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Tautų likimas Sovietų Sąjungoje AMERIKA VADOVAUJA TAIKOS PASAULIUI
TAUTINIAI DRABUŽIAI YRA VIEN FASADAS. TIKSLAS — 

NUTAUTINIMAS

faktai. Bolševikai prieš savo 
norą atidengia tikrąją padėtį, 
kartodami formulę, kad Sov. Są
jungoj tautų kultūra „savo for
ma yra tautinė, savo turiniu — 
socialistinė“. Tautinis elementas 
čia yra viena nuoga forma. Už 
margo aprėdo kyšo tautinio sa
vitumo netekęs robotas.

Tokį pat maskuojantį charak
terį turi ir tariamasis sov. fede
ralizmas. Valstybinės teisės po
žiūriu sov. valstybę sudaro 16 
respublikų. O iš tikrųjų yra 
stipriai centralizuota vienalytė 
valstybė. Nors respublikose ir 
yra ministerijos, vedamos ištiki
mų komunistų, tačiau praktikoj 
jos yra tik korh. partijos vykdo
mieji organai.

VAŠINGTONE PASIRAŠYTAS š. ATLANTO PAKTAS. ATMESTI SOVIETŲ MELAGINGI 
KALTINIMAI. PRASIDĖJO JT PILNATIES POSĖDŽIAI. CHUR CHILLIS PASMERKĖ POLIT- 

BIURĄ. MARSHALLTO PLANUI VIENERI METAI

d. VašingtoneBalandžio 4 
dvylikos valstybių atstovai pasi
rašė istorinį gynybos dokumen
tą — Atlanto Paktą, kuris turėtų 
laiduoti taiką busimosioms pa
saulio kartoms. Šio fakto reikš
mė yra nepaprastai didelė, nes 
jis suburia 350 milijonų taiką 
mylinčių žmonių, nenorinčių 
vergauti bolševizmui.

Iškilmingas Pakto pasirašy-. 
mo aktas buvo 
užsienio reikalų 
je, dalyvaujant 

pasaulio tautų
Dėmesio centre buvo 12-kos vals
tybių užs. reikalų vadovai, ta 
proga pasakę po atitinkamą 
trumpą kalbą. ‘ Pirmuoju kalbė
jo JAV užsienio reikalų min. 
Acheson, sveikindamas susirin
kusius kitų 
čius. Po jo 
min. Spaak, 
son, Danijos
Prancūzijos — R. Šumanas, 
landijos — Benediktson, Italijos 
— C. Sforza, Liuxemburgo — J.

vals-

tautų
nau-

Rusifikacija
Rusinimas vykdomas kartu su 

sovietinimu. Rusiškai kalbančių
jų persvara sunkiai spaudžia ki
tas tautas ir ilgainiui veda į asi
miliaciją. Kariuomenėj koman
dos vykdomos rusų kalba. Kas 
nori gauti tarnybą ar būti parti
jos pareigūnu, turi mokėti ru
siškai.

Sovietų vedamos tautybių po
litikos teorija ir praktika sako, 
kad šiandien kitų tautų tautiš
kumui gresia daug didesnis nu
tautinimo pavojus, negu tai bu
vo carų Rusijoj. Caras tenkinos 
pavienių visuomenės atstovų iš
trėmimu, o šiandien už Uralo 
dingsta ištisos tautos. Prie šio 
dar prisideda daug pavojingesnis 
tautinis tirpimas, vykstąs vidu
je: kurie priešinasi likviduojami, 
gi likusieji sumalami į bendrąjį 
tirpinamąjį katilą, iš kurio turįs 
išeiti „normalusis“ sovietų žmo
gus. Carų Rusija buvo tautų 
kalėjimas, bolševikų Rusija — 
tautų kapinynas. V.

— BBC, IV. 3. Rumunijoje 
suvalstybintos visos vaistinės. 
Suvalstybinimo kol kas išvengė 

liuksusinių prekių

Čia patiekiama santrauka 
Harald Linder straipsnio, iš
spausdinto JAV kariuomenės 
leidžiamame dienrašty „Neue 
Zeitung“ š. m. kovo 24 d. Ber
lyno laidoje.
„Beveik 200.000 žmonių vien 

tik 1948 m. iš Pabaltijo ištremta į 
Vid. Rusiją“, — sakoma užsieny 
gyvenančių lietuvių, latvių ir es
tų delegacijų memorandume, 
įteiktame Vakarų jėgoms, pra
šant Pabaltijo klausimą iškelti 

~JTO.- Sis žingsnis iš naujo krei
pia pasaulio -jjpmesį į Sov. Są
jungos nerusiškų tautų likimą.

Bolševikinio režimo pradžioj 
revoliucinė vyriausybė paskelbė 
„Rusijos tautų teisių deklaraci
ją“, pažadėdama buv. caro vals-. 
tybėj gyvenančioms tautoms ly
gybę ir suverenumą, kaip ir lais
vą apsisprendimo teisę, įskaitant 
atsiskyrimą ir savarankios 
lybė", sudarymą.

Bet kai didelė nerusiškų 
dalis mėgino tais pažadais
dotis, bolševikai tuojau parodė, 
kaip ta laisvė tikrovėje išrodo." 
Laisvės siekimą apšaukė reakcija, 
ir Ukraina bei Užkaukazė po 
kruvinų ir baisių kovų buvo 
Maskvos pavergtos.

Savo straipsny „Kritiškos pa
stabos tautiniu klausimu“ Leni
nas „buržuazinį nacionalizmą“ ir 
„proletarinį internacionalizmą“ 
laiko nesutaikomais priešingu
mais. „Tautinės kultūros“ sąvo
ką Leninas vadina buržuazinės 
galvosenos išraiška, ir reikalavi
mas tautinės kultūrinės autono
mijos esąs „reakcionieriškas ir 
kenksmingas“.

„Kultūrinis darbas“
Prie Lenino prisideda ir SU11- 

nas. Socialistų uždavinys esąs— 
stiprinti pasaulinio proletariato 
internacionalinę kultūrą. Jis 
reikalauja pašalinti „tautinius 
barjerus ir išlyginti klases ski
riantį kelią“. Reikalaujama „vi
sų tautų susijungimo“, vadinasi, smulkios 
panaikinti visus tautinio savitu- krautuvės, 
mo požymius. — BBC, IV. 4. Kinįjįs komu-
" SovletaTgiriasi daūg"gero”pa~ 
darę kovodami prieš analfabe- 
tiškumą ir iki šiol beraštėms 
tautoms įvedę net savus alfabe
tus. Šio „kultūrinio darbo“ tiks
las yra partijos propagandos bo
tagu pasiekti net ir paskutinį 
valstybės pilietį.

Kuri gi lektūra pakišama nau
jam skaitytojui? Sovietų spau
da į šį klausimą atsako: 1948. IX. 
23, sukakus dešimčiai metų po 
pasirodymo „Komunistų partijos 
istorijos“, „Pravda“ pranešė, kad 
„viso pasaulio pažangiųjų žmonių 
vadovėlis“ Sov. S-goj išverstas į 
62 kalbas ir išplatinta 34 milijo
nai egzempliorių, 
nios skelbiamos 
Stalino ir kitų 
klasikų“ veikalus, 
rusiškoms tautoms universitetų, 
mokyklų, bibliotekų ir teatrų 
turįs įgalinti savos kultūros išsi
vystymą, bet tikrovėje siekiama 
„proletariškojo internacionaliz
mo“ pagalba pašalinti tautinio 
savitumo sąmonę.

Tautų perkėlimai
Net tautinės kultūros iš praei

ties paveldimoji reikšmė iškrei
piama ir įjungiama į propagan
dą. Pav., Uzbekų poeto ir vals
tybės vyro Ališa Novoi 500 m. 
gimimo proga „Pravda“ rašė: 
„jau pradžioje savo gyvenimo jis 
kreipė dėmesį į sunkią darbo 
masių padėtį“. Apie Kaukazo 
poetą Šotą Rustavelj, gyvenusį 
prieš daugel šimtmečių, sovietų 
spauda skelbia, kad jis savo lai
ku reikalavęs moterims lygių 
teisių. Šiuo būdu bolševikų pro
paganda kiekvieną istorijoj žy
mesnį asmenį paverčia „prakil
nių marksizmo-leninizmo idėjų“ 
pirmataku ir pranašu. (Tą patį 
daro ir su mūsų senesniaisiais 
rašytojais — Valančium, Bara
nausku, Maironiu, Vaižgantu ir 
kt. Red.).

Antroji nutautinimo priemonė 
— sunaikinimas tautinio vienin
gumo ir teritorinio uždarumo. 
Šiuo tikslu į Rusijos gilumą iš
gabenami .pasieniais gyvenančių 
nerusiškų gyventojų dalis, o į jų 
vietą atkeliami svetimos kilmės 
kolonistai. Tariamoji „interna
cionalinė“ sovietų valstybė savo 
piliečiams draudžia jungtis su 
užsieniečiais, tačiau krašto viduj 
reikalauja ir visokiariopai remia 
tautinį ir rasinį mišinį.

Aštriausias bolševikų tautybių 
vartojamas ginklas yra masiniai 
deportavimai į Sibiro ir Šiaurės 
Rusijos kone, stovyklas. Kaip 
paskutinės žinios sako, šis pri
verstinas perkėlimas plačiu mas
tu vyksta Pabaltijyje — kad pa
laužtų gyventojų pasipriešinimą 
prieš priverstinę socializaciją.

Sovietų spauda ir filmai su 
pamėgimu rodo nerusiškų tautų 
grupines nuotraukas, kur tauti
niais rūbais dėvį šoka tautinius 
šokius ar dainuoja liaudies dai- 
cj»s Kad panašios scenos yra 

’ '."likthi maskaradas, įrodo kieti

Panašios ži- 
apie Lenino, 
„marksistinių 

Steigimas ne-

į-''

■/O*
Australijos oficiali įstaiga mums atsiuntė šią nuotrauką su tokiu 
parašu: „Lietuviai skautai Australijoje švenčia auksines Kalėdų 
šventės Pan-Pacifiko skautų jamboree, kurioje dalyvavo 
11.000 skautų. Čia matome australų skautus, atakuojančius gra
žiausiai įrengtą lietuvių skautų stovyklą“.

(Australian Official Photograph)

Kaip jau žinome, nuo gruo
džio 29 iki sausio 9 d. Wonga 
Park, Victoria, Australijoje vy
ko Pan-Pacifiko skautų jambo
ree, kurioje pirmą kartą daly
vavo ir 30 Australijoje prieglau
dą radusių lietuvių skautų, va
dovaujamų B. Dainučio. Lietu
vių skautų stovyklą aplankė 
gen. gubernatorius Rt. Hon. W.

gražiai pastatytų vartų su įrašu 
„Lietuva“ buvo įrengti du stie
bai, kuriuose visą stovyklavimo 
laiką plevėsavo Australijos ir 
Lietuvos vėliavos. Pacifiko 
skautų dėmesį ypač traukė sto
vykloje skauto, dabar dirban
čio Australijos geležinkeliuose, 
Jono Urbano meniškai pagamin
tas kryžius su smūtkeliu, prie

kad jis yra nusistatęs sunaikinti skautai įteikė tautinę lėlę, 
nacionalistų sukurtą režimą.

Žinių agentūros tvirtina, kad Kaip "Australijos spauda pa- 
dar neprasidėjus taikos dery- žymi, lietuvių skautų stovyklai 
boms, 3 komunistų kolonos ver- buvo gražiausiai įrengta. Už 
žiasi į Hopei provinciją. ____________________________

— Sticker, Nor- 
Lange, Portugali-

deklara- 
šį paktą 
nori tik

atliktas JAV 
ministerijo- 

1.400 įvairių 
įgaliotinių.

tautų bendramin- 
Belgijos užs. reik. 
Kanados — Pier- 
— G. Rasmussen, 

Is-

Beš, Olandijos 
vegijos — H. 
jos — Matta, D. Britanijos — E. 
Bevinas.

Savo kalbose '“’■i 
ministrai vieningai 
vo, kad kiekviena 
pasirašanti valstybė 

talkos.
Tačiau kurią nors vieną jų už
puolus, jos visos ginsis vienin
gai. Kanados atstovas pabrėžė, 
kad ši sutartis yra busimojo 
šimtmečio taikos garantija ir 
svarbiausias įvykis po JT įkū
rimo. Norvegijos atstovas Lan
ge nurodė, kad, 1945 m. pasira
šius San Franciske JT Chartą, 
Norvegija nuoširdžiai tikėjo ra- 
sianti JT organizacijoje saugu
mą. Tačiau paaiškėję, kad JT 
trokšto saugumo neteikia, ir to
dėl jo kraštas nė kiek nedvejo
damas apsisprendė prisidėti prie 
tautų susigrupavimo, kuris, jo 
nuomone, teiksiąs didesnį sau
gumą.

Prezidentas Trumanas iškil-

KRAVČENKO LAIMĖJO
Kravčenko Paryžiaus teisme sistema. Čia viešame laisvojo 

laimėjo visame pasaulyje išgar- vakarų pasaulio teismo forume 
sėjusią bylą prieš jį apšmeižusį buvo Iškilmingai pasmerkta- visa 
komunistinį prancūzų laikraštį 
„Les Lettres Franęaises“, kuris 
dviejuose straipsniuose norėjo 
melagingai įrodyti, kad Krav
čenkos knyga „Aš pasirinkau 
laisvę“ nėra autentiškas Sovietų 
Sąjungos gyvenimo sąlygų liudi
ninkas ir kad Kravčenko ne pats 
ją parašęs. Pagal teismo spren
dimą, vieno straipsnio autorius 
ir šio laikraščio redaktorius An
drė Wurmser nubaustas 5000 
frankų pinigine bauda ir 50.000 
frankų Kravčenkai padarytiems 
nuostoliams atlyginti, o „Les 
Lettres Franęaise“ vyr. redakto
rius ir leidėjas Claude Morgan 
nubaustas 105.000 frankų pinigi-

Sovietų Sąjungos deportacijų, 
prievartavimo, valstybinės žmog
žudystės, beribio žmogaus išnau
dojimo ir NKVD teroro sistema. 
Laisvajam teismui padaryti ne
šališką sprendimą nesukliudė nei 
Maskvos atsiųsti generolai, nei 
komunizmo apologetai, nei No
belio premijos laureatai, nei 
raudonieji dekanai, kurie visi dėl 
vienų ar kitų išskaičiavimų liu
dijo už, gal būt, jų niekada nema
tytą, bet KOminformo propagan
dos išgražintą rusiškąjį komu
nizmą.

buvo atliekamos religinės apei
gos. Be to, skautai buvo įrengę 
ir pašto ženklų, pinigų, knygų, 
medžio drožinių ir tautinių rū
bų parodą.

PASIKEITIMAS SOVIETŲ STRATEGIJOJE

sovle- 
even- 

atveju, 
štabas 

1947 m.

Anot „Whitehall News“, ame
rikiečių žvalgyba konstatavusi 
fundamentalų pasikeitimą 
tų strateginėse pažiūrose 
tualaus su Vakarais karo 
kurį sovietų generalinis 
skaitę neišvengiamu. Iki
vidurio sovietų strategai tikėję Į 
amerikiečių planą pasitraukti iš 
Europos, bet pasilikti dviejuose 
sausumos „lėktuvnešiuose“, bū
tent Ispanijoje ir Anglijoje. Ligi 
to laiko buvo galvojama, jog 
amerikiečiai pradėsią priešpuolį 
masiškai bombarduodami Euro
pos bei Vakarų Rusijos pramo-

nės centrus ir lygiagrečiai taiky
dami sparniniu smūgiu per Ar
timuosius Rytus į Kaukazo . bei 
Centrinės Azijos žaliavų ir gin
klavimo centrus, kurie yra Ba
ku, Turinske, Stalinske ir Stali- 
nabade. Ukrainos kasyklų ir 
pramonės centrai, kurie dėl karo 
sunaikinimų
prieškarinės produkcijos, 
sovietų, 
sudarą tik 
lą.

Maršalio 
kūrimasis
ko, atrodo, privertė rusus keisti

dar nėra pasiekę 
anot 

amerikiečių planuose 
antraeilį šalutinį tiks-

pagalbos planas ir 
Vakarų Europos blo-

TURKIJA NENORI LIKTI VIENA
Turkijos užs. reik, ministeriui 

Nedjmedin Sadak grįžus iš pa
sitarimų Londone ir Paryžiuje, 
Ankaros politiniuose sluogsniuo- 
se jaučiamas nemažas nusivyli
mas, kad Turkija nebuvo pa
kviesta prisidėti prie Atlanto 
Pakto ir kad jos pastangoms 
praplėsti Atlanto Paktą Vidur
žemio jūros paktu nebuvo rasta 
konkretaus pritarimo. Čia ne
nusikratoma minties, kad Vaka
rų pajėgos nori sukurti ekskliu- 
zyvinę tik Vakarų Europos sau
gumo 
kiją 
jūros 
dabar
Britanijos, Turkijos ir Sirijos 
pasitarimus čia žiūrima tik 
į tam tikrą nuraminimo 
nevrą.

sistemą, o Graikiją, Tur- 
ir visą rytinę Viduržemio 
sritį palieka nuošaliai. Į 

vykstančius tarp JAV,

kaip
ma-

Taika yra nedaloma
Turkija mano, . ‘ 

saugumas šiandien 
daloma.
konkretizavo savo užs. reik, mi- 
nisterio žodžiais, pagal kuriuos 
esą negalima Europai užtikrinti 
taikos tik daliai Europos taiko
momis saugumo priemonėmis. 
Europa ir dabar esanti geležinės 
uždangos suskaldyta, todėl ji' 
negali būti dar sykį daloma bet 
kuriuo tik dalį Europos saugo
jančiu paktu. Panašiai pasisako 
ir Turkijos spauda, nurodyda
ma, kad veltui yra statoma sie
na Atlante prieš komunizmą, 
kai Viduržemio 
Rytuose 
vartai.

kad taika ir 
negali būti 

Tą pažiūrą Turkija

litiniai sluogsniai tvirtina, kad 
pasitarimuose suzBevinu Turki
jos užs. reik, ministeris primyg
tinai reikalavęs į Atlanto paktą 
Įtraukti kartu su Italija ir Tur
kiją su Graikija arba sudaryti 
antrą — D. Britaniją, Prancūzi
ją, Italiją, Graikiją ir Turkiją 
apimantį — paktą. Pastaruoju 
atveju Atlanto paktui priklau
sančios D. Britanija ir Prancū
zija turinčios būti kitas valsty
bes su JA Valstybėmis jungian
čiuoju nariu, kuris galėtų At
lanto pakto teikiamas garantijas 
automatiškai perduoti ir Vidur
žemio jūros pakto dalyviams. 
Bet kurį kitokį sprendimą Tur
kijos užs. reik, ministeris esą 
kategoriškai atmetęs. Šito Tur
kijos plano, kuris galėtų apimti 
dar ir Arabų Lygos ir Izraelio 
valstybes, įgyvendinimas pri
klauso nuo Londono, Paryžiaus 
ir Vašingtono, tačiau tuo reika
lu nieko konkretaus nepasiekta.

Pirmoj eilėj Atlanto Paktas
Turkijos užs. reik, ministeriui 

buvę paaiškinta, kad pirmoje 
eilėje reikią ant tvirtų kojų pa
statyti Atlanto Paktą ir tik vė
liau bandyti jį išplėsti į Rytus. 
Be to, buvę nurodyta, kad Grai
kija ir Turkija turi 1939 m. su
darytas savitarpinės pagalbos su 
D. Britanija sutartis, 
Britanijos įgulomis Š. 
ir JAV karinėmis 
Atėnuose ir Ankaroje
JAV kariniais tiekimais abiems 
šioms valstybėms, yra pakanka
mai garantuotos.

— DPD, IV. 4. Balandžio mė
nesį visos Čekoslovakijos jauni
mo organizacijos bus paji 
po komunistų jungu.

kurios D. 
Graikijoje 
misijomis 
ir, be to,

jam
jūroje ir Art. 

paliekami atviri

Gerai

paktas
plėstas

informuoti Turkijos po-
jos 

r.

savo pirmykštį strateginį planą. 
Nors politinė agresija prieš Va
karų Europą, tiesa, vis dar veda
ma didžiausiu įnirtimu, kartais ir 
be pilno partijos vadų pritarimo 
Prancūzijoje ir Italijoje, tačiau 
visą šitą akciją reikia skaityti 
priedanga, už kurios nuo 1947 m. 
vasaros sovietų štabas stato gilią 
gynybos sistemą pagrindinėje so
vietų teritorijoje, remdamiesi ta 
prielaida, jog amerikiečiai kon
soliduotą Vakarų Vokietiją ir 
Vakarų Europą panaudos kaip 
europinę 
jungai.

