvos Nepriklausomybės 31 
metų sukaktį klubas nutarė at
žymėti praktiškai — pasiųsti 
tremtiniams 31 siuntinį. Nariai 
abejojo, ar pajėgs, bet įsismagi
nę sudarė ne 31, 
nius, patys viską 
tvarkę ir išsiuntę 
čiams į Europą.

Palaiminta iniciatyva
Iniciatyva visur ir visada pra

verčia. Jos nestokoja daugiui 
mūsų tautiečių, atsidūrusių sve
tur, o jų tarpe ir muzikui Vy
tautui Bacevičiui. Iš „Vienybės“ 
sužinome, kad jis pr. m. gruo
džio mėn. New Yorke įsteigė 
„Bacevičius’ Musical Club“, ku
riame kas antrą trečiadienį or
ganizuojami koncertai.

Nepasitenkindamas šiuo vienu 
muzikos klubu, V. Bacevičius ko
vo 5 d. antrą panašų klubą įstei
gė Stamforde, kur koncertai kar
tą į mėnesį bus -rengiami 600 
vietų „Stamford Women’s Clu- 
b’o“ salėje. Į šio klubo atidary
mą Bacevičius pakvietė patį 
miesto merą Moore ir 2 artistus: 
Čikagos operos sopraną Consten- 
cę Melodie ir čekoslovakų smui
kininką Viliamą Šimek’ą, sau 
pasilikdamas pianisto pareigas 
atidarymo iškilmėse.

J. Lūžys

Įspūdžiai iš emigracinės 
Wentorfo

Kovo 21 d. iš Augustdorfo 
stovyklos pajudėjo pirmieji 
„amerikonai“: 3 asmenų lietuvių 
šeima, 4 lenkų šeima ir 1 len
kas viengungis. Vienas šio bū
rio dalyvis, prof. J. M., teikėsi 
išsamiai painformuoti artimuo
sius, žadančius eiti tais pačiais 
keliais. Žinodami mūsų skaity
tojų norą bent šį tą patirti apie 
mįslingąjį Wentorfą, ryžomės pa-

KOVAS — MANCHESTERIO 
KREPŠINIO APYGARDOS NU

GALĖTOJAS
Paskutinėse Manchesterio apy

gardos pirmenybių rungtynėse 
Kovas susitiko su latvių koman
da, kuriai koviečiai pirmame su
sitikime buvo pralaimėję. Šį 
kartą Kovas įrodė neabejotiną 
pranašumą ir rungtynes baigė 
savo naudai.

Pirmas kėlinys baigiamas 11:8 
latvių naudai. Antrame kėliny
je žaidimo sparta didėja. Pa
baigoje Kovas išvysto gražų di
delės spartos žaidimą ir pasek
mę nuolat didina. Rungtynės 
baigiamos 44:29 Kovo naudai. 
Šias rungtynes laimėjęs Kovas 
tampa Manchesterio apygardos 
meisteriu.

Žaidė ir taškų laimėjo: Glat- 
kauskas 3, Puzinas 6, Stepona
vičius 3, Butkus 25, Kakeranas 
lf Dargis 0, Radauskas 0.

Sekančiose rungtynėse Kovas 
susitiks su buv. Anglijos meis
teriu Holek YMCA,

CAMBRIDGE DRAMATIŠKOJE 
KOVOJE (VEIKE OXFORDA 
Kovo 26 d. Temzėje, prie 

Londono, įvyko tradicinės Cam
bridge ir Oxfordo studentų 
lenktyninių laivų (aštuoniukių) 
rungtynės, kurias stebėjo šimta
tūkstantinė Londono ir jo apy
linkių žiūrovų minia, apguldama 
visą (apie 7 km) lenktynių ke
lią.

Rungtynės buvo labai gyvos ir 
jaudinančios. Abi aštuoniukės 
kovojo petys petin, su nedideliu 
% ilgio Oxfordo pirmavimu. 
Tik prieš pat baigmę, dramatiš
koje kovoje, apie 50 m. nuo 
tikslo, paskutinėse sekundėse 
Cambridge aštuoniukei pavyko 
plėšte išplėšti pergalę nauju re
kordiniu laiku — 18:57 min.

