
taikos sutartims
AMERIKA SIŪLO DRAUGIŠKUMĄ

Vašingtonas. Per radiją į amerikiečių 
tautą pasakytoje kalboje JAV užsienio rei
kalų ministeris J. Byrnesas. apžvelgė Pary
žiaus taikos kongreso rezultatus. Jis atmetė 
Tarybų S-gos priekaištus Amerikai, kaip 
neturinčius pagrindo. Dėl santykių įtempi
mo tarp šių dviejų valstybių Amerika buvo 
susirūpinusi. Tačiau ji negali daryti nuo
laidų visais klausimais, manydama, kad to 
nedarys ir kitos. Amerikiečių tauta ištiesė 
draugiškumo ranką Rusijai ir kitoms tau
toms. Nuo jų priklauso, ar jos norės ir 
kiek norės rodomuoju palankumu pasinau
dotu

Turkijos apsakymas Tar
Londonas. Žiniomis iš Ankaros.Turkijos 

vyriausybė įteikė pereitą penktadienį Tary
bų s-gai atsakymą į jos notą dėl Dardane
lų. Turkijos prezidentas savo kalboje pa
brėžė, jog Turkija negalinti pripažinti so
vietams jokių Dardanelų apsaugos teisių, o 
taip pat nesutinkanti, kad Montreaux sutar
ties revizijoje tedalyvautų tik Juodosios jū
ros valstybės.

TRYS ŪKINIAI BLOKAI
Londonas. Žinomas amerikiečių žurnalis

tas Walteris Lipmannas, komentuodamas 
kainų ir atlyginimų priežiūros panaikinimą 
JAV, mano, kad šis žygis turės toli siekian
čių pasekmių pasaulio ūkiniame susigrupa- 
vime. Jo nuomone dabar išsikristalizuos

duos į prezidentus
PERL JOS SUTARTIS SU KILČIŲ 

VADAIS
Teheranas. Vyriausybės kariuomenės vy

riausias karo vadas oficialiai pranešė, kad 
sudaryta sutartis su ’Karšo provincijų kilčių 
vadais. Tuo susitarimu kiltys pasiduoda Per
sijos konstitucijai. Ryšium su kilčių įsipa
reigojimu Persijos vyriausybė turės tenai 
daugiau įtakos. Būvį Farso provincijose 
bus stengiamasi pagerinti susisiekimo, kul
tūriniu ir aplamai civilizaciniu atžvilgiu.

IŠDAVĖ AMBASADORIŲ TEIST!
Bratislava. Amerikos okupacinės įstaigos 

Austrijoje išdavė Čekoslovakijai buvusį am
basadorių Čekijai Hansą Ludiną. Jis bus 
teisiamas už eilę karo nusikaltimų, atliktų 
Čekoslovakijoje jo įsakymu.

• • •
Niurnbergas. Ateinančių, metų sausio mėn. 

įvyks karo nusikaltėlių pramonininkų b/Ia. 
Po šachto išteisinimo. Frifro Tysseno ir 
Alfredo Kruppo tėvo k’’,: ,:nai atpuola.

Galimi sunkumai
Londonas. Anglijos radijo žinių tarnybos 

Vokietijai politinis komentatorius, kalbėda
mas apie Paryžiaus taikos kongreso reikš
mę, pastebėjo, jog joje išryškėjo nuomonių 
skirtingumas, o gal ir nesuderinamumas 
tarp Tarybų s-gos slavų bloko ir Vakarų 
demokratinių valstybių. Šis kongreso daly
vių pasiskirstymas i blokus nuo pradžiosI 
iki galo liuką vienodai stiprus, net su stip
rėjimo tendencija gale. Aplamai šis kongre
sas turės kokių nors pasekmių — sunku pa
sakyti, nes dėl kongrese ir ‘/s priimtų siū
lymų keturi didieji turės dar susitarti. Mat, 
Tarybų s-ga nėra įsipareigojusi sutikti su 
dauguųj^r padarytais siūlymais. Šito įsipa
reigojimo nebuvimas ir Tarybų s-gos bei 
jos satelitų balsavimas prieš visus kongre
se prijmtus konstruktyvius siūlymus mažai 
teikia vilties susitarimui, ypač turint gal
voje JAV ir Anglijos padarytą įsipareigoji
mą Vs balsų priimtus siūlymas įtraukti su
tartyse. Kaip žinome, Vs balsų priimta ne
paprastos reikšmės ateičiai turinčių siūly
mų, būtent: pirma, įterpti Italijos Austrijos 
savitarpio susitarimą dėl pietinio Tirolio į 
taikos sutartį su Italija; antra, laiduoti 
Triesto gubernatoriui veikimo laisvę nera
mumų atveju (veto ir įsakymų leidimo tei
sę); trečia, laiduoti nevaržomą susisiekimą 
Dunojumi visoms valstybėms; ketvirta, pa
vesti Dunojų tarptautinei konfi-olei pagal 
statutą, kuris bus sudarytas Dunojaus kon- 
f<--~—stoję, šaukiamoje po 6 mėn. nuo su

rašymo su Rumunija.

De Gau He nekandi
Paryžius. Gaullistų vadas Rene Capitonas 

pranešė, kad de Gaullė atsisakys statyti sa
vo kandidatūrą į prezidentus lapkričio 10 d. 
rinkimuose. Tuo klausimu De Gaulle pasi
sakysiąs atskiroje kalboje.