Dėl to 
planuotų 
darbų Rytų Vokietijoje bei Če
koslovakijoje. Jugoslavijos ne
ištikimybė, smarkiai susilpninusi 
sovietų pietų rytų sparną, 
sovietų štabo tendenciją tik 
tvirtino.

Satelitų karinis pajėgumas 
menkas dėl modernaus apsigin- 
kalvimo ir organizacijos stokos, 
be to, satelitai nėra pilnai pati
kimi. Dėl visų šitų priežasčių 
sovietų strategija grįžo prie savo 
tradicinio principo karo pra
džioje nenaudoti pirmos eilės da
linių, bet išnaudoti geografinę 
atvirų plotų erdvę.

Satelitų barjerą norima panau
doti tik įvadiniams susidūri
mams, kurie gali būti labai nuo
stolingi priešui ir kurie priešą 
privers saugoti savo ilgus susisie
kimo ir transporto kelius. Karo 
atveju „naikinamų plotų" politi
ka bus taikoma satelitų kraštuo
se, bet ne Rusijoje. Kadangi sa
telitiniuose kraštuose komunistų 
partijos dar nėra visiškai 
konsoliduotos, todėl ši politika, 
bijant savo kraštų visiško sunai
kinimo, sukelia didėjančią opozi
ciją, dėl kurios reikia laukti pa- 
aštrėjančių valymų.

Per paskutinius 15 mėnesių di
delės deportuotų darbininkų ma
sės naudojamos statyboje impo
zantiškos, 150 km gilumo gyni
mosi sistemos, kuri išsitiesia į 
šiaurę ir pietus nuo fortifikacijų 
keturkampio Kamenec—Podolsk, 
Vinica, Berdičev ir Žitomir su 
buv. lenkų miestu Rowno, kaip 
saugumo baze.

Įdomu, kad šitas sutvirtinamas 
plotas tiesiasi išilgai buvusios 
1941 m. sovietų sienos, palikda
mas Rytų Lenkiją, kuri sovietų 
buvo aneksuota 1945 m., šiapus 
sunkiomis kliūtimis 
riais nusagstytos 
gynimosi linijos 

. (Nukelta (

bazę pulti Sovietų Są-

buvo atsisakyta nuo 
galingų fortifikacijos

šitą 
pa-

yra

ir bunke- 
linijos. Šios 

toliausi taškai 
4 psl.)

stoliams atlyginti.
Be to, „Lettres Franęaise“ tu

rės padengti visas bylos išlaidas, 
kurių susidarys apie 6 milijonus 
frankų, ir pirmame laikraščio 
puslapyje paskelbti teismo spren
dimą.

Ši byla truko 10 savaičių ir 
joje buvo apklausta 58 liudinin
kai.

Šio sprendimo reikšmė glūdi 
ne asmeniškame Kravčenkos lai
mėjime. Čia ypač pabrėžtina, • 
kad, ryšium su Kravčenkos lai
mėjimu, pralaimėjo ne kuris nors 
prancūziškas laikraštpalaikis, bet 
visa Sovietų Sąjungos politinė

ĮSPĖJIMO NOTOS „RYTŲ DE
MOKRATIJOMS"

« H valingtono
2 didžiosios valstybės Įteikė Ru
munijai, Vengrijai ir Bulgarijai 
Įspėjimo notas dėl taikos sutar
čių nepildymo, pažeidžiant .Įsipa
reigojimus gerbti žmogaus teises 
ir laisves.

Jeigu šie įspėjimai būtų at
mesti, tada JAV ir Anglija imsis 
tokių priemonių, kurios joms 
rodys tinkamiausiomis, net 
kreipimosi J JT imtinai.

Notose išvardinama Maniu 
vėjis Rumunijoje, Petkovo
protestantų dvasininkų Bulgari
joje ir kardinolo Mindszenty 
Vengrijoje.

mingo posėdžio paskutiniame žo
dyje sveikino susirinkusius, 
džiaugdamasis, kad

naujoji gynybos sutartis at
baidys visus nuo agresijos.

Vakarų pasaulio spauda šiam 
Paktui skiria milžinišką reikš
mę. Anglijos „Daily Mail“ nu
rodo, kad maža yra padėti pa
rašą po dokumentu, bet reika
linga, kad šį dokumentą parem
tų reali jėga. O 350 milijonai 
žmonių su beveik neišsemiamais 
turtais ir žmonių bei pramonės 
galybe gali atbaidyti kiekvieną 
agresorių užpulti nors vieną šio 
Pakto dalyvį. Panašius sampro
tavimus reiškia ir kiti įtakingi 
vakarų pasaulio laikraščiai.

Kaip ir buvo galima laukti, 
Sov. Sąjunga tuoj reagavo Į šio 
pakto pasirašymą.

Balandžio 1 d. Maskva įteikė 
dėl pasirašomojo Atlanto 
Pakto memorandumus Ame
rikos, Anglijos ir Prancūzi- 

zijos vyriausybėms.
Šiuose vienodai suredaguotuose 

raštuose Sov. Rusijos vyriausy
bė kaltina savo buvusius sąjun
gininkus, kad jie, sukurdami At
lanto valstybių bloką, ' tiesiog 
grasiną Rusijai. Tai rodąs fak
tas, kad iš buvusių keturių di
džiųjų tik Sov. Sąjunga nepa
kviesta prie šio susigrupavimo 
prisidėti. Rusija mano, kad šiuo 
savo žingsniu 3 didieji pažeidžia 
JT Organizacijos principus ir 
tikslus.

Sovietai ypač pabrėžia, kad, 
pasirašydamos Atlanto paktą, 
Anglija ir Prancūzija, pažeidžia 
tarp Sov. S-gos ir abiejų kraštų 
pasirašytas dvišales draugingumo 
ir nepuolimo sutartis. Savo iš
vedžiojimuose Sovietai katego
riškai tvirtina, kad šis Paktas 
yra nukreiptas išimtinai prieš 
Rusiją ir „liaudies demokrati
jas“. Šiuo Paktu esą norima dar 
labiau sukelti karo psichozės 
baimę, iš kurios dar daugiau ga
lėtų pasipelnyti karo kurstytojai.

at- 
ligi

at- 
ir

,, Amerikos B alsas u prisimena 
Pabaltijį

Balandžio 4 d. JAV radijas 
„Am. Balsas“ savo pranešime 
rusų kalba pabrėžė, kad 1934 m. 
balandžio 4 d. Sov. S-ga pasira
šė draugiškumo ir nepuolimo su
tartis su Estija, Latvija ir Lietu
va. Kiek vėliau ji tokias sutar
tis pasirašė ir su Suomija bei 
Lenkija. Tačiau po kelerių metų 
ji savo pačios padėtą parašą su
trypė kojomis.

tų ir belaisvių. Belaisvių tarpe 
yra keli žymūs komunistai.

RUSIJA PASITRAUKSIANTI IŠ 
JTO

IV. 3. Sovietų karinės 
politinis patarėjas Se- 

»vyriausioje būstinėje 
buvo priėmęs rytų

DPD, 
valdžios 
mionovas 
Karlhorste
zonos spaudos atstovus ir kitus 
atsakingus pareigūnus, 
reiškęs, kad pasirašius 
Paktą, Rusija daugiau 
sianti suinteresuota JT 
zacija.

Jis pa- 
Atlanto 

nebū- 
Organi-

INDIJA JAUČIA PAVOJŲ
BBC, IV. 3. Indijos min. pirm. 

Pandit Nehru įspėjo visus indus, 
kad komunizmo įsigalėjimas 
reikštų galą jaunai Indijos res
publikai.
KINIJOS KOMUNISTAI GRA

SINA
BBC, ‘ IV. 4. Kinijos komunis

tai per Pekingo radio griežtai 
pasisakė prieš Atlanto Paktą ir 
numatomą Pacifiko Paktą. Jie 
pareiškė, kad užpuolimo atveju 
žygiuos su savo sąjungininku — 
Sov. Rusija.
ATKAKLŪS MOŠIAI GRAIKI

JOJE
Graikijos šiaurėjeBBC, IV. 4.

Grammos kalnyne vyksta atkak
lūs mūšiai tarp vyriausybės da
linių ir įsiveržusių 4000 „sukilė
lių“ iš Albanijos. Sukilėliai gau
ną naujos paramos iš Albanijos.

— Vyriausybės paskelbtame 
biuletenyje nurodoma, kad nuo 
šių metų pradžios per tris mėne
sius Graikijos komunistai neteko 
4000 užmuštų ir apie 6000 sužeis-

TITO PANEIGIA GANDUS
BBC, IV. 3. Jugoslavijos dik

tatorius Tito, šiuo metu atosto
gaująs Brioni saloje prie Tries
to, paneigė visus spaudoje pa
skleistus gandus apie įvykusius 
susitikimus tarp jo ir anglo
saksų atstovų. Šie visi prasima
nymai esą skleidžiami Komin- 
formo agentų ir kapitalistų, — 
pasakė Tito.

IR„VALYMAS“ BULGARIJOJE 
VENGRIJOJE

Amerikos Balsas (IV. 3) pra
nešė, kad Bulgarijoje vyksta 
komunistų partijos valymas. Yra 
suimta per 100 komunistų parei
gūnų.

Šveicarų radijas tvirtino, kad 
ir Vengrijoje įvykdytas kariuo
menės ir gynybos ministerijos 
pareigūnų valymas. Esą suimti 
aukšto laipsnio kariai.

GRĮŽTA BELAISVIAI
Iš Frankfurto prie Oderio 

nešama, kad vis daugiau vokie
čių belaisvių grįžta į Vokietiją iš 
Sov. Rusijos. Dabar grįžtantieji 
žymiai geriau atrodą, negu prieš 
pusmetį grįžusieji.

pra-

TAISOMOS VOKIETIJOS SIE
NOS

Reuteris praneša, kad ligi ba
landžio 23 d. būsią galutinai 
Įvykdyti numatytieji sienos pa
taisymai vakarų Vokietijoje. Ga
lutinės sienos būsiančios išvestos 
taikos konferencijos metu.

ATNAUJINA SANTYKIUS
AP, IV. 4. Venecuelos vy

riausybė nutarė atnaujinti dip
lomatinius santykius su Franco 
valdoma Ispanija.

— BBC, IV. 4. Rodos saloje 
buvo pasirašyta karo paliaubų 
sutartis tarp Transjordanijos ir 
Izraelio atstovų.

pasirašančios valstybės ben
droje notoje atrėmė sovietų 

kaltinimus.
Atlanto Pakto dalyviai nurodo, 
kad Sovietams pakanka pasi
skaityti paskelbtojo Pakto turinį 
ir įsitikinti, kad tik kurio nors 
Atlanto Pakto dalyvio ginkluotas 
ir neišprovokuotas užpuolimas 
visus dalyvius įpareigoja imtis 
vieningos akcijos. Kol tai įvyks, 
šio Pakto signatarai niekam ne
grasina.

Tačiau Maskva tokiu atsakymu 
nebuvo patenkinta ir

balandžio 4 d. įteikė pana
šaus kaltinamo pobūdžio 
notas Italijos, Danijos ir 

Norvegijos vyriausybėms.
Tuo pačiu laiku, balandžio 

5 d., Lake Success prie New 
Yorko prasidėjo pernai gruodžio 
mėnesį nutrauktosios III-sios JT 
pilnaties tęsinys. Šių posėdžių 
pradžia kaip tik sutapo su At
lanto Pakto pasirašymu, ir ati
daromajame posėdyje galėjo da
lyvauti didžiųjų valstybių užsie
nio politikos vadovai.

Dienotvarkėje yra 75 neiš
spręsti klausimai, kurių Iš
sprendimą visą laiką vetavo 

Sov. Rusija.
Dabar turėtų paaiškėti, ar dar 
ilgai Gromyko kartos „niet“, o 
gal iš viso pasitrauks iš JT or
ganizacijos.

Kovo 31 d. Churchillis Ameri
koje pasakė kalbą, kuri buvo 
gyvai komentuojama ir rado pa
lankų atgarsį vakarų laikraščių 
skiltyse.

Churchillis atvirai prisipaži
no, kad visa likusioji vakarų 
Europa seniai būtų bolševikų 
sutrypta, o Anglija bombar
duojama raudonosios aviaci
jos, jei Amerika nebūtų tu

rėjusi atominės bombos.
Jis kaltino 14 Politbiuro dikta

torių siekimu užvaldyti visą li
kusį pasaulį. Tačiau bolševizmo 
baimė atlikusi s-vo: laisvasis 
pasaulis šiandien yra sujungtas 
glaudžiais Atlanto Pakto ryšiais. 
Churchillio nuomone, Rusijos 
diktatoriai labiau biją demokra
tijų draugiškumo, kaip priešiš
ko nusistatymo. Jo įsitikinimu, 
vakarų pasaulis laimėsiąs šaltąjį 
karą ir taiką.

Balandžio 3 d. suėjo 1 metan*”"' 
kai prezidentas Trumanas pa
sirašė Marshallio Europos 

Atstatymo įstatymą.
Šia proga Attlee pasiuntė JAV 
prezidentui padėkos telegramą, 
pabrėždamas, 
dėjo Anglijai 
atstatyti jos 
mą. Ir kiti

kad ši parama pa- 
nugalėti krizę ir 

ekonominį gyveni- 
Europos politikos 

vairuotojai pareiškė savo pasi
tenkinimą dėl gaunamos iš JAV 
ūkinės paramos. Dėl pagerėju
sios ekonominės 16 kraštų būk
lės, šiandien Europa esanti žy
miai atsparesnė bolševizmo nuo
dams ir už tai reikią dėkoti JAV, 
kurios laiku ištiesė pagalbos 
ranką.

1
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daininin-

pa-

Tai kreditas Lietuvos

KT IMRK

Australija

žinių

oro

oro

gyve- Socialinis gyvenimas

tiniame pusriitulyje. Sitų ten
dencijų vyriausybė net neslepia.

apskaičiavusi, kad 
gali visai gerai iš- 

20.000.000 gyventojų, 
mllitarinė ir politi-

koncertas 
priėmimas

nors 
esant

kurie 
kalbė- 
Lietu-

teigiama, 
zonoje be 
išlaikymo 
pinigines

liko įspūdžiai rengėjams? 
kūriniu sunku būti pa-

nėra 
randama 
ir apie 
toli nuo

Committee 
kuris

be abejo, yra kengūra ir 
kitur neužtinkama savo- 
rūšies meška — koala. 
Australijos laukiniai šu- 
dingo ir ypatingos rūšies

rektorius 
pakv.ętė - 
kabinetų

pirmieji iš naujųjų 
įstengė susiburti į
Lietuvių Draugiją,

net 40 
kranto, 
siautėja

Gyvūnija
didelių plotų
^gyvūnija :

ir platesnėje 
Apie tą atsi- 
karštais žo-

sumas svarų! Sausros

draudžiama baltiesiems
Australijos indėnai dau-

tau- 
gy- 
yra

jų žūva milijonai avių ir

Kai tik jis bus gautas, 
konstitucijos redakcija 
nebus uždelsta. Kita 
jau “ visoj eilėj kraštų

jų platinimas ėjo 
vis dėlto salėn pri- 
600 asmenų.
praėjo pakilusia

iš

sutvarko, supakuoja į 
ryšulius ir siunčia 
dvi vietas: Amerikos 
Kultūros Archyvan 
ir Šv. Kazimiero Se-

vandens baseinu — 
taigi kaip visa 

ir Ispanija kartu.

Gyvenimo lygis
Kaip jau žinome iš mūsų 

tiečiir laiškų iš Australijos, 
venin--' lygis Australijoje
aukštas. Manoma, kad jis yra 
vienas aukščiausiu visame pa-

KONCERTAS 
stambus įvykis mūsų

1946-48 metų, „Žiburių“ 
metų, „Aidų“ 1947-48 

„Tėvynės Sargo“ 1947-48 
„Ateities“ iy kitų ateiti- 

1947-48 metų.

rimtas, 
reprezentuojąs lietuvių

Pabaltijo Universiteto trejų metų vargo ir
(2)

Rašant apie Pab. Univ., nega
lima neiškelti dar vieno dalyko. 
Jei mes džiaugiamės, kai koks 
svetimtautis, kad ir vienos tik 
stovyklos mastu reikšmingas 
kuris UNRRA’os ar IRO welfare 
officer, pagyrė kokį mūsų kon
certą ar tautinių šokių pasirody
mą, tai neturėtume pamiršti ir 
Pab. Universiteto gal didesnės 
svarbos kultūrinei mūsų propa
gandai. ■ Naujai įsteigtas Pab. 
Univ. tuoj susirišo su viso pa
saulio universitetais ir gavo gra
žių sveikinimų iš Anglijos, Šve
dijos, Olandijos, Šveicarijos, Vo
kietijos, Austrijos, JAV, Kana
dos, Meksikos, Pietų Afrikos, 
Indijos, Australijos ir t. t. uni
versitetų. Nestigo ten gražių 
linkėjimų ir nusistebėjimo kūry
biniu ryžtingumu. Antai, Ams
terdamo univ. rektorius rašė: 
„Jūsų darbas, organizuojant Pa
baltijo valstybių studentams uni
versitetą, padarė gilų įspūdį.“ 
Londono universitetas laikė Pab. 
Univ. atliktą darbą tikrai skati
nančiu (It is indeed encouraging 
to hear of the work being done 
by your University). Kvebeko 
univ. (Kanadoje): „Leiskite man 
Jus pasveikinti su šauniu darbu 
(magnifique travail), kurį Jūs 
sėkmingai atlikote, nežiūrint vi
sų sunkenybių.“ ir t. t. ir t. t.

Gal tai žymia dalimi tebuvo 
trafaretinės mandagumo formu
lės, bet vis tiek tai priminė pa
sauliui apie baltų tautas, jų kul
tūrinį pajėgumą ir ryžtą, jų da
barties skriaudas. Pab. Univer
siteto siuntinėjami įvairiems uni
versitetams „Contributions“, su
silaukė palankių recenzijų, o kai 
kuriais atvejais Pab. Univ. su
ėjo į reguliarius mainų leidi
niais ryšius su kitomis mokslo 
institucijomis. Žinios apie Pab. 
Univ. sklido plačiau. Jo klausi
mą nekartą svarstė IRO viršū
nės (antai, pernai IRO kviestoje 
konferencijoje Šveicarijoje DP 
įkurdinimo reikalams apsvarsty
ti plačiai buvo kalbėta «epie Pab. 
Univ.); nesvetimas tas Mausimas 
buvo ir britų užsienių reikalų 
ministerijos atitinkamiems sky
riams, o užs. reik, viceministe- 
ris rado reikalo Pab. Univ. pri
minti Zem. Rūmų debatuose. 
Galima dar priminti, kad kelio
lika Pab. Univ. profesorių gavo 
vietas Anglijos, Kanados, Aus
tralijos universitetuose. Iš pa
skirų būdingų Pab. Univ. tam 
tikro išpopuliarėjimo smulkme
nų gali būti nurodytas prieš ku
rį laiką gautas Kanados katal. 
universitetų federacijos raštas, 
kad ji, norėdama efektyviau pa
remti Europos universitetus, pa
sirinko jų mažesni skaičių, bū- 

univ., jų tarpe ’ir Pab. Univer
sitetą.