Pirmu kart šios rungtynės bu
vo transliuojamos per televiziją.

sidalinti su jais pirmomis infor
macijomis iš „autentiško šalti
nio“, prie kurio ir mums pavyko 
prieiti.

Iš Augustdorfo visas 8 žmonių 
būrys 
žirniu 
kiniu 
burgą 
dorfo 
apie 3 km — vežama autobusais. 
Ir kovo 22 d. rytą mūsų „ameri
konai“ laimingai pasiekė „gali
nę sustojimo vietą prie... dide
lio sąšlavyno“. Bet jie nenusi
minė, nes „sąšlavynas atneša lai
mę (kitaip žydai nerengtų su
tuoktuvių iškilmių ant sąšlavy
no!).“

Buv. Bismarko kareivinėse įsi
kūrė DP Camp Wentorf ir IRO 
Regionai Processing Centre. Čia 
atvykusius pasitiko policininkai. 
Jų dauguma — lenkai, yra pora 
lietuvių. Si DP policija nepuolė, 
kaip perein. stovyklose įprasta, 
kratyti atvykėlių bagažo ,bet pa
kvietė juos į savo būstinę pasil
sėti valandą (iki 9), kol įstaigos 
pradės darbą, o bagažą pasiūlė 
palikti prie vartų budinčio poli
cininko globoje. Ir naujieji pe
reinamosios stovyklos gyvento
jai nė kiek nesvyruodami pasi
naudojo policijos svetingumu.

Mūsų „amerikonai“ čia patyrė, 
kad jie, deja, jau ne pirmieji. Si 
„garbė“ teko dieną anksčiau (21. 
III) atvykusiems: vienai 4 asme
nų žydų šeimai ir vienai 
menų latvių šeimai (ši iš 
bergo).

Per kelias dienas šios 
sios amerikinės kregždės nesu
laukė . jokio prieauglio: dar ir 
kovo 26 d. ten vis tebebuvo vos 
15 kandidatų f JAV: 5 lenkai, 4 
žydai, 3 lietuviai ir 3 latviai. Iš 
šios „statistikos“ betgi patariame 
jokių išvadų ' dar nedaryti!

Wentorfo stovykla netuščia. 
Joje gyvena net apie 4000 trem
tinių, daugiausia lenkų, besiruo
šiančių į Kanadą ir Australiją. 
Kiekvieną atvykusį į ją naujoką

Australijos Imigracijos minis- 
teris Mr. Calwell pranešė, kad
per ateinančius mėnesius Aus
tralija padidins tremtinių šei
mų ir jų vaikų vežimą į Austra
liją. Ministeris pabrėžė, kad
Australijos vyriausybė gerai su
tvarkytos bendruomenės pavyz
džiu laiko tik šeimyninį gyveni
mą ir yra pasiryžusi 
blausiai atgabenti į 
jau atvykusių ir čia 
tremtinių 
stovyklų.

Šeimoms 
parengtos
nės stovyklos Bathurst’e, Cowra 
ir Uranquinity, 
įsteigtos ir

„GERŲJŲ 
TETAI

Australijos Imigracijos depar
tamento iniciatyva, Australijoje 
plačiai organizuojami Gerųjų 
Kaimynų komitetai, kurių tiks
las yra padėti iš D. Britanijos ir 
Europos atvykusiems imigran
tams įsikurti ’ Australijoje. Be 
to, šis departamentas paskyrė 
24 prityrusius socialinės globos 
pareigūnus, kurie bus išskirstyti 
į imigrantų ir tremtinių bei jų 
šeimų stovyklų priėmimo cent
rus.

Socialinės ‘ globos pareigūnų 
ir Gerųjų Kaimynų komitetų už
davinys — supažindinti kiekvie
ną į Australiją atvykusį su vie
tos papročiais, ištekliais, gyve
nimo būdu ir padėti įsikurti.