JAPONIJOS PLANAI PRIEŠ SOVIETUS
Tokio. Sovietų prokuroras Japonijos karo 

nusikaltėlių teisme pareiškė, kad Japonija 
turėjusi paruošusi planus, pagal kuriuos 
buvę numatyta Tarybų s-gą užpulti 1943 m. 
pavasarį. Nuo tų planų Japonija atsisakiusi 
dėl vokiečių nepasisekimo ties Maskva.

PROJEKTUOJA ĮVESTI TURTO 
MOKESTĮ

Tokio. Japonijos vyriausybė pateikė ats
tovų rūmams įstatymo projektą, pagal kurį 
turėtų būti įvedami turto mokesčiai. Kiek
vienas turėtų įkainuoti savo turtą ir praneš
ti mokesčiais apdėti. Nurodžiusiam, kad 
kuris pilietis per mažai teįvertino savo tur
tą, nuslėpusiojo turto dalis teks kaip pre
miją už pranešimą.

DP LAIKRAŠČIAI GALI EITI DAR Z 
SAVAITES

Karinės valdžios Miunchene pranešimu 
DP laikraščiai gali būti leidžiami sena tvar
ka lig spalio mėn. galo.

BYRNESAS PAS TRUMANĄ
Vašingtonas. Užsienio reikalų ministeris 

Byrnesas iš Paryžiaus sugrįžo į Vašingtoną. 
Nuvykęs į Baltuosius Rūmus jis turėjo vie
ną valandą trukusį pasikalbėjimą su prez. 
Trumanu. Ta proga jis padarė prezidentui 
pranešimą apie taikos kongreso eigą Pa
ryžiuje.

Spaudos atstovams Byrnesas pareiškė ti
kįs, kad taikos kongrese pasiekta geros pa
žangos. Bet pastovios taikos kūrimas esąs 
nelengva uždavinys.

pbu S-gai dėl Dardanehi
trys sunkiai suderinami ūkiniai blokai. 
Amerikos — liberališkai kapitalistinis, Va
karų Europos — socalistiškai kapitalistinis 
ir Tarybų s-gos — komunistinis. Jau dabar 
Tarybų s-ga nenori, kad jos įtakoje esan
čios valstybes Amerika kredituotų. Dėlto 
nutrūko JAV Čekoslovakijos ir JAV Lenki
jos ūkiniai pasitarimai.

RUOŠIA KALĖJIMĄ KARO 
NUSIKALTĖLIAMS

Berlynas. Spandavo tvirtovėje, anglų sek
toriuje, ruošiamasi kaip reikiant susitvar
kyti, kad būtų galima priimti kalinti tarp
tautinio karo tribunolo Niurnberge laisvės 
atėmimu nuteistuosius karo nusikaltėlius.

GOERINGAS NUSIŽUDĘS DEL SILPNA- 
BŪDIŠKUMO

Londonas. JAV prokuroras tarptautinia
me tribunole Niurnberge Jacksonas pareiš
kė, kad Goeringas nusižudęs dėl savo-silp
no charakterio. Koncentracijos stovyklų iš
radėjas baidėsi pats akis į akį susidurti su 
kartuvėmis.

TRUMPOS ŽINIOS
Londonas. Vidaus reikalų ministeris Oli

veris pranešė parlamentui, kad kasmet bus 
natūralizuojama 7.000 užsieniečių, 30.000 
laukia gavimo Anglijos pilietybės. Vokie
čiai, net rinktiniai, negali tikėtis įpilietini- 
mo anksčiau, kaip po 4 metų

Londonas. Ketvrtadienį Žemuosiuose Rū
muose buvo svarstomas britų okupacinių 
pajėgų vyriausios būstinės perkėlimo į 
Hamburgą klausimas. Prieš 1948 m. perkė
limas esąs neįmanomas dėl butų stokos 
Hamburge.

Bukareštas. Lapkričio 11 d. Rumunijoje 
įvyks visuotiniai rinkimai. Ūkininkų ir na- 
cionalliberalų partijos savo kandidatus U- 
statys atskirai.
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Pirmoji taikos fazė
Ilgai trukusi ir daug ginčų sukėlusi Pa

ryžiaus konferencija pasibaigė. Gerokai iš
vargę įvairių kraštų delegatai skubiai skir
stosi į namus, nes trečiadieni reikia pasiek
ti Naujorką ir vėl dalyvauti Jungtinių Tau
tų konferencijoje.

Štai dabar po dviejų ir pusės mėn. darbo 
taikos konferencijoje penkių taikos sutarčių 
projektai yra paruošti, liko tiktai neišspręsti 
patys svarbieji klausimai: Trįgjto sritis, 
Dunojaus laivyninkystė ir\kt. Dabar-tie tai
kos sutarčių projektai vėl bus svarstomi 
užsienio reikalų ministerių konferencijose ir 
sutartys bus pasirašytos tiktai tada, kada 
visais klausimais bus galutinai susitarta. 
Šių sutarčių ratifikavimo ir įsiteisėjimo pro
cedūra taip pat pareikalaus nemažai laiko. 
Jei visose konferencijose užsienio reikalų 
ministerių posėdžiautą laiką sudėti į krū
vą, tai išeina, kad tos penkios taikos sutar
tys iš jų jau pareikalavo 169 dienų. Bet ar 
pasiseks dar galutinai susitarti, kad pav. ir 
Triesto reikalu, tai yra dar didelis klausi
mas.