Ypač išpopuliarino Pab. Uni
versitetą jo perkėlimo Amerikon 
akcija. 1947 m. nuskambėjo ir 
JAV spaudoje paminėtas BALF’o 
projektas perkelti Pab. Univ. į 
JAV Maine valstijos Quoddy kai
mą. Vėliau Pab. Univ. perkėli
mo Amerikon idėja gyvai susi
domėjo energingas ir apsukrus 
Refugees Defertse 
sekretorius D. Martin, 
Committee for Baltic University 
in Exile vardu išleistame atsi
šaukime sugebėjo surinkti ke
liasdešimt JAV ir Kanados uni
versitetų prezidentų, rektorių ir 
kitų visuomenės bei plunksnos 
įžymybių parašus. To atsišauki
mo ištraukas paskelbė įvairūs 
JAV laikraščiai (šių eilučių au
torius turi po ranka The New 
York Times 1948. VI. 20 d., Ne
wark Evening News 1948. V. 
21 d. ir kt. ištraukas) ir tuo bū
du paskleidė jo baltų tautoms 
palankias mintis 
JAV visuomenėje, 
šaukimą, kuriame 
džiais keliami gyvybiniai baltų 
tautų reikalai, jau buvo rašyta ir 
mūsų spaudoje. „Minties“ ben
dradarbis (1948 Nr. 70) gražiai 
rašė, kad „tas atsišaukimas yra 
propagandos už bendrą mūsų 
tautų reikalą šedevras.“

Ir kitomis progomis JAV spau
doje tolydžio parašoma apie Pab. 
Univ. Antai, pernai vienas Vo
kietijoje važinėjusios ir Pab. 
Univ. aplankiusios JAV žurna
listų grupės dalyvis laikraštyje 
„Omaha Archdiocesan True 
Voice Edition“ platokai ir labai 
gražiai priminė Pab. Univ., tarp 
kitko rašydamas, kad Pab. Univ. 
esąs vienas iš nuostabiausių ir 
labiausiai jaudinančių DP darbų 
Europoje (one of the most as
tounding and at the same time 
pathetic displaced persons ope
rations in Europe). Ir daugiau 
galima būtų panašių straipsnių 
surankioti taip pat ir Kanados 
laikraščiuose.

Dėl Pab. Univ. perkėlimo su
sirišta ir su Kanada, kurios, vi- 
ceministeris Dr. Keenleyside pa
rodė daug palankaus domėjimosi 

klausimu. Pagaliau ir Tau
tinis Kanados Universitetų Ko
mitetas nutarė paremti Pab. 
Univ. Kanadon perkėlimą. Tie
sa, visi tie projektai tėra svars
tymo stadijoje ir kažin ar bus 
įstengta nugalėti pačią sunkiau
sią kliūtį — lėšų klausimą, bet 
kaip ten su tuo perkėlimu bebū
tų, neabejotina, kad Pab. Univ. 
darbas ir pastangos dėl jo liki
mo dar kartą ryškiai priminė 
pasaulio sąžinei baltų tautų 
skriaudas, o taip pat tam tikra 
dalimi' prisidėjo prie susidarymo 
tos bendros palankios pažiūros į 
pabaltiečlus, kaip Į kultūringus 
ir pageidautinus imigrantus.

^Sulaukdamas palankaus įver-

kovos kelias
tinimo iš svetimųjų, Pab. Univ. 
buvo ir savųjų remiamas. An
tai, Pab. Univ. su dėkingumu 
mini Baltų Centrinės Tarybos 
Detmolde malonų dėmesį ir pa
galbą ypač kritiškomis universi
tetui dienomis. Taip pat dėkin
gas LRK už pagal išgales suteik
tą paramą, ypač skiriant studen
tams stipendijų.

Deja, iš kai kurių sulaukė Pab. 
Univ. ir gal ne visai palankių 
pažiūrų. Privačiuose pasikalbė
jimuose tekdavo nugirsti ir nei
giamų nuomonių. Pagaliau sun
ku buvo nesusidaryti įspūdžio 
(norėtųs tikėti, kad tai tik apsi
rikimas), kad iš mūsų vadovau
jančių veiksnių lyg ir jaučiamas 
tam tikras šaltokas rezervuotu
mas. Štai, pvz., gal ir smulk
mena. . Skaitome laikraščiuose, 
kad įvairių draugijų ar net ku
rios siaubesnės korporacijos su
važiavimuose daro pranešimus 
mūsų oficialieji asmenys, o Pab. 
Univ. yra kaip ir pamirštas. In
formacijų stinga. Antai, išsamia
me Švietimo Valdybos praneši
me apie lietuvių tremtinių švie
timą Vokietijoje, š. m. vasario 
1 d. skaitytame LTB apyg. pir
mininkų suvažiavime Seligen- 
stadte ir vėliau išspausdintame 
mūsų laikraščiuose, kur labai 
kruopščiai pateiktos žinios apie

Kur yra Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės statutas

Tokia antrašte „Mintis“ š. m. 
kovo 23 d. Nr. 32 (554) paskelbė 
p. J. Š. straipsnelį. Elta yra įga
liota tuo reikalu paaiškinti:

VLIK'o priimtas PLB konsti
tucijos projektas 1948 m. spalių 
11 d. VLIK'o pirmininko raštu 
buvo išsiuntinėtas visoms di
džiosioms pasaulio lietuvių orga
nizacijoms, spaudos organams ir 
atskiriems veikėjams prašant 
susipažinti ir savo pastabas dėl 
jo atsiųsti VLIK’ui, kad priim
damas galutinį konstitucijos 
tekstą VLIK'as galėtų į jas atsi
žvelgti. Pastabų buvo numaty
ta laukti iki 1949 m. pradžios. 
VLIK’o pirmininko ,rašte be ki
ta ko pastebėta: „Nors konstitu
cijos tekstas dar negalutinis ir, 
gavus dėl jo pastabas ir atsilie
pimus, jis dar gali kitėti, tačiau 
nežiūrint į tai VLIK’as labai pa
geidauja, kad nelaukdami galu
tinio konstitucijos priėmimo, pa
saulio lietuviai jau dabar vieto
je pradėtų praktiškai organizuo
tis ir veikti pagal PLB santvar
kos nuostatus. Ta prasme labai 
pageidaujamas ir spaudos bei vi-IŠRINKTI ATSTOVAI Į LTB CENTRO TAPYBĄ
Anglų zonoje pasibaigusiuose Ant. Krausas, 

rinkimuose į LTB Centro Tary
bą išrinkti šie atstovai:

Š. Reino-Vestfalijos apygardo- ~V1. 
je: E. Simonaitis (Detmoldas) ir Jon. 
Vyt. Cižauskas (Augustdorfas). Bertašius (Uchtė), 
Kandidatais: Vyt. Mažeika ir vičius

Žymi dalis mūsų tautiečių jau 
susirado laikinę pastogę Austra
lijoje, o dar didesnė — laukia 
progos ten išvykti. Jūsų kores
pondentas kreipėsi į Australijos 
ambasados Paryžiuje spaudos 
skyrių, kur rado įdomių 
apie šį tolimą kraštą.

Plotas
Australija turi 7.704.165 km2 ir 

maždaug yra lygi JAV, kas su
daro 32 Anglijąs ar 24 Norvegi- 
jas. 2.976.739 km2 yra tropikų 
srityje, daugiausia dykumos. 
Australijos krantai, įskaitant 
Tasmaniją, sudaro 19.646 km. 
Aišku, kad ir distancijos šiame 
didžiuliame krašte didelės: Bris
bane-Sydney — 986 km. gele
žinkeliu ir 724 oro keliu (3 vai.); 
Sydney — Canberra 306 km. gel., 
238 — oro keliu; Sydney — Mel
bourne — Hobart 616 km oro 
k.; Melbourne — Adelaide — 
777 km. gelž., 650 oro kel.; Mel
bourne — Hobart ?16 km 
keliu; Adelaide — Perth 
2.602 km. gelež, ir 2.265 km. 
keliu.

Kaip žinome — mūsų tautiečiai 
šiuo metu kaip tik ir yra išsi
sklaidę šituose nuotoliuose... 
Keletas lietuvių yra pakliuvę -ir 
į šiaurės Australijos miestą Dar
win, kuris yra nuo Adelaidės 
(pietuose) 2.735 km. oro kėliu ir 
yra 4.000 km. atstu nuo Indoki- 
nijos sostinės Saigon o.

Gyventojai
1944 metais Australijoje 

no apie 7,5 mil. gyventojų, kurių 
truputį didesnė pusė buvo vyrai. 
Beveik 3 mil. gyventojų yra au
ksinio amžiaus (tarp 20—45 me
tų), o apie 400 000 jaunesni negu 
20 metų.

Australijos vyriausybė, pade
dama visuomenininkų ir moksli
ninkų, yra 
kontinentas 
laikyti apie 
Tarptautinė, 
nė padėtis verčia Australiją su
sirūpinti gyventojų skaičiaus pa
didinimu; užtad dar ilgus metus 
Australijos durys bus praviros 
pageidaujamų tautybių imigran
tams, jų tarpe pabaltiečiams.

Beveik 5 milijonai australų 
gyvena miestuose, kurių netoli 4 

įvairias mokyklas, apie Pab. 
Universitetą (ir tai dar netiksliu 
Pinnebergo universiteto vardu 
randame tiek: „Anglų zonoje tu
rime savą Pinnebergo universi
tetą, kuris teišsilaikys iki š. m. 
rudens.“ Tame pat pranešime 
skaitome: „Kultūrinė veikla 
1946—1947 metais buvo suklestė
jusi. Didžiavomės opera, baletu, 
teatrais, chorais, ansambliais“. 
Ką gi, arba Pab. Univ. darbas 
nepriklauso prie kultūrinės veik
los, arba, matyt, juo didžiuotis 
nebuvo ko. Ten pat 
kad „studentai anglų 
akademinių stovyklų 
gauna kas mėnuo ir 
subsidijas.“ Tokių pareiškimų 
tekdavo ir anksčiau girdėti. Pa
našiai ir š. m. sausio 21 d. Tū- 
bingene įvykusiame LTB Wūr- 
tenbergo apygardos tarybos su
važiavime LRK pirmininkas, kal
bėdamas apie pablogėjusią stu
dentų materialinę būklę, nurodė, 
kad geresnė padėtis tik britų zo
noje, kur visi studentai gauna 
vad. kišenpinigius“. Bet taip, 
juk, nėra — Pab. Univ. studen
tai tų kišenpinigių negauna. O 
gal jie nestudentai, nors, pvz , 
vokiečių ir kt. universitetai juos 
tokiais ir pripažįsta? (pabaiga)

Pinnebergietis

sų parengimų paskatinantis 
sisakymas. Atkreiptinas dėmesys 
į tai, kad PLB yra tarytum tau
tinė lietuvių savivalda, kuri ne
naikina veikiančių lietuvių drau
gijų, bet jas remia“.

Ryšium su tuo atsiklausimu 
VLIK'as yra gavęs visą eilę pa
stabų ir atsiliepimų, kurių tarpe 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
1948 m. gruodžio 10 d. raštą, ku
riame be kita ko rašoma: „Ši
tuos ir kitus klausimus, susiju
sius su PLB kūrimu, galėsime 
plačiau padiskutuoti, kai Tamsta 
ir p. V. Sidzikauskas atvyksite į 
Jungt. Valstybes. Tam Teikia 
daugiau laiko, negu kad VLI
K'as yra numatęs“. Vykstant 
VLIK'o ir VT pirmininkams i 
JV šis reikalas buvo jiems pa
brėžtas, kaip skubus, ir šiomis 
dienomis laukiama ALT’o pasi
sakymo, 
galutinė 
VLIK'e 
vertus.
bendruomenė organizuojasi pagal 
VLIK'o išsiuntinėtą projektą.

Žemutinės Saksonijos apygar
doje: Alf. Latvėnas (Hannoveris), 

Domeika (Wolterdingenas), 
Švedas (Diepholzas), Jon. 

Bal. Špoke- 
(Oldenburgas), Jurg.

mil. — provincijų sostinėse.
Tik apie 350 000 gyventojų 

užsiima žemdirbyste ir gyvuli
ninkyste.

Vyriausybė yra nutarusi dary
ti visas pastangas sustabdyti 
didmiesčių augimą ir gyventojus 
decentralizuoti, visų pirma nau
juosius imigrantus nukreipiant į 
provinciją ir žemės ūkį. Tai da
roma ne vien dėl ekonominių iš
skaičiavimų: australų nuomone, 
mažesniuose miestuose esą leng
viau pasiekti geresnių rezultatų 
švietimo, transporto, sveikatos ir 
pan. srityse.
Didmiesčiuose: Sydney (1.400.000 

gyventojų), Melbourne (1.200 000), 
Brisbane ' (370.000), Adelaide 
(370.000), Perth (250.000), Hobart 
(71.000) — didesnis mirtingumas, 
negu provincijoje, nors, palygin
ti su kitais kraštais, jis yra la
bai žemas: tik 9,5 žmonės tūks
tančiui gyventojų per metus, kai 
tuo tarpu gimimų skaičius žy
miai aukštesnis — 22,3 — tūks
tančiui. Labiausiai australai su
sirūpinę vedybų žemu nuošim
čiu — 8,4 — tūkstančiui; 1944 
metais 68.201 vedybų aktai.

Į šį skaičių neįeina sunkiau 
sukontroliuojami pirmieji Aus
tralijos žmonės — Australijos in
dėnai, kurių galėtų būti apie 45— 
48.000 iš maždaug 300.000 galė
jusių būti 1788 metais, kada 
Australija buvo pradėta koloni
zuoti. Kaip žinome, pirmieji 
Australijos kolonizatoriai buvo 
gana žiaurūs čiabuviams ir juos 
tiesiog naikinte naikino. • Dabar 
valdžia ir į juos kreipia ypatin
gą dėmesį, yra paskyrusi jiems 
rezervuotas vietas gyventi, į ku
rias 
įeiti.
giur valdosi autonomiškai, o kai 
kur dar yra genčių, gyvenančių 
pirmykščių žmonių gyvenimą. 
Valdžia ypatingai draudžia jiems 
pardavinėti alkoholį. Yra iš in
dėnų tarpo ir mokslus baigusių 
žmonių, užimančių atsakingus 
postus įvairiose Australijos gy
venimo srityse. Daug indėnų 
yra Australijos armijoje ir lai
vyne. Nežiūrint globos ir skiria
mo dėmesio, Australijos indėnai 
tolydžio nyksta.

Atrodo, kad Australija liks 
vienintelis baltųjų kraštas Ry- 

Preikšaitis (Oldenburgas). Kan
didatais: Ev. Reikenis, Ant. Ma
celis, J. Daukša, VI. Petrauskas, 
Al. Dapšys (vienas atstovas ir 
du kandidatai renkant šias ži
nias dar nebuvo paaiškėję).

Slesvigo-Holšteino apygardoje 
atstovais: Ant. Šliogeris (Flens- 
burgas), Jon. Puzinas (Pinne- 
bergas), Jon. Mikšys (Neustad- 
tas), Pr. Zundė (Lūbeckas). Kan
didatais: Kun. Zvinklys, V. Bu
lota ir J. Giedraitis.
J. VALAITIS LANKO STOVYK

LAS
Kovo 29 dieną BALF'o atstovas 

J. Valaitis lankėsi Kassel-Mat- 
tenbergo lietuvių stovykloje ir 
padarė išsamų pranešimą apie 
emigraciją ir net tris valandas 
atsakinėjo į atskirus klausimus. 
„Geriausias kraštas lietuviams^ 
emigruoti yra JAV" — pasakė 
gerb. įgaliotinis.KAS JAU PADARYTA ISTORINES MEDŽIAGOS RINKIMO KOMISIJOS

Istorinei medžiagai surinkti ir 
pasirūpinti tinkama jos apsauga 
vadovaujančių veiksnių buvo 
įkurta Istorinės Medžiagos Rin
kinio Komisija (prie Kultūros 
Tarnybos).

Į Komisijos būstinę suplaukė 
jau daug brangios istorinės me
džiagos. Nuo veikimo pradžios 
iki š. m. kovo mėn. 31 d. Komi
sija inventarizavo 443 numerius. 
Čia įeina 29.815 lapai archyvinės 
medžiagos, 1824 įvairių laikraš
čių bei stovyklų laikraštėlių nu
meriai, 455 nuotraukos, 140 isto
rinių apžvalgų, 23 knygos bei 
leidiniai, 2 vėliavos, 2 antspau
dai, 2 žemėlapiai, monografija, 
padarytų paminklų aktai ir pla
nai ir kt.

Įrišti šių laikraščių bei žurna
lų komplektai: „Tėviškės Gar
so“ 1945-48 metų, „Lietuvių Žo
džio“ 
1945-48 
metų, 
metų, 
ninku laikraščių 
Tikimasi įrišti, jei pavyks gau
ti, ir kitų laikraščių komplektus.

Gautą istorinę medžiagą Ko
misija 
specialius 
apsaugai į 
Lietuvių 
(Bostonan) 
serų Vienuolynan (Čikagoje). Iki 
šiol išsiųsta 180,8 kg istorinės 
medžiagos.

Komisija parašė (mašinėle) 5 
„Užsienio Lietuvių Istorinės Me
džiagos“ knysaį (648 lapai). Čia 
nurašytos 127 gautos .istorinės 
apžvalgos. Kiekvienos knygos pa

gaminta _po_. ęfizcų)nllr> 
knygos įrištos ir išsiųstos ap
saugai į penkias šalis: Šveicari
ją. Angliją, Kanadą. Argentina ir 
JAV. .. ...

Buvo laikas, kai Komisija tu
rėjo didelį rūpestį su didesnių 
kiekių persiuntimu į JAV. Šį 
klausimą sprendžiant didelę pa
galbą suteikė BALF Įstaiga Eu
ropoje.

įvairių galimybių kraštas
Klimatas

Nežiūrint tropinių sričių, Aus
tralija laikomas gero klimato 
kraštu europietiškos prigimties 
žmonėms: didelė Australijos da
lis turi Viduržemio jūros klima
tą, taigi idealų europiečiams. 
Tasmanija primena Airijos ir 
Škotijos klimatą: daug lyja, 
daug miglų, tačiau sveikatai ne
kenksmingas. Yra Australijoje 
ir žiemos mėnesių — su sniegu, 
žema temperatūra ištisais mėne
siais. Tai Australijos „Alpių“ sri
tys, kurias australai tiesiog gar
bina. Dykumų sritis visai pri
mena Saharą, o vakarų sritys — 
Rusijos stepes prie Kaspijos.

Sunkiausia europiečiams kli
mato atžvilgiu sritis yra šiaurės 
Australija, kur pučia centrinės 
Indijos „musonai“ ir daugiur pri
mena Indiją Madraso apylinkė
je. Vienintelis šioje srityje di
desnis miestas yra Darwin’o 
uostas su labai svarbiais aero
dromais.

Šiuose plotuose yra labai svar
bi lietaus ir vandens problema. 
Daugelyje Australijos vietų van
duo vertinamas lyg „auksas“: jis 
gaunamas iš arterinių šulinių, 
kurių įrengimai atsėjo milžiniš
kas
yra Australijos priešas Nr. 1. 
Nuo
raguočių, išdega šimtai tūkstan
čių ha žolės, javų.

Daugiausia lyja Tasmanijoje. 
Pačioje Australijoje — daugiau
sia kritulių turi Sydney apylin
kė — 118,36 cm.; toliau — Bris
bane — 113,54; Perth — 88,14; 
Melbourne — 65,02; Canberra — 
57,40; Adelaide — 53,85.

Taigi Australija saulės kraš
tas, pvz. Perth — visus metus 
kasdien saulė šviečia mažiausiai 
8 vai., panašiai ir kitur. Syd
ney — lietingiausiu perijodu ir 
tai turi po 5—6 vai. saulės kas
dien!

Tas pats Ir kalnuose, kurie 
siekia, kaip Mont Kosciuško — 
2.233 metrus. Mcnt Cook — 3,762 
metrus (Naujoje Zelandijoje ar 
Naujojoje Gvbįfejpjt kalnai sie
kia iki 6000 metrų)!,

LIETUVIŠKOS KULTŪROS ŽIEDAI COVENTRY
(2)

Estų skyriuje gražūs odiniai 
darbai, kurių mūsų parodoje iš 
viso nebuvo. Originalūs estų 
peiliai. Savaimingi mezginiai, 
panašios į mūsų juostos. Duota 
originalių istorinių foto nuotrau
kų iš deportacijos į Sibirą, išbė- 
gimo į vakarus. Brangi medžia
ga. Turi ir porą įdomiai pada
rytų diagramų-paveikslų, pavaiz
duojančių estų tautos deportaci
jas, naikinimą estų turto ir kt.