Šių Komitetų pareiga rūpintis 
ir atvykusiųjų suaustralinimu, 
kad čia nesusidarytų tautinės 
kolonijos, kurių nariams anglų 
kalba nėr kelias kartas liktų 
svetimoji kalba.

Per 18 
(iki 1949 
įkurdinta 
60.319 tremtiniai. Iš įkurdintųjų 
80.865 tremtiniai buvo įkurdinti 
Anglijoje, Palestinoje — 73.972, 
Kanadoje — 48.540, Prancūzijoje
— 24.659, Belgijoje — 21.762, JAV
— 21.689, Argentinoje 21.550, 
Australijoje — 15 879, Venecue- 
loje — 11.777 ir kitur — 33.593.

1949 m. sausio 1 d. IRO globo
jo 715.091 tremtinį.

PIRMIEJI BRITŲ ZONOS NAŠ
LAIČIAI IŠVYKSTA Į AMERI

KĄ
Kovo 15 d. iš Hamburgo lėk

tuvu į Ameriką buvo išgabenti 
67 Britų zonoje gyvenusieji naš- 
laičiai-tremtiniai. Šiuos našlai
čius Amerikoje pasitiks ir to
liau globos U. S. Committee’s 
Home for Children, N. Yorke. 
Didelę išvykusiųjų dalį sudarė 
paskutiniojo karo pradžios naš
laičiai, nieko nežiną apie savo 
ankstyvesnį gyvenimą.

Numatoma, kad 
Britų zonos išvyks 
našlaičių grupė.

Be to, Canadian
migrant Aid numato dalį naš
laičių išgabenti ir į Kanadą.

Taip pat ir Australija pranešė 
priimsianti apie 500 našlaičių, 
kurių pirmoji grupė 
nos šiuo metu jau 
kusi.

savanoriSkos Šalpos or
ganizacijos REIKALAUJA, 
KAD TREMTINIAIS BUTŲ RŪ
PINAMASI IR PO 1950 M. BIR

ŽELIO 30 D.
Su IRO bendradarbiaujančios 

49 savanoriškos šalpos organiza
cijos savo š. m. sausio pabaigoje 
Ženevoje vykusioje konferencijo
je pareiškė, kad jos vienos ne
pajėgsiančios tremtinius globoti 
po 1950 m. birželio 30 d. ir .prašė 
atitinkamas vyriausybes ir tellau 
vykdyti tremtinių globos darbą.
Dėl vykdomo tremtinių įkurdi

nimo šios organizacijos priėmė 
rezoliuciją, kurioje pasmerkiama 
valstybių vykdoma tremtinių at
ranka ir nenoras įsileisti tokius 
asmenis, kurie nepajėgia patys 
savęs aprūpinti. Čia pabrėžia
ma, kad tokia įkurdinimo politi
ka tremtinių problemos ne tik 
neišsprendžia, bet dar labiau ap
sunkina, ir reikalaujama, ked 
IRO imtųsi akcijos paveikti vy
riausybes įkurdinti tremtinius, 

. nedarant jų atrankos.

TDEALAS - MANO TAUTOSGYVENIMO
LAISVE IR PASIDIDŽIAVIMAS

ANGLIJOS TAURĖS RUNGTY
NĖS

Kovo 26 d. Londone perpildy
toje žiūrovais (62.000) Arsenalo 
aikštėje įvyko pusiaubaigminės 
Anglijos futbolo taurės rungty
nės tarp Portsmouth ir Leices
ter City.

Visų didžiausiam nustebimui 
Leicester, C., kuris žaidžia tik 
II-oje lygoje, nelauktai, tačiau 
užtarnautai įveikė I-os lygos pir
maujantį Portsmouth net 3:1.

Antrose rungtynėse kovojo 
Londono Wolves su Manchester 
United, kurios, nors ir pratęsus, 
baigėsi lygiomis — 1:1.

šios rungtynės bus pakartotos, 
kurių galutinis laimėtojas susi
tiks balandžio 30 d. 
Wembley olimpiniame 
baigmėje su Leicester 
nuolike.