Visi tie sunkumai kyla iš to, kad sovietai 
nelabai yra linkę prisidėti prie teisės ir 
tvarkos atstatymo Europoje; jie norėtų 
„gaudyti žuvį drtmstame vandenyje”. Ne
žiūrint, kad taikos sutartyse jiems yra nu
matoma apie 1 milijardą dolerių reparaci
jų, jiems to negana. Jie tyko paglemžti kai 
kurias nugalėtąsias valstybes. Bulgarija jau 
pasiskelbė liaudies respublika ir iš Vokie
tijos vasalo, pasidarė sovietiniu vasalu. Da
bar sovietai darbuojasi Rumunijoje ir Veng
rijoje. Nors taikos sutartyse yra padarytas 
įsipareigojimas atitraukti kariuomenę iš čia 
minėtų valstybių, bet jie randa priekabį: 
palaikyti susisiekimą su Austrijos okupuo
tąja zona. j

Ši pirmoji taikos fazė yra apgailėtina tuo 
atžvilgiu, kad visas tas taikos darbas nėra 
vykdomas Jungtinių Tautų Chartos dvasio
je. Tik viena Italija turės progos laisvai ap
sispręsti savo likimą ir be jokių pašalinių 
įtakų demokratiniu būdu išsirinkti sau tin
kamą valdžią. Tuo tarpu kitose, vadinamo
se vasalinėse valstybėse, kurios pateko už 
„geležinės uždangos” viskas daroma klas
tingai, t. y. nesiskaitant su tautų laisva va
lia ir Chartų garantijomis. Jau pačiomis 
pirmosiomis taikos konferencijos dienomis 
Molotovas pareiškė, kad jis nepakęsiąs, jei 
konferencija norės kištis į buvusių vasali
nių valstybių vidaus reikalus. Ir tas jo rei
kalavimas buvo griežtai vykdomas. Tas vis
kas reiškia didžiųjų valstybių diktatūrą ir 
nesiskaitymą su mažųjų tautų teisėmis. Vie
toje rašinėju notas, anglai ir amerikiečiai 
galėjo konferencijoje viešai pareikalauti lais
vų ir demokratinių rinkimų ir nėra abejo
nės, kad konferencijos dalyvių tarpe būtų 
radę karštą pritarimą, nes praktika parodė, 
jog visus svarbiausius klausimus spren
džiant sovietinis blokas neįstengė surukti 
daugiau kaip 6 balsus. Su jais balsuoja kai

tu tiktai Jugoslavija, Čekoslovakija, Lenki
ja, Ukraina ir Baltgudija.

Kitas didelis nusikaltimas prieš Jungtinių 
Tautų Chartą yra svetimų žemių parceliaci- 
ja. Kaip žinome, keturių didžiųjų susitari
mu Tarybų s-ga gauna: iš Rumunijos — 
Besarabiją ir Šiaur. Bukoviną, o iš Suomi
jos Karelijos sąsmauką ir Petsamo sritį. 
Nežiūrint, kad Suomija jau ir taip yra nu
kentėjusi nuo sovietų puolimų, dar iš jos 
atrėžiami žemės plotai, turį didelės ekono
minės reikšmės.

Pagaliau, peiktinas yra didžiųjų valstybių 
kompromisinis spekuliavimas mažųjų vals
tybių interesąis. Pavyzdžiui: sovietai sutin
ka po taikos pasirašymo atitraukti kariuo
menę iš Bulgarijos, jei Vakarų sąjunginin
kai atitrauks iš Italijos; laisva laivyninkys
tė Dunojumi yra negalima, kol nėra laisva 
laivyninkystė Suesso ir Panamos kanaluo
se. Vis tai kompromisiniai didžiųjų valsty
bių reikalai, dėl kurių jau ne kartą turėjo 
nukentėti mažųjų interesai. ą

Tokiais ir panašiais netikslumais sulip
dyta taika negali būti ilgą. Atrodo, kad toks 
perdėtas taikos derybų tęsimas ir nuolatinis 
kompromisų ieškojimas neabejotinai turi 
svarbesnės reikšmės. Bet jau dabar galima 
konstatuoti, kad sovietų agresyvumas yra 
žymiai atslūgęs. Jie rašo Turkijai notas vie
ną po kitos. Jie bėga į Saugumo Tarybą dėl 
Graikijos. Bet niekas dėlto labai nesijaudi
na. Jei jie pradės rinkti ir daugiau panašių 
nepasisekimų, tai jų įtakos svoris tarptau
tinių reikalų tvarkyme, be abejo, kris.

VI. Bs.

turėsiančios būti baigtos iki spalio revo
liucijos iškilmių, nes valstybei labai 'rei
kią Pabaltijo grūdų.

Ruošiamasi spalio revoliucijos dienai
Ryšium su tuo vykdomi suėmimai. 

Suiminėjami tariamieji „buožės“ ir kiti 
„liaudies priešai“, kad negalėtų pakenkti 
šios šventės iškilmėms.