Kas ir kiek lankė parodą?
Vasario 16 d. paroda buvo 

lankoma tik kviestinių svečių, 
kurių buvo pakviesta apie 400. 
Vien mokyklų direktoriams ir 
vedėjams buvo išsiųsta 88 pa
kvietimai. Nuo II. 17 ligi II. 21 
parodą aplankė: mokyklų eks
kursijomis 286 asmens, vaikų — 
257 asm., suaugusių — 1.265 asm., 
iš viso 1808 asmens per tas 5 
dienas.

Lankėsi daugiausia inteligenti
ja. Dirbančioji- klasė, kuri do
minuoja pramoniniam Coventry, 
tokiais daiktais nelabai domisi. 
Jai patraukti reikia kito pobūdžio 
reklamos, reikia lengvo žanro 
pramogų.

Šia paroda lietuvių moraliai 
laimėta daug. Pirmas viešas išė
jimas buvo įspūdingas, 
gerai _ 
tautą.

Koki
Savo

tenkintam.
Daug ko šiai parodai dar trū

ko. Pirmoj eilėj — Lietuvos is
torinių žemėlapių; permaža dia
gramų.

Reikėtų pasirūpinti diagramų, 
žemėlapių ir kt., ir kur 
centralizuoti, kad reikalui 
būtų galima pasiskolinti.

Į parodą atėjo lietuvių, 
ir lietuviškai jau užmiršo 1 
ti; yra seniai emigravę iš ! 
vos, ir pareiškė norą įsirašyti į 
D. B. Liet. S-gą. Atėjo lietuvių, 
kurie ilgi šiol dar nebuvo susi
dūrę su naujai atvažiavusiais. 
Tai vis parodos rezultatai!

O Lietuvos vardas plačiai nu
skambėjo mieste ir už miesto. 
Rašė apie parodą vietos uEv. Te
legraph“. Net du straipsnius 
įsidėjo ir kaimyninio milijoninio 
miesto organas „Birmingham 
Mail“. O penkios didelės foto 
nuotraukos iš parodos atidarymo 
kone tris savaites iškabėjo laik
raščio redakcijos lange. Ar vis
ką apskaičiuosi bet kokiais skait
menimis? 
bylon!
' , 2.

Antras 
gyvęnjmv.buyo mūsų opejos dai

nininkų: Dambrauskaitės. Kal
vaitytės. Bat-’.nausk-j, Naurag’o 
ir Jakubėnc duotas koncertas, 
įvykęs kovo m. 7 d. Coventry.

' Jau parodos metu buvo pradė
ta koncerto reklama. Daugelis 
svečių ten pat pažadėjo būtinai 
atsilankyti. Net pirmas bilietas 
koncertui buvo parduotas paro
doje.

Pačioje centrinėje Australijoje 
kalnai apie 7 mėnesius yra ap
dengti sniegu.

Vandens problemą be artezi
nių šulinių lengvina dar didžiu
liai vandens rezervuarai, kurie 
įrengti daugelyje Australijos 
vietovių, ir upės, kurių ilgiausia 
yra Murray upė (2.446 km.) su 
dideliu
1.072 915 km2, 
Prancūzija

Nežiūrint 
Australijos 
perdaug įvairi? Joje 
apie 400 rūšių gyvulių 
700 — paukščių, taigi 
Brazilijos, kuri yra maždaug pa
našioje geografinėje padėtyje. 
Žymiausias Australijos reprezen
tantas, 
niekur 
tiškos 
Garsūs 
nes — 
paukščiai — kookaburra... Mu
rray upės žiotyse ir Australijos 
jūrų pakrantėse gausybė ryklių, 
tiesiog siautėja jie ištisais pul
kais. Štai Australijos lietuvių 
laikraštis „Mūsų Pastogė“ Nr. 2 
aprašo, kaip Newcastle paplūdi
my š. m. sausio 22 d. 3—4 met
rų ryklys užpuolė ir mirtinai su
žalojo 20 metų amžiaus australą, 
pasižymėjusį plaukiką ir žmonių 
gelbėtoją, Ray Land. Šį klaikų 
įvykį matę nelaimingojo tėvai ir 
didžiulė minia žmonių. Įdomu, 
kad ryklys Ray Land užpuolė 

metrų nuotolyje nuo 
kas rodo, kiek daug jų 
Australijos pakrantėse...

Augmenija
Augmenija taip pat nėra per

daug įvairi. Žymiausi „repre
zentantai“: eukaliptai ir mimo
zos. Eukaliptai Pietų Australi
joje siekia iki 90 ir daugiau met
rų aukščio. Australijoje puikiai 
tarpsta visi pietų kraštų vais
medžiai.

Svarbus laimėjimas koncertui 
buvo gavimas Technical College’o 
salės, kuri turi apie 800 sėdimų 
vietų ir yra miesto centre, leng
vai pasiekiama iš visų pusių. 
Vietos visuomenėj ji turi labai 
gerą vardą. Į šią salę nėra nie
kam gėdos užeiti.

Atsimenu, pereitais metais, 
kada tų pačių dainininkų 2 kon
certai vyko vieno hostelio salėje, 
daug publikos nėjo tik todėl, 
kad tai buvo hostely. Bet Co
ventry publika visiems kultūri
niams parengimams yra nerangi. 
Koncertai čia yra nupiginti. Kad 
pritraukti publiką, į programą 
įtraukiami įvairūs komikai, klou
nai ir kiti. Toki gryni koncer
tai, kokius duoda mūsų daininin
kai, čia yra retenybė. Ir anglas 
coventriškis, sužinojęs, kad kon
certe bus tik dainuojama, ‘Saž- 
niausiai pamoja ranka...

Pasipylė plakatai 
skelbimai laikraščiuose, 
čia yra 
brangi: 
„tik" 1 
tas pats 
vaitės, jau ir antrą šilingą rei
kia pridėti; 100 plakatų 1 savai
tei iškart 5 svarai! Laikraščiuo
se skelbimai taip pat nepigūs: 8 
svarai vidutinis skelbimukas. 
Taigi ir su reklama perdaug ne
pašokinėsi. Pagal kišenių!

Buvo uždėta pareiga kiekvie
nam nariui parduoti bent 10 bi
lietų. Nors 
sunkiai, bet 
sirinko apie

Koncertas
nuotaika. Bisų išreikalauta 
kiekvieno dainininko. O ploji
mams ir galo nebuvo. Daininin-

gatvėse, 
Bet ir 

riba, nes reklama yra 
1 plakatas 1 savaitei 
šilingas. Jei nori, kad 
plakatas iškabėtų 2 sa-

Įspūdingas Šv. Kazimiero panti 
nėjimas Australijoje

Kas pirmiesiems mūsų emi
grantams į Australiją atrodė 
sunkiai įgyvendinama, dabar jau 
virsta realybe. Čia galima bur
tis į tautines bendruomenes ir 
organizuoti bei stiprinti religinį, 
tautinį ir kultūrinį veikimą. Aus
tralijos vyriausybės sluoksniuo
se šie mūsų užsimojimai randa 
pritarimą.

Lietuviai 
imigrantų 
Australijos 
lietuviai katalikai noriai jungia-' 
si į-šv. Kazimiero Draugijos gre
tas, o lietuvišką spausdintą žodį 
skleidžiame „Mūsų • Pastogėje“ 
(šis spausdinamas su vyriausybės 
leidiniu s; ' ustuvėge), „Australi
jos,. Lietsvy“ ir „Užuovėjoje“ 

(pastarieji kol kr-s fotat-irinipi)? 
Sydnėjuje, Melbourne, Adelaidė
je, .Tasman^je, Bathurste ir ki
tur gimsta ir auga katalikybės ir 
lietuviškumo židiniai. Sydnėjus 
čia, atrodo, pirmauja.

Australijos lietuviai daugely 
vietovių gražiai atšventė vasa
rio 16-tąją. Čia norima primin
ti ir kitą neeilinį įvykį — Lietu- 

saulyje, bent pačių autsralų nuo
mone. Pakankamai už tai bylo
ja kad ir šie skaičiai: 45.000 km 
geležinkelių, kuriems plėsti Ir 
modernizuoti yra vien arti
miausiu laiku skiriama 77 mili
jonai australų svarų! Oro lini
jos sudaro 46.661 km., plentai— 
805.000 km! 1944 m. Australijo
je buvo 560 000 automobilių, tai
gi 80 tūkstančiui gyventojų, be
rods, pirmasis kraštas po JAV; 
1.483.000 radio abonentai, kas 
penktas gyventojas turi radio— 
berods, pirmasis po Švedijos, ku
ri pirmauja pasaulyje su 4 gy
ventojais vienam aparatui. Ra
dio mokestis — maždaug 1 sva-

Australijoje 
830.000 telefo- 
aptarnaujami

ras per metus. 
1944 metais buvo 
no abonentų, 
580.000 linijų. Tais metais būta
715.000.000 pasikalbėjimų!

Įdomu pastebėti, kad Austra
lijos radio tarnyba yra prižiūri
ma valstybės pareigūnų ir tvar
koma ABC — Australian Broad
casting Commission — ne ko
merciniais, bet visuomeniniais 
pagrindais. Užtat ir programa 
visai skiriasi nuo JAV radio pro
gramos; tai yra pastebėję ir 
mūsų tautiečiai laiškuose iš Aus
tralijos.

Komerciniams tikslams ABC 
turi apie 100 šalutinių siųstuvų, 
kuriuos nuomoti gali kiekvienas 
Australijos gyventojas ar jų gru
pė, mokėdama už savaitinį pus
valandį iki 50 svarų per metus.

Australija, kaip patys austra
lai mėgsta sakyti, socialistinis ir 
darbininkų kraštas, tik — anglų- 
darbiečių prasme, o ne socialis- 
tine-marksistine, kaip pas mus 
Europoje įprasta manyti. Už
tat — darbas ir atlyginimai 
profesinių sąjungų ir valdžios 
stropiai kontroliuojami, ką jau 
pažymėjo savo laiškuose ir mū
sų tautiečiai. Yra nustatytas 
atlyginimo minimumas (3—4 sva
rai savaitėje) ir darbo valandų 
maksimumas — 44 valandos sa
vaitėje. Numatoma įvesti 36 
valandų darbo savaitę.

(Pabaiga kitame numeryje)
Zig. Ubr, 

kai apdovanoti gėlėmis, p miesto 
burmistras neiškentė netaręs 
gražaus padėkos žodžio tiek pa
tiems solistams, tiek kukliam Ja- 
kubėnui, tiek draugams lietu
viams už surengimą tokio pul
kaus koncerto.

Technikos College’o 
Mr. Field po koncerto 
dainininkus pas save į 
sharry partijai.

Čia jis turėjo progos 
kus supažindinti su miesto bur
mistru ir ponia, su vyr. policijos 
vadu pik. Pendeltonu, ir kt. 
miesto viršininkais.

O spauda („Coventry Ev. Tele
graph“) įdėjo dainininkų atvaiz- 

kronikosdus ir netrumpą 
straipsnelį: 
„Lietuvių dainininkų

Entuziazmo pilnas 
buvo parodytas vienam iš pui
kiausių muzikų pasirodymų Co
ventry per daugelį metų. Lie
tuvos Nacionalinės open>s -Kau
ne buv. dalyviai davė programą 
savo tautinių dainų ir operos 
arijų vakar vakare Technical 
College’o salėje... ■

Coventry burmistras W. H. 
Malcolm kalbėjo apie didingą 
pasirodymą ir pasakę;- Me*, co-” 
ventriečiai didžiuojamės ir esa
me giliai dėkingi Lietuvių Są
jungai už ši didelį muzikos ,Vy- 
kį. . A

O kaimyninis milijoninis orga
nas „Birmingham Mail“, įsidėjęs 
dainininkų bendrą atvaizdą, ši
tokį padėjo parašą:

„Lietuvos operos žvaigždės 
vakar vakare davė koncertą Col
lege’o teatre, Coventry, kurio 
klausėsi didelė auditorija su pa
čiu burmistru priešakyje“.

vos Globėjo Šv. Kazimiero šven
tę Sydnėjaus Regento Parke.

Regent’s Parke (Pott’s Hill 
stovykloje), atrodo, bene dau
giausia gyvena į Sydnėjų atkel
tų lietuvių dabartinių laužtu
vo ir šiūpelės darbininkų. Vie
tos parapijoje Australijos Lietu
vių Katalikų Šv. Kazimiero D-ja 
ėmėst iniciatyvos surengti Lietu
vos 4r savo Globėjo šventę.

Šventė (1949. III. 6 d.) pradėta . 
' lietuviškomis pamaldomis, ku- 
’ rias atlaikė kun. J. Tamulis. Pa

maldų metu liejuviškas giesmes 
giedojo Patt’s Hill stovyklos vy
rų choras, vadovaujamas dr. agr. 
J. Briedžio. Solo pagiedojo 
viešnia — latvių op. sol. Pijols. 
Kun. J. Tamulis pasakė gražų

Po pamaldų lietuvi?.' su gvc- 
čiais australais susirinko į para- • 
pijos salę, dekoruotą Vytimi ir 
tautinėmis spalvomis. Dalyviai 
apdovanoti gražiais tautinių 
spalvų medžiaginiais ženkleliais. 
Minėjimo iniciatoriai nesitikėjo 
tokio gausaus svečių suplaukime 
(lietuvių iš Sydnėjaus, Camber- 
ros, Bathursto ir kitur dalyvavo 
apie 180, o svečių australų ii- ki
tų apie 40 asmenų).

Minėjimą atidarė kun. J. Ta
mulis. Kalbėjo J. Briedis. Ir 
mūsų naujojo krašto šeimininkai 
taip pat išgirdo angliškai keletą 
minčių apie mūsų mylimą Glo
bėją šv. Kazimierą. Šventės 
proga nuoširdžiai kalbėjo vietos 
klebonas kun. Donavan, Švento
jo Vardo (Holy Name) pirminin
kas Mr. Perks, katalikų skautų 
vadovas Mr. Whitelum, Austra
lijos latvių konsulo sekretorius,
A. L. D-jos Centro Valdybos 
pirmininkas A. Baužė, senasis 
Australijos lietuvis D. Kuodis, 
ats. mjr. Kutka, Bathursto Šv. 
Kazimiero D-jos sk. sekretorius 
Miniotas. Linkėjimų žodžiuose 
nuolat skambėjo vienybės; bi
čiulystės ir susiklausymo reikš
mė. Taip pat linkėjimų telegra
mą atsiuntė ir Australijos Fede
ralinio Katalikų Komiteto Cen
tras.

Meninėje programoje Pott’s 
Hill stovyklos vyrų choras pa
dainavo: „Lietuva brangi“ (Nau- 
jelio), „Kur tas šaltinėlis (Gau- 
bo) ir „Vaikščiojau“ (Žilevi
čiaus). Latvių op. solistė Pijols 
padainavo savų liaudies dainų ir 
„Avė Maria“. Latvių pianistė 
Sture paskambino porą Šopeno 
kūrinių. J. Briedis solo sudai
navo Šimkaus „Sėdžiu už stale
lio“ ir itališkai Hendel’io „Lar
go“. J. Venslovavičius meistriš
kai padeklamavo patriotinį eilė
raštį. Senasis Australijos lietu
vis Marcinkevičius paskambino 
pianinu lengvosios muzikos da
lykėlių. Latvių menininkės, lie
tuvių-latvių tautų bičiulystės 
ženklan, dovanojo kun. J. Tamu
liui gražią rankų darbo juostą.

Šventės dalyviams buvo pa
dovanotas ir A. L. K. Šv. Kazi
miero D-jos išleistas šventės 
proga, rotatorium spausdintas, 
žurnalas „Užuovėja“. Kukliose 
vaišėse dar sustiprinti vienybės 
ir bičiulystės ryšiai.

Tautos Himno žodžiai „.. .vie
nybė težydi“ palydėjo besiskirs
tančius šventės dalyvius.

Šventės pasisekimą gražiai pa
minėjo ir australų spauda. 1

P. Sirgedas

LIKVIDUOJAMA
gegužės mėn. pradžioje Kassel 

— Mattenbergo lietuvių stovyk
la. Jos gyventojai bus iškelti į 
kitas stovyklas.

— Viena Šanchajaus leidykla 
išleidžia Šekspyro veikalus kinų, 
kalba.
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PROPAGANDA IŠNEŠTINA IŠ SAVO PASTOGĖS
„Aufbau“ puikiai išleistieji to

mai, mūsų dailininkų be prie
kaišto išleistosios monografijos, 
vienas po kito saulės šviesą iš
vysiantieji albumai ir albumė
liai —- štai jums daili propagan
dinė medžiaga, kurios taip troš
kote! — su pasitenkinimo šypse
na gali pasakyti tų dalykų lei-

■ dėjai Taip, skųstis gal Ir nebė
ra ko. Tik imkite ir pirkite, 
paskleiskite tuos visus leidinius

z didesnei savo kenčiančios tautos 
garbei ir naudai, jos gerovei ir 
šviesesnei ateičiai!

Jau, žiūrėk, kas kelintas tų 
leidinių turime savo skurdulėse 
bibliotekėlėse ir didžiuojamės 
kartais daug labiau, negu nese
niai įsigyta skoninga eilute (ang
liškos ne eksportui skirtos me
džiagos). Štai kokios gražios 
knygos, kad jos ilgiau išsilaiky- 

,tų švarios: mieliau būtų ir sve
čiui parodyti, kuris gal taip pat 
susigundys ir nusipirks!

b Tik dabar nebeaišku, kam ši-
■ tieji puikūs leidiniai skiriami. 
L. Rašyti jie svetimomis kalbomis,

1 P sau turėti daug maloniau lie
tuviškus. Jeigu jau prabanginis, 
tai Donelaičio Metai, o jei kas- 
dieniškesnis, tai bent premijas 
gavusieji (ar jų nepritekusieji) 
autoriai., O svet’momis kalbo
mis tegu skaito tie, kuriems jie 
rašvti ir skirti. Taigi tuos ang
liškai rašytus turėtų skaityti 
anglai, amerikiečiai, australai.

£ t.-

kanadiečiai... Žinoma, sunku 
norėti, kad mes kiekvienas pirk- 
tume ir kam pakliuvo dalytume 
be jokios atodairos. Aš tikrai 
nesu pasiryžęs pirkti šių pra
bangių leidinių praščiokėlei savo 
šeimininkei anglei, nes man būtų 
labai nemalonu, kai pamatyčiau, 
jog jos murzini vaikučiai savo 
nešvariais piršteliais žaidžia, sa
kysim, lietuvių liaudies meno 
puslapiais, sukdami iš jų per 
kambarį skrendančius karvelius.

Šiuos leidinius gali skaityti 
šviesūs žmonės, tik mes turėtu
me organizuoti, kaip šitiems 
šviesiesiems paduoti juos. Kas 
ir kaip.

Mums, įvairių kraštų naujie
siems emigrantams, prieinamiau
si yra tie prasčiokai darbininkai, 
bet juk turime progų susidurti 
ir su šviesuoliais, aukštai ar 
bent aukščiau sėdinčiais. Kai 
kuri nors mūsų kolonija ruošia 
minėjimą, parodą ar kitą kurią 
iškilmę, žiūrėk, mūsų tarpe iš
dygsta čia koks nors burmistras, 
čia kitoks aukštuomenės atsto
vas. Jei šitoks iš mūsų tarpo tą 
dieną išeidamas išsineš gražų lei
dinį, tai jis pats parėjęs namo ir 
pavartys, ir paskaitys, ir kitam 
parodys, ir į knygų spintą gra
žiai padės. Tai jau bus propa
ganda, tuo būdu šitokie leidiniai 
pasieks savo tikslą, atliks darbą.

O kuris iš mūsų ims ta proga

leidi-

kolo- 
sky-

ga! Tai būtų jau ne tokia pro
paganda, kurią mes atliekame, 
susidėdami šitokius leidinius sa
vo kambarėliuose, tarp savo 
skurdučių daiktų.

Kas sveiki, kas invalidai?

ir

Į šį klausimą, Mielas Skaityto
jau, atsakysi pats, perskaitęs že
miau paminėtus laiškus ir trum
pą mano dvylekį sąsajai.

Pradžiai keletas nusiskundimo 
(o gal pasiguodimo) žodžių. Vi
duramžiais, kai knygas perraši
nėdavo kruopštūs vienuoliai,
vėliau, jau išradus spaudą, bet 
spaudiniams vistiek tebesant 
paprastai brangiems, knygos 
vininkas ar bibliotekininkas pir
majame puslapyje ir dar keliose 
vietose užrašydavo maždaug ši
taip (čia tik keli pavyzdžiai): - 
„Šita knyga vogta“, „Begėdis 
nieko nesivaržo“į „Sklaistyki) 
puslapius, bet pasigailėkit ir tik
rojo knygos savininko“, „Netru
kus pasirodys žymės neraliuoto 
gyvulio“. Du pastarieji užrašai 
buvo lyg priminimas, prieš 
imant knygą į rankas, nepa
miršti nusiplauti rankas.