Londone, 
aikštyne 

City vie- 
(vlb)

mintus diplomus. Jau anksčiau 
diplomas buvo įteiktas lietuvių 
tautinio judėjimo patriarchui 
Dr. Vydūnui. Pinneberge, Bal
tijos Universitete, LLV akademi
nio skyriaus steigiamajame susi
rinkime, diplomą gavo prof. My
kolas Biržiška. LLV Liubeko 
skyrius buvo suruošęs kuklią 
vakarienę, kurioje dalyvavo lie
tuvių ir latvių visuomenės atsto
vai. Šios vakarienės metu gar
bės nario diplomas buvo įteiktas 
poetui Faustui Kiršai. LLV 
centrinės valdybos vicepirminin
kas latvių rašytojas Olgerts Lie- 
pinš paskaitė referatą apie F. 
Kiršos gyvenimą ir kūrybą. LLV 
Geesthachto skyriaus surengta
me akte-koncerte Spakenberge 
garbės nario diplomą įteikė lat
vių rašytojui Emiliul Skujenie- 
kui. Po iškilmingosios dalies 
buvo atliekama programa, kuri 
susidėjo iš Em. Skujenleko lat
viškai išverstų lietuvių poetų ei
lėraščių deklamacijų ir dainų. 
Visi garbės nariai, atsakydami į 
pasveikinimus, pabrėžė, kad ši 
jiems suteikta garbė uždeda nau
jų pareigų, ir pasižadėjo ir toliau 
visomis jėgomis dirbti abiejų 
brolių tautų vienybės naudai.

LLV/SB
— Briuselis. Sovietų Sąjungos 

ir Rytų Europos valstybių agen
tai supirkinėja pasaulio rinkoje 
auksą ir moka už unciją aukso 
iki 80 dol., nors laisvoje rinkoje 
toks aukso kiekis kaštuoja tik iki 
45 dol., o oficiali šio aukso kie
kio kaina yra tik 35 dol. Spė
jama, kad Sov. Sąjunga planuoja 
sudaryti vadinamąją rublio zoną, 
kuriai auksas yra reikalingas 
rubliui padengti.

šie 
pyje 
prieš 
palaidoto Lustin sanatorijos ka
pinėse, netoli Namur.

Tačiau Belgijos žemė yra pri
glaudusi ir 
kapų, kurių 
liuose, deja, 
mingų įrašų,
laidotieji taip pat yra kovoję 
dėl Tėvynės laisvės, bet nelem
to likimo atblokšti kartu su vo
kiečiais į belaisvių stovyklas 
Belgijoje ir ten susirado ir am
žino poilsio vietą. Ir Štai prie 
jūros Ostendės kapinėse tarp 
vokiečių belaisvių skaitome ir 
šias pavardes:

Šatas V. — mirė 46. 3. 25.; 
Dirba R. — 46 2. 18; Paliukas V. 
— 46. 3. 25; Jablonskis B. — 46.
I. 26; Varnelis O. — 46. 1. 26; 
Baltrukėnas — 46. 1. 8; Krime- 
lis V. — 45. 11. 29; Riskevičius
J. — 46. 4. 3; Vilnitis J. — 45. 
12. 5; Gravitis V. (gal latvis?) — 
46. 1. 8; Vacietis E. (turbūt, 
vis) — 46. 2. 18; Skėlė (gal 
kėlė) — 46. 2. 11.

Galimas daiktas, kad ten
ir daugiau lietuvių palaidota, 
bet dėl pavardžių iškraipymo 
sunku juos iššifruoti. Atrodo, 
kad tie lietuviai ten bus patekę 
iš Norvegijos, kur jie vokiečių 
buvo prievarta nuvežti pagelbi- 
niams karo darbams. n.

yra

amatų moky-

Pranešimai

JAV

Veda K. Škėma Jį

Fondo

išvyko ir tos 
p. Slmanaus-

jis yra
LTB

LTB

lat- 
Ša-

27, 
apie

liet.
skyriuose, įvesti
egzaminai Juos

kiekvieno mėnesio

PADĖKA 
’ Kultūros

IŠ DIEPHOLZO ZONINES LIET. AMATŲ 
MOKYKLOS VEIKLOS

Nežiūrint emigracinio įkarščio, 
Diepholze įsisteigusi zoninė liet, 
amatų mokykla, sukėlusi nema
žą tremtinių susidomėjimą, pilnai 
veikia ir toliau. Iš įvairių toli
mesnių stovyklų, esančių anglų 
zonoje, į ją įstojo apie 30 asme
nų. Taip pat gana didelis skai
čius į ją yra įstojusių ir iš vieti
nės stovyklos.