Po 6G . . .'
Dotnuvoje lietuviai patrijotai sulaikė 

dabartinį 2. Ū. Akademijos rektoriųjjrof. 
Kriščiūną ir Dr. K. Ambrdzaitį. Jiems už 
agitaciją burliokų naudai buvę įkirsta 
po „66“ kartus . . .

Švedija atiduoda rusams pabaltiečių 
garlaivius

Bet iki Vokietijos klausimo vienokio ar
Kaip „Stockholms Tidningen“ praneša, 

iš vieno Švedijės uosto Rygon išvežti gar
laiviai r,Majakovskis“, „Vėtra“, „Neptū
nas“, „Vėjas“ ir „Gegužis“.

Vadinasi, Švedija atiduoda rusams ne 
tiktai Pabaltijo kraštų žmonės, Ttet ir jų 
turtą.

b
Kaip buvo atstatytas Liepojos

Pagal tarybinį užplanavimą, iki vienos 
tarybinės šventės iškilmių turėjo būti ats
tatytas Liepejaus miestas. Deja, šis pla
nas likęs tik ant popieriaus, nors šventės 
iškilmės čia pat. Vis dėl to gabūs agitato
riai nunusiminė. Iš Suomijos jų pastan
gomis buvo atgabenta keli vagonai kar
tono, ant jo nupiešti „atstatytieji“ moder
niškame stiliuje namai ir armija defilia- 
vusi pro šiuos popierinius vaizdus. Visa 
tai nuofotografuota, nufilmuota ir de
monstruota kinuose.

Žinios is Lietuvos
Dideli mokesčiai bažnyčioms

Kaip praneša „T. A.“, didelį susi jaudri 
nimą tikinčiųjų tarpe kelia uždėti bažny
čioms mokesčiai. Tikintieji gal dar ir pa
jėgtų stambias sumas suaukoti, tačiau ir 
aukų rinkimas tegalimas labai slaptai; 
Tie kurie menkai teperka penkmečio la
pus ir kt. sovietinius popierius, o . daugiau 
aukoja bažnyčiai, laikomi liaudies prie
šais, 'tėvynės išdavikais. Iš kunigų reika
laujama aukavusiųjų pavardžių. Kunigai 
gi teisinasi, kad jie rinkliavas bažnyčiose 
atlieka visai be aukų lapų. NKVD tuo 
atveju kaltina kunigus, girdi, jie nevykdo 
atskaitomybės ir prie tokio aukų rinkimo 
būdo jie galį pasisavinti visuomenės 
suaukotus pinigus. Toms bažnyčioms, ku
rios nepajėgsią sumokėti mokesčių, (tokių 
daug būsią Kaune ir Vilniuje) teksią už
sidaryti. Jos būsiančios paverstos muzie
jais. Vadinasi, visiškai taip kaip savo lai
ku Rusijoje.

Tokia tai religijos laisvė Lietuvoje.

Ir prievolių rinkimas vykdomas 
soclenktynėmis

Spalio .15 d. Vilniaus radijas .pranešė, 
kad Sovietų Lietuva iškvietusi Sov. Lat- 
viią sodenktynių: kas daugiau išplėš iš 
ūkininkų duoninių javų. Soclenktynės

Pabaitisčiai prie kanalo kasimo darbų
Paskutinės bolš. okupacijos metu daug 

pabaltiečių esą išgabenta į Ufos rajoną, 
Peipusp ežero sritis ir . prie Ladogos ka
nalo kasimo darbų. 15—60 metų vyrų pri
verstinas išvežimas pavadintas labai gra
žiu vardu: „trumpalaikė savanoriška dar
bo tarnyba“, t

Anei dūdos, anei pyragėlio ...
Prieš bolš. okupaciją nusistatę ir tie, 

kurie paskutiniu laiku iš tarybų valdžios 
gavo žemės. 1945 metų rudenį rusai 
kvietė gavusius žemę atiduoti visą der
lių. Maistui būtinus produktus žadėjo 
duoti ant kortelių. Girdi, kam vargti: 
nueisi į krautuvę, pasiimti. Šviežia, pigu, 
gera. Tie kurie patikėjo, dabar turi ba
dauti, nes vėliau oficialiai buvo paaiškin
ta, kad ūkininkai turi išsimaitinti iš savo 
ūkių.

— Vienintelis dalykas, ką rusai laisvai 
duoda liaudžiai, yra degtinė. Ant gatvių 
šiam reikalui esą įrengti net specialūs 
kioskai. Visi gyventojai daug gerią — tiek 
pabaltiečiai, tiek rusai.

Smarkiai kolonizuojami Rytprūsiai
Senieji Rytprūsių gyventojai depor

tuojami į Sibirą. Krašte padidėjo mirimų 
skaičius. Čia grūdami demobilizuotieji ru
sų gyventojai ir jų šeimos. Kuriamos 
naujos kazokų „stanicios“.

(nukelta į 3 p."
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VI. Pauža .

Liubeko lietuviu, stovyklos kultūrinis gyvenimas
Luebecke, susispieius didesniam skaičiui 

lietuvių, buvo sudarytas komitetas, kuris, 
vadovaujamas poeto Fausto Kiršos, be vi
sos eilės darbų, nemaža nuveikė kultūros ir 
švietimo srityse. Tačiau, uždarius anglų sri
tyje tautinius komitetus, palūžo veikia ir 
Luebecko komiteto, kuris svarų indėlį, kaip 
„Laisvės Varpas”... paliko ne tik vietos lie- 

- tuvių-visuomenėje, bet ir visame mūsų trem 
tinių gyvenime.