Tremtyje riebalų pertekliumi 
pasididžiuoti negalime, tačiau, 
kalbėkime nuoširdžiai, ir IRO 
duodamos margarino normos iš- 
,tenka pasiskolintai knygai ar 

- laikraščiui sumurzinti. Kartais 
į) het nuostebis ima, kaip žmonės

ne- 
sa-

Taip tai pasitaiko anapus At
lanto. .. Teatleis man tautietė 
E. R., jei aš pakartosiu jos nusi
skundimą (o gal pasiguodimą) 
vienai mūsų knygų leidyklai:

. lietuviškosios spaudos rei
kalai tokie merdėjantieji mūsų 
stovykloje. Kiekviena proga 
susitikusi tautiečius klausiu — ar 
jie nenori vienokių ar kitokių 
lietuviškųjų leidinių. Ir tikrai 
man taip nesmagu ir skaudu, 
kad žmonės daug lengviau nu
siperka 
visus 

sunkiai 
pirkti
Jūs netikėsite — žmonės, kurie 
dirba ir gauna gerus atlyginimus, 
kiekvieną dieną užeina pas mus 
pasiskaityti lietuviškųjų laikraš
čių. .. Ir kai (nors tai buvo 

’ taip nesmagu) kelis kartus pasiū
liau, ar negalėčiau jiems užpre
numeruoti, kad bent vienas lie
tuviškas laikraštis juos lankytų, 
pasako, kad neturį pinigų...

vyno bonką arba beveik 
filmus aplanko, o taip 
duodasi įkalbami nusi- 

kokią lietuvišką knygą.

, etuviš- 
: i ■ nkė— 
niekados

ir neš savo įsigytuosius 
nius?

Taip ir nereikėtų. Mūsų 
nijų vadovybės, skyriai ir
reliai, iš savo turimųjų lėšų dalį 
galėtų skirti šitokiems leidiniams 
įsigyti. Galima įsigyti ir po ke
lis egzempliorius. Tegul sau gu
li nupirkti, valgyti neprašo, o 
kai bus proga, tada galima įteik
ti, o dalis tegul ir dar palaukia.

Šitaip darydami, tikrai atlik
sime ambasadorių pareigas. 
Šimtai skyrių kiekviename kraš
te, dar daugiau šimtų kitataučių, 
kurie iš mūsų gautų šių leidinių 
ir skaitytų — tai būtų daugiau 
negu gražu, tiesiog džiaugsmin-

Karui besibaigiant, yra tekę 
būti vieno šviesaus vokiečio ber
lyniečio bute. Jo gražioje bib
liotekoje priekyje tarp kitų kny
gų buvo išstatyti leidiniai apie 
Lietuvą (prof. V. Jungferio ir 

kt.). Kaip malonu buvo matyti 
tai, kai visame krąšte siautė na
cizmas! Šiandien tuose kraš
tuose, kur mes emigravę ryžta
mės ambasadoriauti, mes laisvi 
gyventi, laisvi taip pat šiokiu ar 
tokiu būdu ieškotis šviesių bi
čiulių, kurie mums didžiai rei
kalingi. K. Barėnas

Lietuvis Jokūbas Šernas

Paryžiaus elitas dar tebeliūdė- 
damas prieš 10 metų mirusio 
poeto Milašiaus, vėl gali pasi
džiaugti kito lietuvio, Jokūbo 
Šerno (Jacques Sernas) iškilimu 
į pasaulinio garso kino žvaigždes.

Beveik kiekviename žurnalo 
„Cinemonde“ numeryje rasi jo 
atvaizdą su užrašu „grande ve
dette franęaise“. Žurnalas „Ci- 
nevie Cinevogue“ (Nr. 29, 1948. 
XII. 7) duoda trumpą J. Šerno 
biografiją ir penkis jo atvaizdus. 
Čia tuos duomenis papildau ži
niomis apie jo tėvą.

Jacques Šerno tėvas, Jokūbas 
Šernas, yra vienas veiklių lietu
vių, pasirašęs ir Lietuvos Nepri
klausomybės Aktą. . Baigęs tei
sių fakultetą Petrapilyje, jis 
prieš pirmąjį pasaulinį karą at
sikėlė į Vilnių ir tuoj įsijungė į 
visuomeninį darbą. Jisai susi
draugavo su A. Smetona, jo bu
vo įtrauktas į Komitetą nuken
tėjusioms nuo karo šelpti ir dir
bo sekretoriumi. Vilniuje Šer
nas vedė matematikos mokyto
ją p-lę Brijūnaitę. (Ji buvo la
bai graži, jauna; su ja sulaukė 
dukrelės Irenos-Danutės). Lie
tuvos valdžiai pasitraukus iš

IŠ DAKTARO VYDŪNO ATSIMINIMŲ
(4) M. VEIKIMAS PASAULIO VYKSMŲ UŽPLŪDIME

Giedotojų draugijai buvo vėl 
leista giedoti lietuvių šventna- 
myje, tik su sąlyga, kad aš ne- 
vadovautiau. Išmokęs giedoto
jus, šventnamy giedojau atsisto
jęs tarp giedotojų, o kitas žmo
gus vadovavo. Bet kai vienoje 
šventėje mano pavaduotojas ne
atėjo, vargonininkas prašė, kad 
aš būtiau būrio vadu. Paklau
siau. Ir išeinant iš šventnamio, 
mane apspito žmonės, ištiesė 
man rankas ir sakė, kad šį kartą 
Giedotojai giedojo kaiff angelai. 
Bet tada buvo uždrausta mums 
tše giedoti, kadangi aš vadova
vęs. Įvyko tai 1934 metais.

vokietių. Iš Lietuvos 
Pagėgius keli žymūs 
man patarė priešingu- 
lietuvių nekelti, tarsi 

Bet

didelio masto 
ekrano žvaigždė
Vilniaus į Kauną, Šernų šeima 
taip pat ten išvažiavo.

Kai 1922 m. Kaune vėl susiti
kome su Šernu, jis jau buvo iš
siskyręs su Brijūnaitę (jisai 
evangelikas) ir vedė gražuolę 
Verą (žydų kilmės). Ji puikiai 
kalbėjo lietuviškai, buvo jauna, 
maloni ir protinga. Su Vera 
Šernas turėjo sūnų, kurį pa
krikštijo irgi Jokūbo vardu. Ta
čiau laimė su antrąja žmona 
truko neilgai. Šernas susirgo 
vėžio liga, nors buvo gydomas 
net Berlyne, bet greitai mirė.

Našlė su sūnumi išsikėlė į Pa
ryžių. Teko girdėti, kad ji te
nai esanti žymi prancūzų roma
nų rašytoja.

Apie Šernų sūnų žurnalas „Ci- 
nevie-Cinevogue“ taip rašo: 
„Jacques Šernas, prancūzų kino 
aktorius, italių dievaitis, yra gi
męs Kaune (Lithuanie) 1925 me
tų liepos 30 d. Vienerių metų 
amžiaus būdamas jis jau žavėjo 
Luxemburgo ir Tuilleries sodų 
lankytojus savo didelėmis mėly
nomis besišypsančiomis akimis, 
savo baltais it linas plaukais. 
Paaugęs jis stojo į liciejų, į ko
ledžą. Bet darbštumu nepasižy
mi. Žavi visus savo gražumu,

Mirė Antanas Vanagaitis
(1890. V. 19 — 1949. III. 10)
Š. m. kovo mėn. 16 dieną Či

kagos Švento Kazimiero kapuo
se palaidotas vienas populiariau
sių Amerikos lietuvių — muzi
kas, kompozitorius, redaktorius 
ir visuomenės veikėjas Antanas 
Vanagaitis. Velionis į JAV yra 
nuvykęs prieš 25 metus. Per 

visą šį laikotarpį jis yra pasireiš
kęs vaisinga savo veikla Ameri
kos lietuvių kolonijose. Pasta-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
„Bendras Darbas“ Nr. 1—2

(6). Lietuvių Tremtinių Amati
ninkų ir Darbininkų Profesinės 
Sąjungos informacinis leidinys. 
Vasario—kovo mėn. Leidžiamas 
Augsburge.

„Mūsų Lietuva.“, Nr. 4 (30).
Dvisavaitinis lietuviškos minties

: Brazilijoje, dyba, 
Vas&ro 18 d.

leido.
mk

Pa- 
pra-

grindų sujaukti. Pargrįžta sku
teliai ar dėmė ant dėmės.

Turiu ir aš nenutylimą gailes
tį: įsisąmonino žmonės, kad iš 
ubago lazda nevagiama, bet nė 
kiek nenori suprasti, kad, saky
sime, kas jau kas, bet knyga ar 
žurnalas taipgi, suslmilstant, 
grąžinama. Juk knyga ir laikraš
tis daugeliui yra visų didžiausias 
„nekilnojamasis“ turtas. Antai, 
ėmė ir nebegrįžo pas mane vie
nas JAV savaitraščio „Vienybės“ 
numeris. Ten buvo ištisai paci
tuoti pravartus skaitytojo laiš
kas. Apytikriai skambėjo šitaip:

— Esu pusė žmogaus... — ra
šo jis su humoru — mat, abi jo 
kojos po nelaimingo atsitikimo 
nupjautos.
sunkios 
metais 
žmonelę 
rūpinęs, 
pinigėlių atsargos baigsis ir jis 
nebegalės atsiteisti už prenume
ratą net 4 (keturių) Amerikos 
lietuvių laikraščių, kuriuos jis iš 
seno pamėgo ir skirtis būtų 
skaudžiau kaip su kojomis.

Žmonelė taipgi guli 
ligos patale. Jis, re- 

pasigelbėdamas, slaugo 
ir pervis labiausia susi- 
kas bus, kai jo kuklios

Aš pati dirbu - tai 
ko’o rašto bičiulė n c 
Kitoje stovykloje. C:. 
ns««< tsndfe’us dalintis
knygų, nes mažai ir pažįstamų 
čia turiu,, ir mažai, tesutinku, ir „______ _______ , „
maniau, kad pas (čia nurodoma-per jo--paties redaguojamą 
pavardė) visi dažnai apsilanko ir 
nusiperka. Bet dabar bandysiu 
pakalbėti su vienu jaunu ener
gingu vyruku — gal jis sutiks 
pavaikščioti privačiai Į butus ir 
pasiūlyti lietuviškųjų knygų. Pa
žiūrėsiu, kiek užsisakys, kokių, 
ir parašysiu jums tada, prašy
dama atsiųsti.“

Laiško pabaigoje skaitome:
.. ateina ir prašo paskolinti 

knygų paskaityti. Paskui tikrai 
ne visas ir sugrąžina, o kai su
grąžina — sunku pažinti. Taip 
nenorom skolinu, bet kai nepa
vyksta įkalbėti nusipirkti, nie
ko kito nebelieka. Taip ir savo 
„Algimanto“ pirmą dalį pražu
džiau, ir tą antrą dalį suvozotą 
atgavau...“.

Muilo, regis, IRO pakankamai 
duoda, antra grįžus, galima ir 
prisipirkti, bet kas iš šito, jei 
žmonės... — šį sakinį, mielieji 
skaitytojai, patys užbaikite.

J. Cicėnas

PIS
Albinas Marius Katiliškis
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(3)
Šilto nebūtų pro šalį. Nu, 
atsisveriate, — čiaupnoda- 
samprotavo amerikonas. Ir 

prisėdo. Mums 
baltai spindėjo 
Jis mane kei- 

pūsdamas dū-

bet 
susita- 
šeimi- 
temps 
tai ne

— kas 
Pasaulis 
Tėvukas

kaip 
mas 
jo pati netrukus 

„ padėtos lėkštės 
elektros šviesoje, 
kia-— galvojau
mus — galėtų sėsti ir valgyti. 
Jis kiūtojo nekrutėdamas. Dur
niau nebegalėjau pasakyti, 
po šimts — juk buvome 
rę! Slapta mintis, kad 
ninkai užsispirs ir varu 
prie stalo — dingo. E,
mūsų krašte, kur kiekvieną kąs
nį brukte įbruka į dantis. Pri
siminiau tėvo žodžius: 
kraštas — tai mada, 
margas kaip genelis.
pasakodavo, kaip kartą jaunys
tėje trise užėję pas pažįstamus. 
Gaspadlnė sukrovė ant stalo 
sviestą, sūrį, dešras. Pastatė 
pieno ąsotį. Paprašė valgyti ir 
išbėgo. Jie visi trys buvę alka
ni kaip vilkai per adventą, bet 
valgio nelietė, laukdami, kad 
šeimininkė grįš ir kiekvieną iš 
eilės glostys per petį, ragins ir 
prašys. Taip jau ten būdavo. O 
ši grįžusi po gero pusvalandžio 
pasižiūrėjo, pakraipė galvą ir 
pradėjo kraustyti stalą. „Di
džiuojatės sveteliai, niekinat 
mūsų duona- Ką darysi“, — pa
sakiusi. O jie išėję ir ko ne- 
-yakeikę vienas kito.

— Viriau ir jūsų daliai, — ta
rė moteris nuimdama nuo stalo.

— Pašildysi rytui, — patarė 
vyras.

Jie buvo ramūs ir patenkinti, 
o man atrodė, kad šaiposi. Kad 
ir kaip stengiausi nežiūrėti, o 
mačiau kaip gerą pusbliūdį su 
virtieniais padėjo į spintą. Taip 
pat ir padažo lėkštę.

— Teks vienam gulti ant suo
lo,. Antras galėsit į bernioko 
lovą. Ištraukė mat Į sodžių va
karuoti.

Šeimininkė atnešė didžiulį mai
gūną ir patiesė mums guolius. 
Amerikonas gretimame kamba
ryje klausėsi žinių. Mums pa
sakė labanakt ir užgesino švie
są.

Radio muzika švelniai liūliavo. 
Mes buvome pradžiūvę, bet vis
tiek darėsi nejauku gulti ant 
baltų paklodžių. Jankus šnypš
tė, bet nieko nesakė, 
kiau jo priekaištų ir 
šiau gintis. Su didėjančiu 
augo ir piktumas.

Pagaliau 
sa užgęso. 
žadintuvas 
atkakliai, 
migsiu taip pigiai. Visą laiką 
šmėkštavo pusbliūdis su virtie
niais ir padalo lėkštė. Kad ją 
kur nelat:1 ‘s.

— O tu . ir ■ įpliaupei kaip

Aš lau- 
pasiruo- 

alkiu

ir jų kambaryje 
Nutilo muzika, 
kaleno vienodai

Jaučiau, kad

švie- 
Tik 
ir 

neuž

lietuvi'kąsias idėjas skleidė per 
„Margučio“ raaiv programą ir

. i ir 
leidžiamą „Margučio“ laikraštį. 

Savo jumoristine plunksna, gy
vu sąmojumi jis mokėjo pagau
ti amerikono dvasią ir rado bū
dų prakalbėti į pačias jautriau
sias lietuvių sielos vieteles.

Taip pat žymi yra ir jo muzi
kinė veikla. Su savo artistų 
trupe A. Vanagaitis jau pat pra
džioje savo gyvenimo Amerikoje 
yra apkeliavęs visas lietuvių ko
lonijas ir lietuviškajai dainai 
(drauge ir su kitais Amerikoje 
populiariais muzikais — M. Pet
rausku ir St. Šimkum) yra pra
mynęs kelius. Daugybė jo kom
pozicijų chorams, daugiausia 
linksmo pobūdžio, yra plačiai 
dainuojamos ne tik Amerikoje, 
bet ir visur, kur 
lietuviškas choras.

Staigi ir netikėta 
čio mirtis (mirė nuo 
gio) yra didelis nuostolis Ameri
kos lietuvių kultūriniame gyve
nime. n.

tik susidaro

A. Vanagai- 
širdies smū-

antis į vandenį, — prašneko 
Jankus. Mūsų galvos beveik 
rėmėsi.

— Juk taip sutarėm.
' — Sutarėm... Reikia orien
tuotis pagal vietą ir aplinkybes. 
Jeigu nepriimtų. O dabar dar 
taip prašo. Kas tavo makaulėje 
prisiveisė, kad tokia durna? ..

— Galėjai patsai sėsti.
— Galėjai...

si, kad jau uždėjai kaip su min
tuvais, abiejų vardu.

Nesileidau į ginčus. Kad jau 
jis teisus, perdaug buvo aišku.

O tie prakeikti virtieniai, tas 
grietinės padažas, vis smelkėsi 
akysna, ar užsimerki, ar ne. 
Praėjo gera valanda. Už sienos 
tebekalė žadintuvas. Šeiminin
kas knarkė. Kur jam neknarkti 
prišveitus tokių puikių varškė
čių. Mėginau visokiais būdais 
mintis nukreipti, bet tas pusbliū
dis ir spinta čia pat. Jankus 
vartėsi.

— Tai ko nemiegi? — šnabž
dėjo versdamasis ant šono.

— Nemiegu ir tiek.
— Grobas grobą ryja. Nors 

ką bedaryk. Ot, tai paskutiniai 
berazumiai, — šniokštė man 
veik prie pat ausies.

Pabuvęs vėl:
— Kaip tu manai, kad 

atsikėlus?
— O ko?
— Koks čia nuostolis? ..

po porą paimtume... Nei gr!<- 
ko, nei nieko, — patylom v j’e- 
no.

Aš nesakiau nei tain, xk
Bet vėl pasidarė ’. ne
smagu, kad jis m: .’.g ta patį 
galvoja. Nei f ne! nieko. 
Ot velnias...

— Vistiek neužmigsi, kai pa-

mas.’ Išėjo iš spaudos 1920 m. 
Jūrų Varpai, tada Tautos Gyva
ta, Zvaigždių Takai, Likimo Ban-j^ 
gos, r —-----4
nius 
1928 
ras 
Jahre.

Labai 
konsulams buvo iš Kauno įsaky
ta šį vokišką raštą nedalinti sve
timiems, kadangi pataikaująs 
vokietiams. Ir Prūsų lietuviams 
buvo patarta jo nepirkti. O 1934 
m. vokietiai kovo m. 22 d. pasi
ėmė iš spaustuvės ten dar pasi
likusių 1400 knygų sunaikinimui. 
Vėliau tą patį padarė su dar 
esantiais apie 900 egz. Pasaulio 
Gaisro.

Bet nesustojau rašęs. Galėjau 
1936 m išleisti savo veikalą Są
monė. Pasinaudodamas viso
kiais spaudiniais, rašiau didelį 
veikalą apie Tautišką Prūsų lie
tuvių sąjūdį ir pasidarbavimą. 
Mašinėle nurašytas didis veika
las, man bėgant iš Tilžės, pake
liui su lagaminais pateko į sve
timas rankas.

Rašiau atsižiūrėdamas į savo 
raštą „Sąmonė“ vokišką veikalą 
„Das Bewustseinsgeheimnis“ (Są
monės slėpinys). Jis per Berly
ną mane pasiekė Detmolde. Ma
šinėle nurašytas jis turi 202 psl.

Rašiau lietuviškai ir apie 
žmonijos sąmoningumą jos tiky
biniuose padavimuose, tikybos 
moksluose bei apeigose ir tiky
bos žymženkliuose. Veikalas 
1940 m. atspausdintas ir gražiai 
susegtas, vokietių valdios neleis
tas, paliko spaustuvėje, kurios 
matiau 1944 m. tiktai griuvėsius.