Gaila tik, kad po pinigų refor
mos Vokietijoje labai pasunkėjęs 
tremt. gyvenimas žymiai trukdo 
mokslo našumą. Mokymosi są
lygos nėra lengvos. Mokiniai ne
turi jokių piniginių pajamų, o 
reikia sąsiuvinių, knygų ir kitų 
mokslo priemonių įsigyti. Tam 
tikslui visais mokinių reikalais 
rūpintis išrinkta Diepholzo zoni
nės liet, amatų mokyklos moki
nių atstovybė, kurios prezidiumą 
sudaro: pirm. — agr. J. Grinke
vičius, nariai: O. Mačiukaitė ir 
A. Paulionis. Mokyklos moki
nių atstovybė yra nutarusi rūpin
tis ne tik medžiaginiais, bet ir 
kultūriniais mokinių reikalais, 
sporto vadovu yra pakviestas p. 
J. Lataitis, o meno vadovu — 
p. Vladas Būtėnas.

Pirmas amatų mokyklos moki
nių kultūrinis pasirodymas nu
matomas Velykų antrą dieną, su
vaidinant 3 veiks, komedija ir 
pravedant loteriją. Šokiams ža
da groti iš pačių mokinių suda
rytas orkestras. Loterijos ir va-' 
karo visos pajamos bus sunaudo
tos paremti amatų mokyklos ne
turtingiems mokiniams.

— Zoninės amatų mokyklos 
insp. inž. Pr. Ceponkus išvyko 
į Kanadą. Mokiniai atsiminimui 
jam įteikė dovaną — arch. T. 
Vizgirdos išleistą knygą „Vil-

nius“. Taip pat 
mokyklos lektorius 
kas.

— Zoninėje 
kloję, visuose 
patikrinamieji 
laikyti tenka
gale iš praeito kurso. Už išlai
kytuosius egzaminus rašomi pa
žymiai.

Iš stovyklos kronikos:
— Kovo mėn. 17 d. stovykloje 

įvyko LTB komiteto rinkimai. 
Senasis komitetas, dėl emigraci
jos, atsistatydino. Rinkimuose 
tedalyvavo 40,5% visų turinčių 
teisę balsuoti rinkikų.

— Iš Diepholzo stovyklos 
150-čiai asmenų paruošti emi
graciniai dokumentai išvykimui 
į JAV. Laukiama kasdien, kada 
pradės vežti į emigracinę sto

vyklą.
— I Naująją Zelandiją išvyko 

6 lietuvių šeimos.
— Stovykloje DPACCS’o ini

ciatyva atidaryta venerinių ligų 
paroda. Pr. Dirmėnas

— Kravčenkos liudininkės vo
kiečių komunistės Margarete Bu
ber-Neumann atsiminimus ne
trukus išleidžia viena prancūzų 
leidykla.

— Vienos opera kovo pabai
goje išvyksta gastrolių į Pary
žių.

— Igor Stravinsky iškėlė an
glų muzikų draugijai Leeds’e 
250.000 dol. ieškinį už jo suites 
„Ugninis paukštis“ payertimą į 
šokių muziką.

— Liepos mėn. pradžioje Lo
carno įvyksta ketvirtasis tarp
tautinis filmų festivalis.