Šių metų balandžio mėn. pabaigoje, vie
toje komiteto pradėjo darbą Gerovės įstai
ga, kuriai sėkmingai iki šiol vadovauja Pra
na? Zunde, jo pavaduotojas dipl. teis. P. 
Stakė. Prie Gerovės įstaigos geresniam vei
kimui išrutuliuoti, sudarytos komisijos: švie 
timo, juridinė, parodos, spaudos — infor
macijos ir t. t.

Švietimo reikalus tvarko, vadovaujant A. 
Venclauskiui, klaipiedietis visuomenininkas 
M. Gelžipis, gimn. direktorius. P. Gaurys, 
mokytojas istorikas P. Stuopis ir inž. S. Nai 
kauskas. Amatais rūpinasi inž. M. Ratkus. 
Komisijos rūpesčiu, be kitų darbų, kas 
penktadienį vyksta diskusiniai pasikalbėji
mai njūsų dabarties ir ateities klasimaiš. 
Pasikalbėjimais siekiame susiorientuoti gy
venamajame momente, susieti visus vietos 
lietuvius glaudesniam bendradarbiavimui ir 
apsaugoti nuo dvasinės atrolijos. Rekomen
duotina, mano supratimu, tai daryti ir ki
toms stovykloms. Ligi šiol buvo suruošta 
dešimt paskaitų. Be F. Kiršos, dr. J. Saka
lausko. dr. P. Ancevičiaus ir kitų, skaitė 
ir dr. S. Vydūnas, kuris, globojamas vietos 
lietuvių visuomenės ir skautų, ilgesnį laiką 
gyveno Luebecke.

(atkelta iš 2 psl.)
Lietuvių kryžiaus keliai Lenkijoje.

Iš Lenkijos vienas lietuvis rašo: ,
— „Dabar mesgyvena antrą kryžiaus 

kelią Lenkijoje. Čia esaine žmonės be jo
kių teisių, apsaugos ir pagalbos. Darbo 
teisė mums čia taip pat.atimta: tik tas 
gali dirbti, kas jsilenkina. Lenkai, sure
gistravę pabaltiečius, sąrašus atiduoda 
rusų. NKVD. Tie vaikšto po kaimus, mies
telius, gaudo, grūda j gyvulinius vagonus 
ir veža pas „tėvą . . .“ Mat, mus. skaito 
rusų piliečiais ir tik Jsilenkmęs gali nuo 
to apsisaugoti.' Lietuviai čia gyvena bai
mėje, nuolat keičia gyven. vietas; dalis jų 
yra jau išgaudyta ir išvežta.

Lenkijos viešas ir politinis gyvenimas 
rusų rankose; lenkų NKVD vadovauja 
rusai. Maždaug tas pats, kas ir Lietuvoje, 
tai ne oficialiai 17-ta sovietų respublika.

Pas mus nuolat vyksta partizaninės 
kovos. Kartais iš abiejų pusių dalyvauja 
po kelias divizijas. Ten gaunama laiškų 
ir žinių iš Lietuvos per repatrijuojančius 
lenkus. Lietuvos gyvenimas liūdnas, 
nuolatiniai išvežimai. Lietuvos „preziden
tas“ Paleckis duoda 30.000 lietuvių Rusi
jos atstatymui ir penkmečio plano vyk
dymui. Lenkų repatrijantai pasakoja, kad 

‘litvinkos užkaltuose vagonuose šaukian
čios „Oi, Dievuliau, Dievulėli . . .“

(„Tėv. Aid.“)

Juridinėje komisijoje, vadovaujant adv. L. 
Indreikai, dirba dipl. teisininkas J. Kryge-! 
ris, teisėjas A. Petkevičius ir kiti. Vienas• 
svarbiausių jos tikslų — nustatyti asmenų 
pilietybę ir tautybę, spręsti įvairius juri
dinius klausimus, duoti patarimus, išnagri
nėti administraciniu būdu konfliktus,, išduo
ti asmens pažymėjimus ir kita. Pažymėtina, 
kad visoje anglų srityje asmens pažymėji
mai yra išduodami tik Luebecke. Teismas 
yra sudarytas pagal LTB statutą, kurio pir
mininkas yra teisėjas J. Ceikus. Teismas, 
kadangi žmonės nesipyksta ir gerai sugy
vena, šiuo metu bylų kaip ir neturi.' Paro
dų komisijai. vadovauja J. GIcmža Ir St. 
Baltramiejūnas. Buvo suruošta keturios pa
rodos. Dabar ruošiamasi didesnei parodai. 
Komisija savo darbą šakoją trimis' grupė
mis: vaizduodama mūsų kultūrinį, ekonomi
nį ir ūkinį gyvenimą. Pastebėta, kad anglai 
ir kiti kitataučiai parodomis labai domisi ir 
skiria joms daug reikšmės.

Sėkmingai veikia savo vietos rėikalams 
spaudos ir informacijos skyrius ir sveika
tos — globos komisija.