Būdamas 
Įėjime nuo 
9 d. daug 
užbrėžiau, 
galėjau rašyti iki pasitraukimo 
iš Tilžės. Paskutinį kartą vaikš- 
tiojau po Tilžę 1944 m. spalio 2 d. 
O viešėdamas Povarbų dvare 
netoli Karaliautiaus, tada Rue- 
genwalde, Eickfiere, Stettine ir 
Liubecke vis ir rašiau ir patekęs 
1945 m. rugsėjo m. 5 d. į Det- 
moldą, kūriau tik mažus rašte
lius lietuvių ir vokietių kalbom. 
Pasaulio vyksmai vis daugiau 
siaurino mano veikimą. Vis 
dėlto jis gyvas.

išleidau ir devynis sansegi- ‘
Darbymetio (nuo 1923 m.).

pasirodę Pasaulio Gais-
1932 m. Sieben Hundert

m. 
ir

keista man buvo, kad

Tuo tarpu kilo ir iš lietuvių 
mano veiklai priešingumų. Į 
Susivienijimą buvo pakviestas 
tūlas žmogus reikalų vedėju. Ir 
jis tai darė visai gerai. Bet pa
tekęs į lenkų ir serbų (vendų) 
įtaką, jis pradėjo man visokius 
nelabumus pareikšti. Stengiaus 
visa-tai kukliai pakęsti, bet jis 
leido skelbti visokius šmeižtus 
lenkų-serbų laikraštyje ir net 
viename 
atvykę į 
lietuviai 
mų tarp
tai kada-nors būtiau daręs. 
1935 m., pavasariui išaušus, visos 
lietuvių draugijos buvo uždraus
tos.

Teko visais tais metais dar ir 
kitaip darbuoties. Po 1920 metų 
vis dažniau buvau kvietiamas 
Lietuvon. Ėjau Telšių gimnazi
joje 1920, 1921 ir 1923 m. tūlas 
savaites mokytojo pareigas, sa
kiau tše ir viešas kalbas ir tada 
tūlose vietovėse visoje Lietuvo
je: Kaune, Dotnuvoje, Mažei
kiuose, Joniškyje, Šiauliuose, 
Biržuose, Panevėžyje, Radviliš- 
kyj, Alytuje, Mariampolėje, Vil
kaviškyje, Kėdainiuose, Jurbar
ke, Naumiesty, Kretingoj, Sedo
je, Palangoje ir dar kitur. Pas
kutinį kartą keliavau po Lietu
vą 1937 m. nuo spalio m. 6 d. iki 
lapkr. m. 15 d. Kalbėjau pasku
tinę dieną dar Kaune. Bet 1930 
m. spalio m. pabaigoje esu kal
bėjęs vėl kartą it Vilniuje, Lie
tuvių Mokslo Draugijos 'pakvies
tas'. .

Stovėjau vėlai vakare prie Dr. 
J, Basanavičiaus kapo šalę lietu
vių jaunuolių, kurie laikė ranko
se liepsnojančius degalus1. Ap
lankiau tada dar ir Čiurlionio, 
A. Vileišio ir kitus kapus.

Dėl Prūsų lietuvių teko ir Ge- 
nevoj 1930, 1931 ir J933 m. Tau
tų suvažiavime pasireikšti. Bet 
mano veikla vis daugiau siaurė
jo, ypatiai nuo 1935 m. Mano 
buto langai buvo 1935 m. kovo 
m. 25 ir gegužės m. 18 d. išdau
žyti, bet Tilžės valdios pinigais 

‘vėl įdėti. Man asmeniškai nieks 
neatsitiko. Tik skaudiai buvau 
paliestas, kai 1937 m. lapkr. m. 
14 ir 28 d. mirė mano mylimas 
brolis ir gyvenimo draugė.

Visais tais laikais pasidarba
vau ir visokius raštus kurda-

savo „dieviškąja šypsena“, 
galiau motina yra švelniai 
šoma jį iš mokyklos atsiimti. To
liau seka tokios pat mėlynos 
spalvos, kaip jo akys, pirmasis 
kaklaraištis, kurį jam nupirko 
motina, nuolatinis kinematogra
fų lankymas, pirmieji flirtai ir 
pan. Šešiolikos metų berniukas 
jau laiko save vyru. Jis nera
mus, svajoja apie nuotykius...

Prancūziją okupavus vokie
čiams, veikla pogrindis. Jacques 
negalįs ramiai stebėti įvykių. Jis 
išvyksta į Lyon ir stoja į rezis
tencijos eiles. 1943 m. Jacques 
yra siunčiamas į Paryžių »u pi
nigais pogrindžiui. Paryžiaus 
stotyje jį sučiupo ir išsiuntė į 
Buchenvaldo koncentracijos sto
vyklą, kur jis buvo išlaikytas iki 
1945 m., kol jį išlaisvino atėję 
sąjungininkai. Iš kaceto Jacques 
grįžo visai išsisėmęs, šešėlis — 
ne žmogus.

Grįžęs į Paryžių pas motiną, 
jis turi susirūpinti darbu, kuris 
duotų ir jam ir motinai išlaiky
mą. Jam pavyko gauti vieno 
dienraščio įgaliojimą būti jo ko
respondentu Niurnbergo byloje. 
Jis verčiasi sportu. Virsta pa
šliūžų sporto mokytoju. Nenu
stodamas dirbti duonai, jis pra
deda studijuoti mediciną.

Tuo tarpu motinai pavyko jį 
įstatyti statistu vienoje kino stu
dijoje. Čia jam pradeda skirti 
nedideles roles. Paskiau vis di
desnes ir didesnes. Jis išvažiuo
ja sukti filmą į Italiją. Bet jis 
dar negalvoja apie 
artisto karjerą. Jis 
dirbti kiek pinigų 
tuoti savo motinos 
mėlį Sts. Pėrės gatvėje. Studi
joje jis žavi savo grožiu ir vai- 

sudaro sutartį vaidinti 
.Gioventu p°rduta“ svar

biausią vaidmenį. Visos italės, 
ttoo Fujre;tcijos tigi Neapolio, 
nuo Venecijos ligi Romos, žiūrė
damos ir gėrėdamosi Jacques 
vaidyba, verkė. Jis Laikomas 
geriausiuoju tos rolės interpreta
torių ir nukonkuruoja pirmaei
lius artistus. Po to jis vaidina 
dar dviejuose dideliuose italų 
filmuose.

Grįžęs -į Paryžių, ji# kviečia
mas vaidinti su Danielle D.ar- 
rieux, su Aubry. Pasiūlymų 
daugybė. „Cinemonde“ prane

šimu, jį§ dabar suka filmą Lon
done.

Tai toks yra Jokūbas, Jokūbo

kokią filmų 
tik nori už- 
ir atremon- 
nedidelį na-

laūcraštis, 
Sao Paulo 
numeris.

„Knygų
Bibliografinės Tarnypos leidinys. 
Redaktorius A. Ružancovas. Nr. 
2 apima lietuviškus leidinius 
tremtyje, išėjusius per š. m. va
sario mėnesį. Duodama lietu
vių periodikos svarbesniųjų 
straipsnių bibliografija. Spaus
dintas rotatoriumi.

„Lietuvių tremtinių spaudos 
produkcija Europos kraštuose 
1945—1948 metais“. Sudarė Lie
tuvių Bibliografinės Tarnybos 
vadovas A. Ružancovas. Rašy
tas mašinėle.

Landsbergis —A. ir J. Mekai gerno sūnus, Jacques Sernas! 
r a*—, proza. Rinktinė

Išleido
rota-

Lentyna“.' Lietuvių

— Lėtas, 
„Žvilgsnių“ 

„Žvilgsniai“, 
toriumi, bet 
rai gražiai, 
formato.

Atlanto Kultuvė. Balandžio 
pirmajai satyrinis laikraštėlis. 
„Redakcija plaukia. Bendradar
biai — paskui. Honoraras — iš
garuoja. Kaina — kaip ir Kul
tuvė — mažytė“. Tik už kalbos 
ir korektūros klaidas kad ir 
Kultuvei nedovanotina.

Proza.
proza.

Spausdinta
darbas atliktas tlk- 

104 psl. knyginio 
Kaina nepažymėta.
Kultuvė.

satyrinis

Perskaičiusi laikraštyje apie jį, 
tuojau parašiau laišką jo moti
nai, kad ir tikslaus jos adreso 
neturėjau. Negreit, bet gavau 
jos labai malonų atsakymą, pa
rašytą prancūzų kalba. Atsi
prašė, kad visai jau pamiršusi 
lietuviškai rašyti. Parašė, kad 
gražiausią savo gyvenimo sapną 
ji išsapnavusi Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Parašė, kad jos sū
nus, kuriam ji visą save atida
vusi, esąs vertas tėvo vardo.

Br. Biržiškienė

žalčiu

1938 m. suimtas ka- 
kovo 11 iki gegužės 
skaitinėjau ir visaką 
Išleistas iš kalėjimo

Vydūnas

Dailės Instituto paroda Freiburgė
Kovo mėn. 15 d. Augustiner 

Museum patalpose atidaryta 
Dail. Instituto dailininkų grupės 
darbų paroda. Joje įžengiamąją 
kalbą pasakė poetas Henrikas 
Nagys, apibūdinęs lietuvių indi
vidualumą ir krikščic.nf ką kul
tūrą. Parodos atidaryme daly
vavo nemaža žymių svečių, jų 
tarpe prancūzų gubernatorių at
stovavęs p. Daty, kuris irgi pa
sakė pritaikintą kalbą, ir kiti. Iš 
yi§p parodoje dalyvauja 12 dai
lininkų iŠ prancūzų ir kitų zo
nų. Ypač pažymėtini dail. V. 
Petravičiaus grafikos kūriniai, 
kuriuose atsispindi Rytų Įp ro
maniško pasaulio sintezė, formos 
ir spalvų elementuose. Taipogi 
puikiai savo grafiniais raižiniais 
reprezentavosi ir Tel. Valius, 
kuris savo darbams panaudojo ir 
tremtinių gyvenimo tematiką, 
pay., „Baltijos jūros tragedija“. 
Neblogi P. Ąugiaus ir V. Rato 
darbai. Kiek silpnesnis A. Vai
čaitis, nors ir jo kai kurie kūri
niai yra puikūs, ypač tie, kurie 
liečia tremties gyvenimą. Iš ta
pytojų dalyvauja A. Dargls. Jo 
akvarelinial darbai yra visapu
siški. Aliejinių paveikslų išstatė 
A. Valeška ir V. Vizgirda, kurie 
yra panašių temperamentų, bet 
irgi įdomūs. Simpatingi P. Kauf- 
mano ir L, Vilimo kūriniai. Plas
tiką atstovauja T. Zikaras ir J.

Banis, kurie, nors jauni, bet 
duoda savo darbais daug vilčių 
ateičiai. Kai kurie J. Banio dar
bai, kaip „Liūdintis Kristus" ir 
ypač „Svajonė liūdinčio Kris
taus“, rodo neabejotiną gabumą 
ir tgĮpnt- Vr'- JO... 
palankiai atsiliepė apie šią paro
dą, kuri tinkamaį reprezentuoje 
mūsų dailę ir lietuvių tautą.Vega
PASKAITA APIE MAŽ. LIE

TUVĄ
Freiburgas. Kovo mėn. antro

je pusėje Marienhaus salėje Ma
žosios Liet, atstovas Tiubingeno 
univ. 
nigis 
mą 
ma“. 
Maž. 
tojų
NAUJAS MAŽASIS PASAULIO 

ALASAS
Neseniai Kartografinis Falk 

Institutas vokiečių kalba išleido. 
„Mažąjį Pasaulio Atlasą“, kuria
me yra 27 spalvoti žemėlapiai, 
apimą viso pasaulio kraštus. IŠ- 
sisklaidantiems tremtiniams tai 
labai naudinga ir patogi priemo
nė (kišeninio formato) susipažinti 
su naujųjų kraštų geografine pa
dėtimi, didžiaisiais miestais, 
svarbiausiais keliais, kalnais, 
upėmis, administraciniu padali
nimu ir t. t. (Įsigijimo sąlygos Ir 
kaina paskelbta 4 psl. skelbime).

doktorantas Vilius Piktkur- 
laikė aktualią paskaitą te- 
„Mažosios Lietuvos proble- 
Prelegentas plačiai išdėstė 

Liet, istoriją ir jos gyven- 
problemą.

Itrllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllini

nosėj tiek ėdalo... 
šnypštė Jankus.

Ko tu čia man šnibždi kaip 
mergai į ausį — maniau. Jeigu 
nori, eik, Negi ten suskaitė. Po 
kokį vieną. Na, bet ir pašėlu
siai nesmagu, kad juos kur...

Tylutėliai atsikėlė ir apgrabi
nėjo pirštais stalą. Kad ir kaip 
tykiai, o vistiek girdėjau stato- 

Kur tu begalė- mas kojas ant aslos. Tuos porą 
žingsnių jis darė gal minutę — 
taip man prailgo. Spinta prasi
vėrė tik, tik sučiužėdama. Lijo. 
Skardinis stogas gaudė. Išplėtęs 
akis ir prasižiojęs, tartum slo
pindamas bet kokį garsą, žiūrė
jau ir laukiau. Ir staiga lyg 
būtų perkūnas spyręs į malūn
sparnį ant stogo. Aš nutirpau. 
Nebejaučiau jokio sąnario ir ma
žiausiu plaukeliu nubėgo kažin- 
kokia srovė. Už sienos sugirgž
dėjo lova. Subraškėjo durų 
rankena, dar kaž koks garsas, 
kurį vėliau supratau buvus elek
tros įjungėjo trakštelėjimą, ir 
šviesa, tartum iš pabūklo vamz
džio, pliekė į akis ir paskandino 
kambarį.

Ant slenksčio stovėjo basas, 
ilgais dryžuotais marškiniais 
amerikonas ir atkišęs rankoje 
laikė pistolietą. Jo kakta spin
dėjo ir akys piktai spyrėsi. Ne, 
ne į mane. Ir aš pasižiūrėjau 
ton pusėn Prie atviros spintos, 
sustingęs kaip vieškelio stulpas, 
glaudėsi Jankus. Man rodos, jo 
eif -tinė "elnės keistai virpėjo, o 
eatrug. balti plaukai, stiebėsi 

ant į ck n u’ :<•>“' Ant grindų 
Įėjo pusi/"jii’io Šukės ir 
krūva bal ; virtinių.

Amerikon^. u'e.do juodą 
tolieto vamzdi ir neko,
ne sukaustė tok. jas ir gėda

be-

taip

Jei

gu- 
visa

pis-
Ma-

kartu, kad bevelijau sau vien
marškiniam mirkti ant lietaus ir 
vėjo, negu laukti šiurpios pratar
mės. Vienu metu prabėgo šim
tas minčių. ,] 
metu mąstyti 
draugas?

— O ko čia 
Nusikaltėlis

Jo akys buvo stulpe, 
vamzdžio skylė ne taip gązdino 
kaip šeimininko akys, ir šūviai 
kažkaip būtų buvę priimtinesnį 
ir suprantamesni negu jo balsas.

— Apvogti mane užsimanei?— 
skambėjo šiurkščiai.

— Ne.... — nevykusiai kriuk
telėjo atsargos puskarininkis. 
Aiškiai mačiau, kaip nuo jo ran
kos varva padažas.

— Dar sakysi ne!... Kam tą 
bliūdą sudaužei? — griaudė bai
si teisybė.

— Norėjau paimti.. u
■ — Bliūdą paimti?

— Ne bliūdą... Varškėčių...
— A... Varškėčių?
— Taigi... Ponas...
— Ponas.
— Atsiprašau 

rą kokių...
— Tai ką, 

A?..
Puskarininkis
— Acha... O kai vadinome 

prie stalo, tai ne. Negražu taip, 
vyrai. Negražu savavališkai ir 
patamsyje.

Oi, oi, kokie 
Bet juose jau 
ir grėsmė.

— Nenorėjom
sakėm,
Nors ir alkani buvom... — 
vykusiai lemeno nusidėjėlis.

— Reikia vyrai prašyti, o taip 
netinka. Nori valgyti — prašau.

Ką begalėjo tuo 
mano nelaimingas

stovi?
truputį prasišiepė.

Juoda

labai... Tik po-

ėsti užsimanei?

tylėjo.
O kai

tai buvo žodžiai! 
dilo šiurkštumas

per 
negausim

daug. Mat, 
nakvynės...

ne

juk verdami visokie daly- 
Ei, Mortuke, kelk. Pra- 

ką nors ant greitųjų!..
i pranyko už durų ir netru- 
vėl pasirodė apsimovęs kel- 
ir

Tam 
kai. 
virk

Jis 
kus ■ 
nes ir įsispyręs į minkštąsias’ 
klumpes. Užkūrė ugnį, o Mor
ta sutarškino indais. Išdribusi 
virtienių krūva prie spintos ma
ne purtė. Bet koks apetitas 
dingo. Jankus murksojo ant lo
vos ir tarpais dėbčiojo tokiom 
akim, lyg aš būčiau jo trobą pa
degęs. Tyla buvo nejauki. Ry
žausi ją nutraukti, lygindamas ir 
dailindamas. Papasakojau, 
beldėmės, ir vis veltui. Ir 
nutarėm nieko nevalgyti, 
gavus pastogę. Ne, tokių 
žmonių nesitikėjom berasti. Bet 
va kas — susigundėm. 
šau, ką parodėm už gerą

Amerikonas nebepyko, 
klausytis vistiek nebuvo 

dabar suprantu.

kaip 
kaip 
kad 
gerų

Ir pra- 
širdį... 
Bet jo 
smagu.

Tik— Jes, 
taip jau, vyrai, kitą kartą nebe- 
darykit...

Kur tu bedarysi. Bet kaip tu 
užmirši, 
Mielai 1 
vasario 
įvykę, 
valgyti 
matėsi, 
smagią 
taip mums užteko.

Stogas gaudė. Lašai 
palangėse taškenosi. 
Jankaus kalbinti. Jis 
miegąs. Galvojau, kad 
sikėlus būtų labai gera kuo grei
čiausiai išnykti. Ir neatsigrę
žiant.

Kur tau. Tik gerais priešpie
čiais apleidome sodybą panąiškė- 
je. Jaunoji šeimininkė mums

, ką jau esi padaręs? 
būčiau atidavęs viso pa- 
uždarbį, kad to nebūtų 

Abu šeimininkai ragino 
ir nieko nemįslyti. Jie, 
net norėjo atitaisyti ne
padėti. Baimės jau ir

krisdami 
Nedrįsau 
apsimetė 
rytą at-

šypsojosi, o jos vyras, pasaulio 
matęs amerikonas, palydėjęs iki 
keliuko dar šūktelėjo: p

— OI rait! Kitą kartą vėl už
sukit!

Mes dėkojome. Bet jau užsuk
ti. .. Kažin? ..

Po nakties, po lietaus žemė 
kvepėjo, nusipraususi, atgaivin
ta ir traški. Ji buvo juoda, ir 
kiekvienas žolės daigas, kiekvie
nas dygsnis ir želmuo atsišvietė 
tarp šlapių grumstų.

Pagrioviuose, ežiose, pievokš- 
liuose ir lygiai nuakėtose dirvo
se kalėsi tiršta augmenija, už
klodama parudavusią velėną. Ru
giai ir dobilai pašoko sprindžiu, 
o miške plyšo pumpurai, krito jų 
žvyneliai į žemę, ūmai, po nak
ties, ir paukščiai rykavo pilnom 
gerklėm.

Dangaus mėlynė tvaskėjo kelio 
liūgneliuose, skersai jo šliaužio
jo sliekai.

Jankus nusispjovė ir prakiuro 
gražiausių keiksmų versme. Tai 
buvo jo didžiausias pralair 
mas. Jo puskarininkio orui- 
tapo giliai (gremžtas. Kir ‘ 
plačiausiais žingsniais, ta 
mėgindami aplenkti nuobra. 
mintis. Jos mane varstė šiv j-. • 
liais.

— Tokie žmonės... — tariau' 
balsu, pridurdamas tyliai sau: — 
o mes kiaulės.

— Kiaulės paskutiniai. . — ■
pritarė ir jis. Mes -k- 
vienas kito mintis.

Miškas baigėsi. Miškas,
kai ir dangus ir vandens liūgne
liai, kvepėjo ir tvoskė pavasariu. 
Tai pirma tokia diena. Toli 
skambino sekmadienio varpas.

Tš čtn patraukėme
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RAUDONASIS TERORAS LIETUVOJE
Lietuvai Vaduoti Sąjunga lei- 

, džia plačią knygą anglų kalba 
' apie Lietuvos pavergimą ir bol

ševikų siautėjimą mūsų Tėvynė
je.

Žymi dalis medžiagos šiai kny
gai yra imta iš JAV-se išleistos 
knygos lietuvių kalba „Lietuva 
tironų pančiuose“. Leidinys an
glų kalba papildytas naujais do
kumentais ir pritaikintas anglo
saksiškajam skaitytojui, o taip 
pat lietuviškai nemokančiam 
mūsų jaunimui.