LLV PAGERBIA SAVO GARBĖS 
NARIUS

LLV pirmininkas mag. hist. 
Julijs Bračs, vizituodamas sky
rius, iškilmingų aktų metu įteikė 
garbės nariams meniškai paga-

NEVARDINTAI BUTO IR DARBO UŽTIKRI
NIMAI Ūkininkams, namų ruošos 
darbininkėms ir gailestingoms 

SESERIMS
BALF’o Įstaiga Europoje tiki

si gauti ribotą skaičių darbo ir 
buto užtikrinimą išvykimui į 
JAV Marylando štatą ūkio, na
mų ruošos ir gailestingųjų sese
rų darbams. Šie emigraciniai 
dokumentai pirmoje eilėje bus 
suteikti tiems, kurie jų dar ne
turi ir nenumato iš kitur gauti. 
Išvykus pagal minėtos rūšies 
užtikrinimus, teks dirbti žemės 
ūky, namų ruošoje, o gailestin
goms seserims — prie ligonių. 
Norintieji gauti minėtos rūšies 
užtikrinimus yra prašomi sku
biai pranešti apie tai BALF’o 
Įstaigai (13b) Mūnchen 
Rauchstr. 20, sutelkiant 
save šias žinias:

1) ar sutinkama vykti į
Marylando štatą žemės ūkio ir 
namų ruošos darbams, 2) Pavar
dė ir vardas, 3) Adresas, 4) Gi
mimo data, 5) Šeimos narių var
dai, pavardės, amžius ir gimi
nystės ryšys su šeimos galva, 6) 
Ar turima DP statusą, 7) DP 
Identity Card No.

Pageidaujama, kad gailestingos 
sesers atsiųstų anglų kalboje pa
žymėjimą, iš kurio būtų matyti 
tos profesijos kvalifikacijos.

Pastaba. Gailestingos se
serys ir namų ruošos darbinin
kės registruojamos tik vien
gungės, t. y. tos, kurios neturi 
šeimų.

BALFo (staiga Europoje!

STUDENTAMS
HQ PW/DP Division Lemgo 

praneša, kad tremtinių studentų, 
lankančių vokiečių universitetus, 
mokesčio už egzaminus klausi
mas yra persvarstomas ir arti
moje ateityje laukiama tuo rei
kalu atitinkamos instrukcijos.

BOT

MARCUS LUCKIS OF LITHUANIA“,
kaip jį vadina „New York Times“ kovo 20 d. 

numery, dabar vykstančiame Mar del Plata 
(Pietų Amerikoj) stipraus sąstato turnyre gražia 
auka įveikė argentinietį Pedro Martin. Po 4-rių 
ratų turnyro padėtis tokia: Flores, Michel, Luc- 
kis — po 2% tšk., Guimard, Cabral, Czerniak ir 
Eliskases — po 2 tšk., Ed. Lasker, Bolbachan — 
po l*/a t. ir t. t. Viso 18 dalyvių. Talentingasis 
ispanų jaunuolis Pomar tuo tarpu 18 vietoj su 
0 taškų...

Drąsa neša perlus
Amerikiečių meisteris Kashdan vienoje parti

joje po azartiško puolimo užmatavo savo prieši
ninką dviem dar likusiais žirgais, tuo tarpu kai 
priešininkas turėjo valdovę ir du bokštu (!) vir
šaus. Ši partija yra dar vienu įrodymu, kad 
didesnę viltį laimėti turi tas, kurs šiek tiek 
rizikuoja. Baltieji šioj partijoj _ "j 
ėjime geriau sulošti, būtent su 24. Khl (vieton 
24. Rg2) priversti juoduosius pasitenkinti lygio
mis (amžinuoju šachu). Tačiau puolamasis, pa
prastai yra psichologiškai slegiamas, o tas silp
nina jo gynimosi jėgą. Agresyvūs lošėjai kuria 
perlus, kai tuo tarpu poziciniai figūrų stumdy- 
tojai sudaro (tik) rėmus tiems perlams įstatyti. 
Drąsuoli, žinoma, dažnai ištinka ir staigūs pra
laimėjimai, bet užtat gražūs laimėjimai jam ke
leriopai atsilygina. Pasekime šią įdomią partiją, 
loštą 1948 m. New Yorke.
Balti: B. S iff Juodi: T Kashdan