Antrus jau metus egzistuoja gimnazija, 
kurią 1945—46 mokslo metais baigė 20 abi- 
turentų. Mokytojų kadras yra geras, beveik 
visi cenzuoti, turi didelę praktiką ir peda
goginį patyrimą. Viso dirba 24 mokytojai 
ir mokosi 120 mokinių. Mokytojai atlygini
mą gauna iš Unrros. Gimnazijai vadovau
jant prityrusiam pedagogui P. Gauriui, 
darbas vyksta sklandžiai, mokytojų ir mo
kinių tarpe vyrauja darnumas ir sugyveni
mas. Gimnazijos vicedirektoriais yra Em. 
Krygerienė ir P.-Stuopis. Mokslo mokymo 
darbo sąlygos žymiai pagerėjo, palyginus 
su pereitais metais. Išleidžiama jau vienas 
kitas šiuo- metu taip reikalingas vadovėlis. 
Tačiau dar didelis yra trūkumas, įvairių 
mokslo šakų vadovėlių ir mokymo priemo
nių, kaip žemėlapių, kabineto ir t. t. Di
rektoriui p. Gauriui pavyko susitarti su vo
kiečių gimnazijų direktoriais, kurie pažadė
jo leisti naudotis jų gimnazijų kabinetais. 
Nežiūrint, dar esančių didelių sunkumų, ti
kimasi, kad busimoji laida, baigs gimnazi
ją daug geriau paruošta.

Gimnazijoj, be skautų, veikia dar meno ir 
literatūros būrelis, kuris gražiai savo vei
kimą rutuliodamas, neseniai rotatoriumi iš
leido neperiodinį žurnalą „Akiračiai”, kur 
bendradarbiauja mokytojai ir mokiniai. Žur
nalas nors ir kukliai išleistas, bet išoriniai 
yra gražus, turiniu turtingas ir įdomus. 
Būrelio globėjas yra mokytojas Julius Vę- 
teikis. Be eilės koncertų, minėjimų, gimna
zija gražiai pasirodė rugsėjo 8 d., kur dai
nų programos dalį labai vykusiai išpildė 
K. Ostrauskas ir J. Švedas. Reikia pastebė
ti, kad iš šių dviejų jaunuolių ateityje gali 
išaugti geros meno pajėgos, jeigu šia link
me jie savo gabumus rutulios ir nenukryps
į kokią nors kitą gyvenimo sritį.

Gimnazijai daug moraliniai padeda ir mū 
sų visuomenės veikėjai, kaip buv. komiteto 
pirmininkas F. Kirša ir kiti. Be to, nema
ža medžiagiškai ir morališkai padeda labai 
energingas ir veiklus tėvų komitetas, kurio 
priešakyje yra p. A. Reveltas.

Pradžios mokyklų yra penkios ir penki 
vaikų darželiai. Mokyklose dirba 21 moky
tojas ir mokosi 250 mokinių, vaikų darže
liuose — 9 mokytojai ir 200 vaikų. Be to, - 
Luebecko pradžios mokyklų inspektoriui pri 
klauso Kiingenbergo vaikų poilsio namai,’ 
Neustadto ir Eutirio lietuvių stovyklų mo-c 
kyklos ir vaikų darželiai.’- Papildyti mokyto
jų žinias ir pedagoginės literatūros trūkti“ 
mą, ruošiama konferencijos, kur patys mo-' 
kytojai iškaito ^feratus Ir nagrinėja įvai- 
rius pedagogėmis klausimus. Buvo jau su
ruošta dvi tokios konferencijos. Pradžios 
mokyklų inspektorius yra A. Venclauskasl

Nors ir labai sunkiose sąlygose, bet vis- 
dėlto dirba ir žemesnioji technikos mokyk
la, kurios direktorius yra inž. S. Naikaus- 
kas. Mokyklai trūksta geresnių patalpų, 
priemonių, mašinų, medžiagų ir kita. Ti
kimasi, kad nugalėjus šias kliūtis, mokyk
la pradės veikti geriau. Be to dirba ketu
rių mėnesių prekybos — buhalterijos kur
sai, kurių vadovas yra E. Bliokas. Gražiai 
šakoja savo darbą ir skautų tuntas, kuriam 
vadovauja pasktn. V. Šventoraitis, skaučių 
vietininkijai — pasktn. V. Bistramienė. Bu; 
vo suruošta 14 dienų stovykla, neseniai pa
minėjo tunto metines, kur dalyvavo ir S. 
Vydūnas. Dabar ruošiamasi vaidinimui, M. 
Venslauskio 4-rių veiksmų pasaka „Užbur- - 
toji dūdelė”. Nuo spalio 16 d. pradės veik
ti skiltininkų kursai. Viso yra 150 skautų ir 
skaučių.

Šiuo metu yra keturios ’ stovyklos, kur gy
vena 1620 lietuvių. Paskirose stovyklose vei
kia anglų, vokiečių, prancūzų ir kitų kal
bų kursai. Taip pat nemaža yra įvairių 
dirbtuvių, kaip stalių, šaltkalvių, batsiuviui 
siuvėjų, mezgimo ir rankdarbių. Buvo su
ruošta eilė minėjimų, vaidinimų, paskaitų 
ir rankdarbių parodų. Dažnai Luebecką ap
lanko įvairūs liaudies ansambliai ir dramos 
teatrai kitų stovyklų. Gyventojai gausiai 
skaito laikraščius „Mintis”, „Mūsų Kelias* 
„Naujas Gyvenimas”, „Tėviškės Garsas", 
„Žiburiai”, „Skautų Aidas” ir t. t. Vietos 
visuomenei informuoti yra leidžiamas žinių 
biuletenis.