Knygai, kuri vadinasi „Red 
Terror over Lithuania“, įvadą 
parašė North Western universi
teto politinių mokslų profesorius.

„Knyga, rašo „Dirva“, skiria
ma platinti ne tik lietuvių tar
pe, bet patiekti ją ir įtakingiems 
politikoje asmenims, kaip doku
mentą, rodantį, kokiu būdu Mas
kva veikia, siekdama užgrobti 
vis daugiau ir daugiau kraštų. 
Šiandien, kada sovietai kėsinasi 
toliau tęsti savo išsiplėtimo pro
gramą, yra labai aktualu vi
siems pažinti tą techniką, kurią 
jie vartoja savo tikslams pasiek
ti. Lietuvos atvejis yra kaip tik 
tipingas tos technikos pavyzdys.“

„Baltijos universiteto vargai“
Tokia antrašte straipsnį apie 

Baltijos u-tą Pinneberge paskel
bė Amerikos u-tų profesorių są
jungos biuletenis, kurį skaito 
apie 30.000 profesorių.

Straipsnyje nupasakotas pa
baltiečių mokslininkų ir studen
tų pasiryžimas siekti tikslo, ne
paisant vargingų sąlygų, nusa
kyti tolesni u-to planai ir paaiš
kintos priežastys, kodėl persona
las ir studentai negali grįžti na
mo.

Straipsnio autorius prof. Dr. A.
N.- Tarulis, „Draugo“ praneši

mu, pabrėžia, kad Baltijos u-tas 
Pinneberge yra vienintelė laisva 
pabaltiečių aukštoji mokykla, 
kurios išlaikymas įmanomas tik 
perkėlus jį į JAV arba Kanadą.

Tačiau su perkėlimu, kaip mes 
žinome, ne taip jau lengva, nes 
vis ko nors trūksta — arba lai
vų arba geros valios...

Ar jau padaugėjo laivų?
Emigracijos viešpačiai žadėjo 

vis didinti emigracinį tempą ' ir 
laivų daugiau parūpinti. Betgi 
kai palygini kovo ir balandžio 
mėn. duomenis, pažangos nema
tyti.

BALF'o imigracijos komiteto 
JAV lietuvių spaudoje paskelb
tomis žiniomis, kovo mėnesį į 
įvairius JAV uostus turėjo

Iš JAV lietuvių spaudos skilčių
įplaukti 8 laivai su tremtiniais, o 
balandžio mėn. pirmoje pusėje 
laukiama trijų: „Marine Falcone“ 
IV. 1 laukiamas New Yorke, 
„Marine Jumper“ IV 10 taip pat 
New Yorke ir „General Black“ 
IV. 12 New Orleans. Kiekvie
name jų BALF'as laukia daugiau 
ar mažiau lietuvių, kurių tarpe 
kartais aptinkama ir „naujada
rų“ lietuvių.
Kaip daug kiekviename laive?
Jau patys laivai nevienodi, tad 

ir keleivių nevienodai sutalpina: 
nuo 600 iki 1000. Bet tautybių 
proporcija dėsningumo nelinkusi 
laikytis. Kaip ryškų pavyzdį 
galima nurodyti du laivus:

1) „Marine Flasher“ laive ko
vo 8 d. New Yorke buvo laukia
ma 26 lietuvių, o

2) „General Sturgis1
d. į New Orleans' uostą 
atgabenti 226 lietuvius.
DP Komisijos pirmininko

pin imas
„Darbininkas“ įsidėjo 

šingtono pranešimą, kad
sai DP Komisijos pirmininkas 
Ugo_ Carusi esąs nepatenkintas 
dabartiniu DP imigracijos įsta-

MEISTERIS
Kovo 26—27 d. Kasselyje bu

vo Hesseno krašto komandinės 
stalo teniso pirmenybės. Jose 
vyrų grupėje dalyvavo Wiesba- 
deno, Frankfurto, Marburgo ir 
Sorgos .komandos. Už Frank
furtą pirmąja. rakete žaidė lie
tuvis Zėglys, kuris baigminėse 
rungtynėse susitiko su 1949 m. 
Pietų Vokietijos meisteriu Scheer 
(Wiesbadenas). Siame susitikime 
Žėglys parodė savo puikią žaidi
mo techniką ir dramatiškoje ko
voje įveikė Sheer’ą 3:1 (22:20, 
9:20, 26:24, 23:21). Reikia pažy
mėti, kad šis Žėglio laimėjimas 
nebuvo 
Scheer 
verstas

Taip 
Marburgo komandą žaidė lietu
vis stud. Sode, kuris 
gražiai pasirodė.
KASSELIO SPORTO 

NOS
— Kovo 26 d. „Lituanicos“ sta

lo teniso komanda įveikė vok. 
„Hermanios“ tenisininkus pa
sekme 6:3. Pergales iškovojo — 
Adomavičius, Keleris, Butkevi
čius ir Raudys; dvejetuos — 
Adomavičius su Keleriu ir Bran
tas. su Butkevičium.

— Kovo 27 d. „Lituanicos“ fut
bolo vienuolikė buvo išvykus į 
Sandt’ą, kur, žaisdami prieš vie
tos SV, pralaimėjo 2:4 (2:0.

— Goriausiems - populiariau
siems stovyklos bei gimnazijos 
sportininkams išaiškinti sporto 
laikraštis „Sporto Kelias“ suruo
šė konkursą. Geriausiu-popu- 
liariausiu 1948 m. stovyklos spor
tininku išrinktas 20 metų am
žiaus lengvaatletas, šachmatinin
kas ir stalo tenisininkas J. Vo- 
dopalasi Geriausių-populiariau- 
sių gimnazijos sportininkų var
das teko: mergaičių gr.—A. Mi
lašiūtei, berniukų gr. — H. Zu- 
romskui.

— Užbaigtose stovyklos stalo 
teniso pirmenybėse stipriųjų gru
pėje pirmą vietą laimėjo V. But
kevičius, kuris turės varžytis su 
pereitų metų pirmenybių laimė
toju VI. • Adomavičium dėl sto
vyklos meisterio vardo. —Edv.—

kovo 14 
turėjo

susiru-

iš Va- 
ir pat-

Kiek ji yra pagrįsta, 
kitas klausimas. Tai 
nuo to, kas norima

emigrantų, gavusių vizas, tuojau 
pat gavo tokį pažymėjimą ir juo 
operuodamas tikisi gauti viena
me Hamburgo banke įšaldytus 
giminių atsiųstus dolerius:

Kada į laivą
Wentorfe vyrauja įsitikinimas, 

kad atskirų transportų į JAV iš 
britų zonos bent tuo tarpu ne
bus. Manoma, kad gavusieji vi
zas iš čia bus vežami į Grohn ir 
įliejami į čia sudaromus trans
portus. Šias eilutes rašant, dar 
nebuvo jokių ženklų, iš kurių 
būtų galima spėti, kada pirmieji 
britų zonos „amerikonai“ bus 
pakviesti į laivą. J. P.

Pasikeitimas Sovietų strategijoje
(Atkelta iš 1 psl.) 

yra šiaurėje — Ryga, o pietuose 
Rumunijos Karpatų ir Transilva- 
nijos Alpių skiauturės.

Pagrindinio puolimo sovietai 
laukia iš pietryčių. Dėl to toks to
li į pietus gulintis punktas kaip 
Kamenec—Podolsk yra parinktas 
ir visos šios gynimosi sistemos 
ašimi. Iš čia gali būti ruošiamos 
ofenzyvos į Lenkiją ir Vokietiją, 
o per Rumuniją ir Bulgariją į 
Dunojaus lygumą ir Viduržemio 
jūros rytinę dalį.

tymu. Jis reikalaująs, kad at
vykimo į vakarų zonas data iš 
1945. XII. 22 būtų nukelta į 
1947. IV. 21.

Ugo Carusi argumentuojąs tuo, 
kad apie 100.000 žydų iš Lenki
jos atvyko jau po 1945. XII. 22 
ir todėl dabartinis įstatymas už
kertąs jiems kelią atvažiuoti į 
JAV.

Aiškią argumentaciją ir girdė
ti smagu, 
yra jau 
priklauso 
įsivežti.
P. Kiaulėnas stato namus tur

tuoliams
Malonu girdėti, jog vis dides

nis mūsų specialistų skaičius su
geba įsijungti į savo sritį JA 
Valstybėse. „Dirva“ rašo, jog 
„dailininkas Petras Kiaulėnas su 
savo žmona pagamino planus ir 
išstatė kelių dešimtų tūkstančių 
dolerių namus vienam Čikagos 
turtuoliui Clearwater miestelyje, 
netoliesie nuo St. Peterburgo“.

Dail. Kiaulėnas architekto 
specialybę yra įsigijęs Paryžiuje, 
iš kurio su šeima prieš porą me
tų išvyko į JAV. J. Lūžys

Pirmieji britų zonos „amerikonai 
gavo vizas
Įspūdžiai

Pasinaudodami realia prof. J. 
Matycko laiškų, rašytų artimie
siems, medžiaga, savo skaityto
jams galime pateikti naujų in
formacijų apie emigracinius ke
lius per Wentorfą, vedančius ' į 
JAV.

Lėtas prieauglis
Per savaitę kandidatų į JAV 

skaičius paaugo labai nežymiai: 
iš kelių britų zonos stovyklų at
vyko dar 25 DP. Tuo būdu iš 
viso kovo 30 d. emigracinėje 
Wentorfo stovykloje buvo 40 
tremtinių, krypstančių į JAV. 
Mūsų tautiečių jų tarpe 17. Bet 
iš viso lietuvių Wentorfe priskai- 
toma apie 300, o visų DP apie 
2200 (ne 4000, kaip praėjuisą sa
vaitę buvome paskelbę). Ši dvie
jų tūkstančių masė laukia eilės 
į Australiją ir Kanadą.

Sveikatos tikrinimas
Emigruojantieji į JAV sveika

tos tikrinti kviečiami grupėmis 
per blokų seniūnus. 21 bloko 
26 kambaryje kiekvienas mūsų 
„pirmūnų^1 pamatė savo stovyk-

iš Wentorfo
loję pradėtą medicininio tyrimo 
lapą. Čia kiekvienas turi įteik
ti 8-tą fotografiją, kuri prisega
ma prie tuoj pat išduodamos 
„IRO Processing Card“. Į ją įra
šoma emigruojančio pavardė, 
vardas, emigracinės bylos nr. 
Gydytojai į šią kortelę įrašo da
tas, kada buvo padaryta rentge
no nuotrauka, kraujo ir šlapumo 
tyrimas ir bendras tyrimas:

Bendro tyrimo vyrai eina pas 
gyd. Jurį Mangulį (latvį), mote
rys — pas gyd. Mariją Garlo 
(lietuvę). Čia reikia nusirengti 
ir pademonstruoti sąnarių lanks
tumą, širdies ir kvėpavimo or
ganų veikimą, kraujo spaudimą, 

, pulsą, regėjimą su akiniais ir be 
jų. Be viso šito, gydytojai uo
liai tikrina, ar tikrinamasis ne
serga kuria apkrečiamąja liga.

Mažąsias rentgeno nuotraukas 
peržiūri gyd. Smirnovas (Estijos
rusas). Jei randa kokių neaiš- KIEK DAR YRA TREMTINIŲ 
kūmų, nuotraukos savininką 
kviečia pas save ir atydžiai ap
žiūri. Visa tai pakartoja ir jo 
pavaduotojas.

Toliau einama į amerikiečių 
gydytojų komisiją. Čia vokie
čiai gydytojai peržvelgia tyrinė
jusių gydytojų išvadas. Ir jei 
jie neparodo ypatingo susidomė-

Emigracija Amerikon spartėja
Paskutinis kovo mėnesio 

transportas Amerikon išėjo ko
vo mėn. 27 d. ir juo išplaukė 831 
keleivis, iš kurių 127 lietuviai, 
206 žydai (4 Lietuvos žydai), 
daug lenkų, estų, latvių ir kitų 
tautų. Balandžio mėn. 6 d. išei
na laivas „Mercy“ su 450 kelei
vių, balandžio mėn. 8 d. išeina 
laivas „Haau“ su 884 keleivių, 
balandžio mėn. 9 d. laivas 
„Hawze“ su 743 keleiviais ir ba
landžio mėn. 15 d. laivas „Jum
per" su 550 keleivių. Visi laivai 
išplaukia iš'Bremeno uosto. Be 
to, pradėtas transportas ir lėk
tuvais. Kovo- mėn. lėktuvais iš- 
skrydo 68 keleiviai: lietuvių — 
5, lenkų — 26, ukrainiečių — 9, 
jugoslavų — 4, estų — 1 ir žy
dų — 23. Lėktuvai skrenda iš 
Hamburgo aerodromo.

Į Kanadą laivas išplaukė kovo 
31 d. ir juo plaukė 106 lietuviai. 
Balandžio mėn. 14 d. išplaukia į 
Kanadą laivas „Eltinge“ su 820 .g. 
keleivių. Kovo mėn. 27 d. laivu 
Amerikon išplaukė violončelistas 
Saulius, dipl. inž. J. Mikaila, pik. 
J. Laurinaitis ir kiti.

Judėjimas Bremeno stovykloje 
gana gyvas. Emigruojantiems 
labai daug padeda nenuilstamas' 
ir reto darbštumo kapelionas 
kun. V. Šarka, kuris nežino nei 
laiko, nei poilsio; visiems jis pa
deda kuo gali, visi apie jį susi
spietę. Gražiai jam talkina sto
vyklos gydytojas, dr. Blažys, ku
ris pasišventęs dirba ligoniams. 
Randa gerą patarimą ir pagal
bą ir pas administracijos sky
riaus viršininką Pūką. Veikia ir 
mokykla, kur mokytojauja mok. 
Vengrytė. J. Zanavykas

2 
kuri 

metų beveik nepakeitusi 
laikoma Anglijos krep- 

pionieriumi. Komanda 
senu stiliumi. Kovas,

BRITŲ ZONOJE
Kovo 1 d. Britų zonoje buvo 

171.489, o emigracinėse stovyklo
se — 8.779 tremtiniai.

Iš gyvenančių stovyklose tuo 
pat metu bu o: lenkų — 78.091, 
latvių — 26.249, ukrainiečių — 
21.110, jugoslavų 13.909, lie^ 

^^moTFkrimmuo^u-^^8i^^n--^Bvl'^ -=-’*5-887 ir estų — 6.209. Jimo tikrinamuoju, tasar-iaimin—per vasar.o m ,n lš Brltų ralnieėlų. 
zonos išvyko į kitus kraštus ar 
repatriavo 5.156 tremtiniai. Iš 
284 repatriavusių į Lenkiją grį- racionavimas.

žo 200, į Jugoslaviją — 67, o į 
Sovietų Sąjungos respublikas ir 
kitus kraštus tik 17.

ĮSIDĖMĖTINA ATSISAKAN
TIEMS EMIGRUOTI

Didėjant skaičiui tremtinių, 
kurie išvykimo į kitus kraštus 
išvakarėse atsisako emigruoti į 
jų pasirinktus kraštus, IRO Bri- 
tų Zonos Vyr. Būstinė Lemgo 
įspėja, kad iš be ypatingai svar
bios priežasties prieš pat išvyki
mą atsisakiusių emigruoti trem- 

. tinių gali būt atimtas DP statu
sas.

Be to, tokiems tremtiniams 
emigruojant antrą kartą, IRO 
nesutiks padengti emigracijos iš- 

’ laidų: kaip sveikatos tikrinimo, 
; dokumentų paruošimo, vizos 

mokesčio ir kelionės išlaidų. Šias 
išlaidas turės apmokėti pats 

' tremtinys.
Apie kiekvieną atsisakiusį 

: emigruoti tuojau pat bus prane
šama IRO Eligibility Officer, 

' kuris, ištyręs atsisakymo prie- 
' žastis, nuspręs, ar tremtinys pa

liktinas IRO globoje ar ne.
Dėl IRO Eligibility Officer pa- 

■ daryto sprendimo per 31 dieną 
gali būti įteikta apeliacija. Ape- 

1 liaėijos laiku neįteikus ar ją 
1 apeliacinei IRO įstaigai (Review 

Board) atmetus, tremtinys ir vi
si jo šeimos nariai tuojau pat 
perduodami vokiečių ūkiui. To
kiems tremtiniams ateityje IRO 
teiks tik teisinę ir politinę glo
bą, o visas galimas emigracijos 
išlaidas turės padengti pats 
tremtinys. (IRO BUL. No 33) 
150.000 NAUJŲ DP PRAŠOSI Į

STOVYKLAS
Vyr. IRO būstinė Ženevoje III. 

24. paskelbė, kad daugiau kaip 
150.000 asmenų Vokietijoje ir 

, Austrijoje nuo 1948 m. balandžio 
. mėn. prašėsi priimami į DP sto

vyklas. Naujieji pabėgėliai yra 
, iš komunistų valdomų sričių. 

Tautybėmis jie skirstomi taip: 
' 46.000 lenkų, 16.000 

14.000 čekų, 13.000 
12.600 pabaltiečių, ir

Visi ūkininkai, kurie buvo grį
žę į savo karo metu smarkiai ap
griautas pastoges, vėl evakuoja
mi į Rytus, ir deportuota priver
čiamo darbo jėga kaimus persta
ta j ištisas, sudėtingas kareivi
nes — specialiai šarvuočių dali
niams su didžiuliais sandėliais.

Toliau turima žinių ir apie di
delius pasikeitimus ginklavimo 
srityje. Pėstininkų ginklų gamy
bos programa iš pagrindų pakeis
ta, ir eilinis šautuvas dažniau
siai išnyko iš ginklų sandėlių. 
Vietoj jo, pagal naujai išdirbtą 
planą, dideliais kiekiais gamina
mi „tommy-gun“ ir automatiš
kieji pistoletai, kurie pigesni, 
lengviau transportuojami ir rei» 
kalingi mažiau priežiūros.

Artilerija" taip pat yra redu
kuota pigesnių minosvaidžių ir 
mortyrų naudai. Bet vis dėlto 
artilerijos kiekis dar didelis, ta
čiau patrankų fabrikai be atsar
ginių dalių patrankoms daugiau
sia yra perėję į priešlėktuvi
nių bei prieššarvinįų patrankų ir 
minosvaidžių bei raketų gamy
bą. Minosvaidžių kalibras yra 
didelis, būtent 8,2, 12, 18 ir 20 
cm; jie naudojami be išimties 
masinės ugnies kaupimui.

Motorizacijoje einama prie su
prastintų konstrukcijų, kurios 
suprastina aptarnavimą. Trak
torių fabrikai gamina susisieki
mo priemones vien su vikšrais, 
kurios tinkamos ir sunkiųjų gin
klų transportui; bevikšrinis trans
portas visiškai panaikintas.

Raudonoji armija turi 22 tan
kų fabrikus; trys naujausieji yra 
Kirove, Saratove ir Dniepropet- 
rovske. Pramonė išdirbo naują 
storų šarvinių plokščių lenkimo 
metodą, kuris paskutiniame ka
re dar nebuvo naudojamas nei 
Amerikoje nei Vokietijoje. Rem
damiesi karo patirtimi, rusai nu
sistatė nebenaudoti kniedytų tan
kų. Pasirodo, jog ir kietas plie
nas, vokiečių taip plačiai naudo
tas, rastas netinkamu, dėl to ru
sai tankų statyboje dabar nau
doja suvirintas šarvines plokštes, 
pagal vokiečių metodą laivų sta
tyboje.

Nebedaroma bandymų su nau
jais tankų tipais, gerinami senie
ji, tinkamais pasirodę, tipai. 
Taip, pav., „Josif Stalin“ III“, 
kuris pilnoje parangoje su kuru

ir municija sveria 62 t, yra pa
tobulinimas buvusio KV85 (Klf- 
meriti Vorošilov).