(Nimcovičlaus gyn.)
1. d4 Žf6 2. c4 c6 3. Žc3 Rb4 4. Vc2 d5 5. a3 Re7 

«. c:d5 e:d5 7. Rf4 c6 8. h3 0—0 9. e3 Be8 10. Rd3 
2bd7 11. Žf3 Žf8 12. Že5 RdG 13. 0—0 Že6 14. Rh2

g6 15. Žf3 Žg7 16. R:d6 V:d6 17. Bfcl Rf5 18. Žd2 
Be7 19. b4 Bae8 20. Babl? (Geriau 20. Žfl) R:h3! 
21. g:h3 B:e3! 22. Rfl! Žf5 23. f:e3 Vg3+ 24. Rg2 
V:e34- 25. Khl Žg3+ 26 Kh2 Vf4! 27. Žf3? Be2! 
28. Z:e2 Ž:e2+ 29. Khl Žh5 30. Vd2 Žhg3+ 
31. Kh2 Žfl 4- 32. Khl Vh2+ 33. Ž:h2 Žfg3 matas.

Diagrama rodo mato padėtį.

Praeitame šachmatų skyriuje
išspausdinto iš „Suomen Shakki“ etiudo auto

rius yra V. Karhia. Etiudo sprendimas yra 
toks: 1. a7 b4 2. a8Ž! b3 3. Žb6 c:b6 4. c7 b5 
5. c8Ž b4 6. Zd6 e:d6 7. e7 d5 8. e8Ž d4 9. Žf6 g:f6 
10. g7 f5 11. g8V f4 12. V:b3 f3 13. V:d3 b3 
14. V:b3 d3 15. V:a2+! K:a2 16. b4 ir baltieji 
laimi.

Kempteno
skyrius, dėl emigracijos likvl- 
duodamasis, kasoje likusius pi
nigus sumoje 34 DM paaukojo 
Lietuvių Kalbos Vadovo leidimo 
reikalams.

Kempteno tautiečiams už auką 
nuoširdžiai dėkoja

P. Gaučys
LTB Centro K-to Pirmininkas

PRANEŠTI APIE DINGUSĮ 
BAGAŽĄ

Tenka nugirsti, kad emigruo
jančių į užjūrį dingsta bagažas. 
Bet dingusio bagažo savininkai 
išvyksta niekam apie tai nepra
nešdami. Todėl prašome visus, 
kam dingtų bagažas, skųstis In
ternational Refugee Organiza
tion, Headquarters Claims De
partement Bad Kissingen nuo
stolių atlyginimo reikalu, vien
kart apie prapuolusį bagažą, kur 
ir kokiomis aplinkybėmis 
žuvęs, painformuojant 
Centro Komitetą.

PAIEŠKOJIMAI
Gavelienė - Navakaltė Paulina 

ieško savo vyro Vinco Gavelio. 
Žinančius apie jo likimą prašo
ma pranešti šiuo adresu: Olden- 
burg-Old. Unterm-Berg. Litaui- 
sches Lager.

Mūsų brangiam ir neužmirš tarnam Bičiuliui
Prof. inž. Vladui Jakovickui

netikėtai mirus, jo žmonai Lidijai didžio sielvarto dienose 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

Marija Ir Tadas J. Vizgirdai
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Leidžia Baltų Centrinės Tarybos Lietuvių skyrius. 
Redaktoriai Pranas Naujokaitis ir Bronius Aušrotas.

Newspaper autorised by PR/I. S. C. CCG (BE) 
Redakcijos ir Administracijos adresas: (21a) Detmold, Wittjestr. 14 

Spaudžia Borek & Geiser, Detmold

4


	C1BLNB021B2388-1949-Bal.2-DPSPAUD-LIETUVIU-ZODIS-page-0001
	C1BLNB021B2388-1949-Bal.2-DPSPAUD-LIETUVIU-ZODIS-page-0002
	C1BLNB021B2388-1949-Bal.2-DPSPAUD-LIETUVIU-ZODIS-page-0003
	C1BLNB021B2388-1949-Bal.2-DPSPAUD-LIETUVIU-ZODIS-page-0004