Taip Luebecko visuomenė darniai ir gra
žiai sugyvendama, nesileisdama į asmeni
nius nesutarimus ir partines bei srovines 
intrygas, rieda į gražesnį ir skaidresnį tar
pusavio sugyvenimą.

BUVO NUTRAUKTAS ORINIS SUSISIE
KIMAS PER GELEŽINĘ SIENĄ

JAV karinės valdžios patvarkymu nuo 
spalio mėn. 9 iki 14 d. buvo sustabdytas bet 
koks orinis susisiekimas per geležinę sieną. 
Spėjama ,kad tuo metu sovietai vykdė di
džiulius kariuomenės manevrus.

4Le Monde 1946.10.12).
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DIENŲ ANGOJE

Ne ask duobės kitam-pats 
ikrisiĘ

Tegu tik man kas nors atsitinka, tada 
aš parodysiu visiems. Aš netylėsiu! Aš 
žinau, kas jie tokie yra, nuodėmių maišą 
nešdamas ant pečių šūkavo vienas pilie
tis, manydamas, kad nuogto palengvės 
jo našta.

Niekas blogo nelinkėdamas ir skersai 
kelio nesJovėdamas, tik patraukdavo pe
čiais išgirdęs jo kalbas, ir nueidavo į 
šalį. O ką gi daugiau darysi, negi su 
kvaišiuku leisies j kalbas.

Ir atsitiko taip, kad tas jaunuolis po 
išpažinties nukentėjo. Gaila. Niekas ne
sidžiaugė jo nelaime, bet atvirkščiai, visi 
tarėsi, galvojo, kaip jam 'padėti, kaip 
palengvinti jo sunkią dalią.

Bet kur tau! Jaunuolis laikė iškėlęs 
kumštį ir šaukėsi dangaus keršto.

Savo pažadą jis įvykdė. Jskundė. Bet 
pasirodo, kad buvo įskųsti visai nekalti 
žmonės ir dėl to tik jis vienas nuken
tėjo: dienos šviesą matė tik per geleži
nes grotas.

O ar negeriau būtų, jei mes laikytu- 
mėmės pasakymo: neteisk kitų, nes ir 
tave gali teisti; nekask duobės kitam- 
pats įkrisi; rūpinkis savimi, o kitų bė
das palik jiems patiems. Ir kam gi rei
kalingi tie šmeižtai, skundinėjimai. O jei 
kas tikrai yra nusikaltęs ar nusikalto, 
tai pirmiausia eik per savuosius. Pra
nešk jiems. Jei bus rimto pagrindo ir 
reikalo, tai jie patys žinos, ką reikia da
ryti. Kitaip tu tik trukdai pareigūnams 
darbą ir ko' gero pats gali įkliūti.

Bet labiausiai venkime smulkių sąskai
tėlių suvedinėjimo. Juk vis tiek ateis 
diena, kai savo tėviškėje susitiksime prie 
bendro stalo. Ką gi tu tada pasakysi, kai 
tavęs nebepriims į bendruomenę, kai tau 
perskaitys ant jaučio odos surašytas 

' nuodėmes.
Turėjome' aukštų pareigūnų pirmos 

okupacijos metu, kurie,, manydami ir 
tikėdamiesi, kad toks gyvenimas ilgai 
truks, daug kenkė savo tautiečiams. Tu
rėjome tokių savųjų tarpe ir antros oku
pacijos metu, kurie vaikščiojo kojomis 
žemės nesiekdami. Ir kas gi atsitiko su 
vienais ir kitais! Paskiau vaikščiojo at
gailaudami, sakydami kad jie buvo suk
lydę, jog gailisi už padarytus nusikalti
mus ir daugiau nebenusikals savo tau
tai ir tautiečiams.

Vagi, ir dabar turime daug pavyz
džių, kada daroma tai, ko nereikėtų da
ryti. Ir ko, tuo siekiame? Gardesnio 
valgio šaukšto? ... O gal pasikliaujama 
mūsų geru būdu ir viliamasi, kad grįžus 
namo viskas bus užmiršta. Ne! Tavo 
padaryta žaizda užgijo ir ženklo nebe
liko, bet piktą žodį, kurį iš tavęs girdė-

- jau, kol mirsiu-neužmiršiu.
j- Vytautas Prutenis.

Watenstedte Mairo 
gimnazija kelyje i 

Maironio vardo lietuvių gimnazija buvo 
Jkūrta Braunschweigo lietuvių stovykloje. 
Gimnazijos steigimo klausimas buvo iškel
tas pereitais metais rugsėjo mėn. 20 d., per 
Įvykusi Hanoverio-Braunschweigo komitetų 
atstovų suvažiavimą, nes tos apygardos 
ribose tuo laiku gyveno apie 4000 lietuvių 
ir gimnazijos steigimo klausimas buvo la
bai aktualus. Ištyrins visas gimnazijos įkū
rimo galimybės, Braunschweigo lietuvių 
stovykloje, ir gavus pažadus dėl paramos 
iš stovyklos vadovybės mokyt. A. Bajorūnu 
garantavus už gimnazijos įkūrimo sėkmingu
mą buvo nutarta nuo spalių mėn. 1 d. įsteigti 
Braunschweige pilnąją gimnaziją. Gimnazi
jos direktoriaus pareigas laikinai apsiėmė 
eiti mokyt A. Bojorinas. Gimnazija organi- 
zavuosi labai sunkiose sąlygose. į gimna
ziją iš apylinkinių stovyklų atvyko apie 100 
mokinių. Mokytojų pradžioje buvo labai di-

NETRUKUS EVAKUOS AUSTRIJĄ
Viena, Prancūzų okupacinės kariuomenės 

Austrijoje vadas pranešė, kad netrukus keti
nama okupacinę kariuomenę atitraukti iš 
Austrijos.