Tačiau radikalus tankų pato
bulinimas yra atliekamas vokie
čių. Dr. Fritz Kreis, Chemnitz'o 
Auto-Union vyr. konstruktorius, 
dabar yra Rusijoje užsiėmęs ga
myba automatinės tankų greičių 
dėžės, kuri turi tą privalumą, 
kad yra tų pačių išmierų kaip ir 
buvusioji ranka aptarnaujamoji 
greičių dėžė. Tuo vairuotojų pa
rengimas bus gerokai suprastin
tas.
IRO VYR. DIREKTORIUS NORI 
PRATĘSTI ORGANIZACIJOS 

VEIKLĄ
Prieš susirenkant posėdžio IRO 

generalinės tarybos vykdomajam 
komitetui' Ženevoje, vyr. IRO 
direktorius William Hallam Tuck 
pareiškė, kad jis rekomenduosiąs 
šios organizacijos veiklos pratę
simą ir po 1950 m. liepos 1 d.

Pareiškiama, kad šiuo metin'' 
yra apie 700.000 pabėgėlių ir jų 
skaičius vis didėja. Tik nuo 
1948 m. vasario mėn. po komu
nistų perversmo Čekoslovakijoje 
yra atbėgę per 15.000 čekų. Ne 
tik nauji pabėgėliai, bet ir emi
gracinių planų įvykdymas nę~ 
leis IRO pasiekti užsibrėžtrĮ'tįks- 
lų ligi numatytoįo'1950 m. liepos 
1 d. termino. NYHT

Šveicarijos federalinė taryba 
kaip 18-vaistybė kovo 28 d. pri
sidėjo prie IRO ir įmokėjo 
4.200.000 šveicarų frankų, kas 
sudaro apie 1 mil. dolerių. NYHT

— Beromiunster, IV. 3. Helsin
kyje patvirtinta, kad buvęs Suo
mijos prezidentas Jiytso Ryti yra 
padavęs malonės prašymą. Jis 
buvo nuteistas kaip karo nusi
kaltėlis kalėti 12 metų ir jau at- 
kalėjo 5 metus.

— Beromiunster, IV. 3. JAV 
siūlo, kad Reino uostas Stras- 
burgas būtų pavestas tarptauti
nei kontrolei.

PATIKSLINIMAS
.Lietuvių Žodžio“ 7 nr.

.Toronto lietuvių moterų
Š. m.

str.
Dainos draugijai septyneri me
tai“ netiksliai parašyta, kad 
draugija tremtiniams yra pasiun
tusi 128 maisto siuntinius.
būti: draugija vien tik per 
metus pasiuntė tremtiniams 
maisto siuntinius.

Turi 
1948 

128

atsitiktinis, nes iki šiol 
jau 3 kartus buvo pri- 
Žėgliui nusileisti, 
pat šiose pirmenybėse už

irgi gana
—Edv.—

NAUJIE-

SPORTAS DIEPHOLZE
S. m. balandžio 2. d. įvyko 

draugiškos krepšinio rungtynės 
tarp iliepholzo Zoninės Amatų 
Mokyklos ir Diepholzo Lietuvių 
Gimnazijos. Rungtynes laimėjo 
Gimnazijos krepšinio komanda 
rezultatu 50:43 (29:25).

.Gimnazija: Leveckis Vyt. (17), 
Vosylius A. (16), Raska (17), Šo- 
liūnas J. (0), Kirvelaitis (0).

' ■ Mokykla: Lataitis (19), Vai- 
Ih Caplinskas

. t<), Jasulevičius 
(0).
ĮTIKINANTI KOVO

Laimėjęs Manchesterio krep
šinio apygardos pirmenybes, lie-

3*|

’ tūvių~Kovaš'nėsėhiai susitiko Li- 
verpoolyje su Liverpoolio apy
gardos nugalėtoju Holey YMCA.

Holey YMCA yra buvusi 
metus Anglijos meisteriu, 
per 12 
sąstato, 
šinio 
žaidžia
jau rungtynių pradžioje paėmęs 
iniciatyvą į savo rankas, ją iš
laiko iki rungtynių pabaigos ir 
laimi 34:26 (22:11), įRungtynės 
praėjo be didesnės kovos ir Ko
vui neteko panaudoti savo „gu
drybių“.

Žaidė ir taškus laimėjo: Glat- 
kauskas 12, Puzinaš 3, Butkus 5, 
Dargis 6, Kakeranas 3, Kelmis- 
traitis 2 ir

Laimėjęs šias rungtynes Ko
vas įkopė į Anglijos krepšinio 
pirmenybių pusiaubaigmę, ku
rioje teks susirungti su Birmin- 
ghamo apygardos nugalėtoju.
ANGLIJOS TAURES RUNGTY

NĖS
Balandžio 2 d. buvo pakarto

tos Anglijos futbolo taurei laimė
ti rungtynės tarp Manchester 
United ir Wolverhampton Wan
derers, kurios prieš savaitę buvo 
sužaistos lygiomis.

Kova buvo įdomi, atkakli ir 
puikios spartos. Praėjusių metų 
Anglijos taurės laimėtojas Man

chester U. žaidė geriausios savo 
sudėties, tačiau šį kartą teko 
nusileisti Londono Woiverhamp- 
tonui, kuris rungtynes laimėjo 
1:0. Laimėjęs šias rungtynes 
Wolves balandžio 30 d. susitin
ka baigminėse Anglijos taurės 
rungtynėse su Leicester City.

AUSTRIJA ĮVEIKĖ ŠVEICA
RIJĄ 2:1

Kovo 3 d. Luzanoje, stebint 
30.000 žiūrovų, trečiu kart susi
tiko Austrijos ir Šveicarijos 
futbolo rinktinės.

Abi rinktinės parodė techniš
kai gražų žaidimą, tačiau nepri
lygo klasiškam žaidimui. Aus
trijos rinktinė turėjo didesnės 
laimės ir rungtynes baigė 2:1.

Vienoje tų pačių valstybių B 
rinktinės sužaidė 1:0 Šveicarijos 
naudai.

— FUTBOLAS: Madride Ita
lija įveikė Ispaniją 3:1, Bratisla
voje — Slovakija — Luksembur- 
gas 2:2. Anglijos Lygos rinkti
nė — Škotijos Lygos rinktinė 

PIRMENY- 
Hamborn—

Ham- 
HSV 2:1,

Radauskas 3.

(4), Merec-
(2), Mileris

PERGALE

3:0. VOKIETIJOS
BIŲ RUNGTYNES:
Fortuna Dusseldorf 3:0, 
burgo St. Pauli
Stuttgarto Kickers — Offenbach
1:0, • Schwaben Augsburg — 
Schweinfurt 1:2, FC Kaiserslau
tern — SV Weisenau 16:1.,

— Mūncheno MTV laimėjo š. 
m. Vokietijos komandines stalo 
teniso pirmenybes. Antroje vie
toje liko Bonnos stalo tenisinin
kai ‘ (vlb)

gai atsidusęs mauna per duris ir 
laukia antrojo veiksmo atomaz
gos konsulo įstaigoje.

Kelias į vizą
Parengiamoji procedūra vizai 

gauti prasidės pas Documentation 
Officer. Čia kiekvienas šeimos 
narys surašo pareiškimą vizai 
gauti. Praktiškai šį darbą atlie
ka gerai angliškai mokančios vo
kietės, vadovaujančios kelių 
amerikiečių.

Čia tikrinami dokumentai, rei
kia parodyti metrikų originalus, 
pasirašyti anksčiau atiduotas 5 
fotografijas, papasakoti, kur gy
venai nuo 14 metų amžiaus, kur 
ir kada mokeisi, kur dirbi Ame
rikoje ir kas duoda butą. Po 
šio egzamino imama trijuose eg
zemplioriuose pirštų atspaudai.

Nusiplovęs dažuotas rankas 
busimasis JAV gyventojas pas 
konsulato valdininką patikrina 
jo vardu pareiškimą, pasirašo jį 
ir pirštų atspaudus ir prisiekia, 
kad suteikė teisingas žinias.

Visa ši procedūra trunka ilgo
kai. Trijų žmonių šeimos bylai 
sutvarkyti formalybės 
vo 9 valandas laiko, 
tikėtis, kad praktikai 
pagyvės ir tempas.

Būdinga smulkmena, 
gyvam reikalui, tuoj pat galima 
gauti pažymėjimą, kad esi gavęs 
vizą į JAV. Vienas pirmųjų 15

vengrų, 
jugoslavų, 

12.300 uk- 
imiT

— Frankfurtas. Nuo kovo 23 d. borske“ 
Vokietijoje panaikintas tabako

IEŠKOMA BALIO SRUOGOS
RAŠTŲ 7

Ruošiant pilną Balio Sruogos 
raštų leidimą, ieškomi šie jo kū
riniai:

1. Balys Sruoga „Radvila Per
kūnas“, _____  -______

2. Balys Sruoga „Algirdas Iz-

pareikala- 
Bet reikia 
padidėjus,

Esant

Mūsų skelbtasis knygnešių va
jus yra nepavykęs, ir mūsų vei
kimas Vokietijoje yra likviduo
jamas. Vajaus duomenys užjū
riuose dar nėra suvesti. Neuž
ilgo paskelbsime mūsų apyvar
tos ir likvidacinį balansą. Visi 
asmenys, turintieji kurių nors 
reklamacijų, prašomi jas iki š. 
m. balandžio 30 d. pareikšti raš
tu. Vėliau pareikštos reklamaci- 
jos nebus priimtos dėmesin.

Šia proga mes skelbiame 
didelio įrištų knygų likučio 
pardavimą;

Vol. I, Lithuania through 
Ages po DM 7,—.

Vol. II, Vilnius, the Capital of 
Lithuania po DM 7,—.

Vol. XII, Lithuanian Art in 
Exile po DM 3,—'.

Bėgyje 2—3 savaičių Vokieti
joj išeina dar šie mūsų leidiniai:

Ravens. Wood-cuts by V. Ra
tas, DM 10,—.

V. A. Petravičius by P. Jurkus darbe, sakome iki pasimatymo
Jūsų b-vė „Atstatymas“ („Auf- 
bau“, Friedrich-Herschel-Stras- 

se 16, MUnchen 27)

siųsti iš anksto 
iki š. m. balandžio

mūsų knygų ciklo 
numatomas perkel-

Ar tai mums pa-

ne-
iš-

the

IEŠKOME 1000 TREMTIES KNYGNEŠIŲ 
Pranešimas Nr. 3 

šomi pinigus 
mūsų adresu 
m. 30 d. 

Tolimesnis 
leidimas yra 
ti į užjūrius,
vyks, priklauso nuo mūsų skai
tytojų ir užjūrio lietuvių organi
zacijų. Vienas svarbiausių už
davinių — platinimo tinklo or
ganizacija, iki šiol tebėra neiš
spręsta. Kol nebus įrengti spau
dos kampeliai ar kuklios vitri- 
nėlės prie kiekvienos lietuviškos 
parapijos ir prie kiekvienos or
ganizacijos, tol lietuviškos kny
gos kelias lieka neaiškus ir ne
išspręstas. 

Mes taip 
be išimties, 
organizuoti
platinimo skyrius.

Dėkodami visiems mūsų skai
tytojams, bendradarbiams ir rė
mėjams už didelę talką mūsų

153,

Są-

DM 30,—.
Šių knygų tiražai yra labai ri

boti. Norintieji jas įsigyti, pra-

pat kviečiame visus, 
tautiečius nedelsiant 
užjūriuose spaudos

Ind.
En-

Hos-

|33|I 1949. IV. 9. 1| ŠACHMATAI |Įveda K. Škėma |1*1
TAUTVAIŠAS KVIEČIAMAS DALYVAUTI 

PIETŲ VOKIETIJOS PIRMENYBĖSE
Balandžio 9—19 d. Ruit'e (netoli. Nellingeno/ 

Wurtt..) įvyks Pietų Vokietijos pirmenybės, j 
kurias pakviestas ir mūsų meisteris Tautvaišas. 
Trys šio turnyro pirmieji gaus teisę dalyvauti 
Vokietijos pirmenybėse. Taigi atsiranda gali
mybė ir svetimtaučiams dalyvauti Vokietijos 
pirmenybėse.
SCHWAB. GMŪNDĖS LIETUVIŲ KOMANDA, 

laimėjusi paskutines dvejas rungtynes — prieš 
Ulm ir prieš Warblingen 5:3 — tapo
Wurttembergo pirmenybių savo grupės nugalė
tojais (2 v. Ulmo vok., 3 v. Gmūndo 1872 klubas 
ir 4 v. Warblingeno vok.) ir įeina į Wurttem
bergo pirmenybių finalą. Tų grupių nugalėtojų 
finalas bus gegužės mėnesį.

MEISTERIS VAITONIS ŪKININKAUJA
Meisteris P. Vaitonis Kanadoj tuo tarpu pagal 

darbo sutartį dirba žemės ūkyj. Tikisi už kurio 
laiko persikelti į miestą, kur atsiras galimybės ir 
šachmatais aktyviau domėtis.
ANGLŲ ŽURNALAS APIE DP ŠACHMATI

NINKUS
Anglų šachmatų žurnale „Chess“ šių metų va

sario mėn: n-ry išspausdintas amer. zonos lenkų 
meisterio S. Wotkovsky straipsnis apie DP 
šachmatininkus Vokietijoje. IStraipsnyje ypač 
aukštai įvertinti latvių meisteriai. Lietuviai turį 
gerą šachmatų „federaciją“, bet nesą tokie stip
rus lošėjai kaip latviai. Pažymėta, kad Taut
vaišas kaip ir Endzelinš yra reprezentavęs savo 
kraštą F.I.D.E. ruoštose tarptautinėse olimpia
dose. Paminėtas jo laimėjimas Oldenburge. 
Be to, paminėta, kad antras geriausias lietuvių 
meisteris Arlauskas yra išvykęs į Australiją, ir 
ten jau girdėti apie jo pasisekimus. Įdėta trys

partijos, tarp kurių ir mūsų meisterio Tautvaišos 
laimėjimas 1947 m. Hanau turnyre prieš latvį 
Žemgalį.

Netikėtumas bokštų baigmėj
Bokštų baigmėse dažnai atsitinka įvairiausių 

staigmenų. Štai kad ir šioj diagramoj atvaiz
duotoj padėty (Juhasz—Nusser, Szeged 1948)

juodieji beviltiškai nusiteikę padare vienintelį 
ėjimą 1... Kb7, sekė 2. K:c5 e5 3. Kd5 f4 4. K:e5 
f:g3 5. Kf4 ir partija šioj padėty buvo atidėta. 
Taigi galima buvo gerai išanalizuoti. Tęsiant 
toliau įvyko štai kas: 5... Bf8+ 6. K:g3 Ka8 
7. Kg*4 Bh8 8. Bhl B:h7! Ach! 9. Bal B:a7 ir po 
10. B:a7+ K:a7 11. Kf3 Kb6 12. Ke3 13. Kd3 

ai-Kb4 14. Kc2
kingai.

Kc3 Kc5 partij

8
2
2
8

10

DM 
dol. 
dol. 
šil. 
šil.

čia nu- 
pažymėtą

_ 3. Balys Sruoga „Deivė iš eže
ro“,

4.. Balys Sruoga „Eilėraščių 
ciklai „Alpėse“ ir „Miestas“,

5. Balys Sruoga ir V. Zadeika 
„Kipras Petrauskas“,

■ 6. Valys Dauga „Kas bus, kas 
nebus, bet žemaitis nepražus“.

Kas minėtus .leidimus turėtų, 
maloniai prašomas perleisti ar 
paskolinti.

Vanda Sruogienė 
Bonn a/Rh. (22c), Kaišerstr. 

bei Prof. Engei.
PRANEŠIMAS

Žemės Ūkio Darbuotojų
junga, norėdama užjūryje gyve
nantiems lietuviams palengvinti 
„Lietuvos Žemės Ūkio ir Statis
tikos“ įsigijimą, steigia tuo vie
nu tikslu savo atstovybes įvai
riuose užsienio kraštuose:

1) T. Dambrauskas, 955 Wild
wood, Detroit 3, Michigan, US 
America,

2) K. Valaitis, 387 Sherman 
Ave., Hamilton, Canada,

3) K. Jonelynas, Chase 
Hostel (Staff), Coventry, 
gland, ir

4) J. Mockūnas, Calvary
pital, N. Adelaide, S. A., Aus
tralia.

„Žemės Ūkio ir Statistika“ 
vienas egz. kaštuoja:

Vokietijoje —
J.A.Valstybėse —
Kanadoje —
Anglijoje —
Australijoje —

Kiekvienas, įmokėjęs 
rodytoje atstovybėje
pinigų sumą ir pranešęs savo 
adresą atstovybei, gaus knygą 
tiesiogiai iš Vokietijos. Sąjunga 
pageidauja, kad visi į užjūrį iš
vykę tremtiniai užsisakytų per 
Vokietijoje likusius pažįstamus, 
nes tuo būdu Sąjungai palengvė
tų atsiteisimas su spaustuvėmis, 
o tremtiniams knyga atsieitų pi
giau.

Pirmomis balandžio mėnesio 
dienomis bus pradėtas išsiunti
mas visiems, kurie knygą iki 
šiolei jau yra užsisakę ir pinigus 
įmokėję. Dėl spaustuvės kaltės 
galutinis atspausdinimas nusitę
sė dvi savaites.

Užsakymus siųsti seniau mū
sų praneštu adresu, būtent: A. 
Musteikis, (13b) D Illingen/ 
D., Litauiscbes Lager.

Ž. Ū. D. Sąjungos Įgaliotinis

EMIGRACIJOS DOKUMENTAI 
Į JAV

Britų Zonos IRO vyr. būstinė 
Lemgo ieško žemiau išvardintų 
tremtinių, kuriems yra atėję 
emigraciniai dokumentai į JAV, 
bet kurių dabartinė gyv. vieta 
nežunoma: 1-tutka Bbiėšlaus,
Holstein-Flensburg, Munik BAOR 
13, CMLO Tpt. Gp Brandenburg; 
Sadliauskas Sergiejus, DP Camp 
Schleswig, Flensburg, Muerwick; 
Bryla Mariane, Lubeck, Cambrai 
Barracks; Kaupo Joan, gyv. 
1. DPACCS; Petružis Juozas ir 
Bulovas Romualdas, gyv. Wetter 
a. d. Ruhr, DP Baltic Camp.

Čia išvardintų asmenų emigra
cijos dokumentai yra laikomi IRO 
įstaigoje Warendorfe. BCT

BCT SKELBIMAS
IRO per BCT kartoteką 

ieško šių asmenų: Stirbys Vincas, 
52 m., Stirbys Arkadijus 22 m., 
Stirbytė Vanda 16 m., Lietuvoje 
gyvenę Tauragės mieste, Vytau
to gatvė 40 Nr. Šukėlis Petras, 
gimęs 1932 m. Kaune, 
Juozas, gimęs 1913, III. 22, Bu
kauskas Vladas Henry, gimęs 
23. XI. 1905 Leningrade, Rusijo
je, gyvenęs Kaune, Vytauto 
prosp. 65-8, Trečiokienė, Stupu- 
ras Juozas, 49 m., gyvenęs Rytpr., 
Rugienius Kazys, 57 m., Rugie- 
nienė Marija, 50 met., gyvenę 
Kaune.
x Paieškomi tėvai arba ąytimi 
giminės mažamečio Kilikevičiaus 
Vaclovo, gimusio 1. XI. 38 Al
vitas, Vilkaviškio apskr.

Muzgelis Balys, gyvenęs Fal- 
lingbostel stovykloje, prašomas 
nurodyti savo dabartinį adresą 
Žemutinės Saksonijos Apygar
dos atst. P. Nasvyčiui, Hanno
ver, Landschaftstr. 3, sąryšy ' su 
dokumentų sudarymu į JAV.

Laiškas iš Lietuvos Alpui Dar- 
žinskui. Rašo jo žmona ir vai
kai iš Plungės.

Šiais reikalais kreipiantis, 
prašome nurodyti laikraščio nu
merį ir datą. Rašyti tikslų ir 
aiškų adresą.

BCT Kartoteka
■ (21a) Detmold, Wittjestr. 14

NEUER KLEINER WELT-AT- 
LASS

Naujas mažasis Pasaulio Atla
sas. Kišeninio formato su 27 
spalvotais žemėlapiais, apiman
čiais visą pasaulį. Kaina DM 
4,80. Užakant kartu siųsti ir 
pinigus. Stovyklų spaudos pla
tintojai gauna nuolaidą.

Valaitis

(13a) Bad Kissingen 
Theresien Str. 2

LITHUANIAN WEEKLY NEWS
Leidžia Baltų Centrinės Tarybos Lietuvių skyrius.
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