AMATININKAI SVEIKINA KAINU 
KONTROLES MAŽINIMĄ '

Chicaga. Amerikiečių amatų profesinės 
sąjungos prezidentas Greenas sveikino kai
nų kontrolės .panaikinimą mėsos produk
tams. Jis reikalavo visiškos kainų kontro
lės panaikinimo, išskiriant tik nuomas už 
patalpas.

WINDSORO HERCOGAS GRĮŽO IS 
PRANCŪZIJOS

Londonas. Karalius Jurgis VI priėmė pa
sikalbėjimo Buckinghamo rūmuose iš Pran
cūzijos grįžusį savo brolį, Windsoro herco
gą-
HIROHITAS TARĖSI SU MAC ARTHURU

Londonas. Japonijos imperatorius Hiro- 
hitas aplankė gen. Mac Arthurą. Dvi valan
das trukusiame pasikalbėjime tarėsi Japoni
jos naujos konstitucijos klausimais.

KANADOS PASKOLA ITALIJAI
Londonas. Italijos užsienio reikalų mi

nisterija praneša, kad Kanada suteikė Ita
lijai 1 mil. svarų sterlingų kreditą.

DANŲ PARTIJOS SUTARĖ NOTOS 
TURINĮ ANGLIJAI

Londonas. Žiniomis iš Kopenhagos, visos 
keturios danų partijos susitarusios dėl atsa
kymo į anglų notą pietinio Slezvigo ir Da
nijoje esančių vokiečių repatriacijos reikalu 
Notos turinys tebus paskelbtas ją įteikus 
Anglijai. Tačiau ketvirtadienio rytiniai Ko
penhagos laikraščiai sumini kultūrinėj 
autonomijos pietiniam Slezvigui, vokiečių 
repatrijavimo ir leidimo dalyvauti taikos 
sutarties sudaryme su Vokietija reikalavimą.

vardo lietuviu^ 
L antruosius metus
delis trukumas. Iš pradžių sutiko dirbti 
tik 6, bet po pusantro mėnesio jau buvo 19.

Prasidėjus mokslo darbui, mokytojų tary
bos posėdyje, direktoriaus pareigos buvo 
perduotos humunitarui ir dipl. teisininkui 
P. Stankevičiui, kuris taip pat turėjo dar 
nemažai padėti vargo, kol galutinai gimna
zija normaliau galėjo dirbti.

S. m. gegužės mėn. 31 d. buvo užbaigti 
mokslo metai ir gimnazija išleido pirmuo
sius 9 abiturientus.

Baigiantis mokslo metams buvo susirū* 
pinta kaip teks naujiems mokslo metams 
priimti apie 50 naujų mokinių, nes buvu
siose sąlygose tai negalima buvo padaryti. 
Tuo reikalu buvo kreiptasi įUNRRą, bet 
papildomų gimnazijai patalpi nebuvo priža
dėta. Todėl daugiau nieko ir neliko, kaip 
pačiai gimnazijos vadovybei surasti galimy
bių kur nors kitur įsikurti. Už 18 km. už 
Braunschweigo, Watenstedte, buv. lietuvių 
komiteto pir. K. Markevičiaus ir Pibaltiįo 
stovyklos komendanto maj. Vismanto incia- 
tyva perimami buv. rumunų apgyvendinti 
mediniai barakai, ir. š. m. birželio mėn. 
1 d. gimnazija išsikėlė j Watenstedtą.

Dabar gimnazija jaučiasi gana erdviai 
įsikūrusi, nes mokytojai turi po atskirą gy
venamą kambariuką, o mokiniai daugiausia 
bendrabučiuose patalpinti po 2 į vieną. 
Šiuos naujuosius metus pradėjus, gimnazi
joje mokosi 157 mokiniai.

Tenka pridurti, kad gimnazija Waten
stedte jaučia didesnę UNRRos paramą ir 
jos reikalų supratimą, kas Braunschweige 
rečiau pasitaikydavo. Be to, gimnazijos 
direktoriaus prašymu, žadėjo gimnazijai pa
ramą suorganizuoti Lietuvos pasiuntinys 
J.A.V., Vašingtone, P. Žadeikis. —v. j. —

KOMUNISTŲ BYLA ISPANIJOJE
Madridas. Madride buvo teisiama 17 as

menų, kaltintų komunistiniu veikimu. Spren
dimas: 1 mirties bausmė, 14 kalėjimo baus
mių ir 2 išteisinti.

PASITIKĖJIMAS BELGIJOS 
VYRIAUSYBEI

Briuselis. Belgijos atstovų rūmai 99 bal
sais prieš 4 pareiškė pasitikėjimą Belgijos 
vyriausybei.
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